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CENTRALIZACE OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ V SEVEROMORAVSKÉM KRAJI

David Holeš, Lukáš Humpl

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje

Anotace

Od ledna roku 2011 byl v Moravskoslezském

kraji spuštěn dlouho očekávaný projekt Integrovaného

Bezpečnostního Centra (dále IBC). Součástí tohoto

projektu bylo i zahájení provozu krajského

zdravotnického operačního střediska (KZOS). Došlo

k přesměrování tísňových volání na lince 155 na jedno

pracoviště a bylo zřízeno středisko pro příjem

netísňových volání se zdravotnickou tématikou pod názvem Informační centrum (IC).

Projekt KZOS byl plánován více jak 10 let a poslední dva roky jsme se intenzivně připravovali

na jeho spuštění. Přinesl řadu úskalí, které bylo třeba vyřešit.

Hlavním nedostatkem bylo nedodání funkčních technologií a softwaru v dostatečném

předstihu. Slibovaný termín zahájení zkušebního provozu v září 2010, nebyl dodržen ze strany

dodavatelských firem a testování na plně funkčním systému bylo možné až v prosinci 2010. Další

stresové situace jsme zažili v lednu 2011, kdy bylo potřeba vyladit bezchybné fungování všech sytémů

v ostrém provozu.

Pro samotné operátory a operátorky znamenal největší změnu přechod z paralelního na sériový

systém řízení. Vytvořili jsme 4 směny. Každá směna s 9 operátory má svého vedoucího a ten

rozepisuje skupinu takzvaných call-takerů a skupinu dispečerů. Úkolem Call-takera je přijetí tísňového

volání a komunikace s volajícím. Po zpracování a vyhodnocení výzvy, stanovení její naléhavosti a

také určení typu výjezdové skupiny, předává takto zpracovanou událost dispečerovi. Dispečer vysílá a

řídí provoz výjezdových posádek. Vybírá posádky dle rajonizace a aktuální dostupnosti, zajišťuje

komunikaci mezi posádkami v terénu a zdravotnickými zařízeními a koordinuje sekundární transporty.

Práce operátorky/operátora záchranné služby na IBC znamená značnou psychickou zátěž.

Z prvních měsíců v ostrém provozu vyplynulo několik poznatků, které je nutno pro bezchybné a

bezpečné fungování KZOS doladit. Jedním z nich je potřeba rozšířit počet pracovníku na KZOS. Proto

v měsíci dubnu 2011 proběhne další výběrové řízení na pozice operátora KZOS.

Klíčové slova

Krajské zdravotnické
operační středisko,
informační centrum,
první zkušenosti a
problémy s přechodem na
krajské řízení
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V současnosti zajišťují operátoři obsluhu tísňových linek 155 na území Moravskoslezského

kraje pro 1,25 milionu obyvatel žijící v 299 obcích.  Řídí šest desítek výjezdových skupin na rozloze

5 427Km2.  Pro události netísňového charakteru, bylo zřízeno Informační centrum, které provozuje

ÚSZS MSK a kde je zajištěn nepřetržitý provoz zkušenými operátorkami ZZS.

Autor:

MUDr. David Holeš

hlavní lékař, náměstek pro LPP

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje

Vyškovická 40, 700 44 Ostrava - Zábřeh

E-mail: david.holes@uszsmsk.cz
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RENDEZ – VOUS – ÁNO ALEBO NIE?

*Marián Šanta, **Ľubica Derňárová

*Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

**Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita, Prešov

Anotace

Jednou z otázok, ktorá už dlhé roky rezonuje v

teórii záchranných zdravotných služieb, je efektivita

fungovania záchranných zdravotných služieb s

posádkami bez lekára (paramedici),  alebo s lekárom,

respektíve ich prienik, tzv. rendez - vous systém (RV,

stretávací). Vznik a prvé využitie stretávacieho systému

bolo vo Francúzsku (SAMU). V Českej republike a na

Slovensku bol stretávací systém aplikovaný prvýkrát v Prahe v roku 1987 a od tej doby je

neodmysliteľnou súčasťou prednemocničnej starostlivosti v tejto lokalite (Smetana, 2007, Dobiáš,

2006, Ertlová, 2004). Z dostupných prameňov je zrejmé, že stretávací systém funguje vo viacerých

krajoch Českej republiky. O aplikácii rendez – vous systému na území Slovenskej republiky máme len

minimum informácií (Pokorný, 2004).

Súčasné právne normy umožňujú prevádzkovanie rendez - vous systému, ale nestanovujú

žiadne pravidlá pre činnosť ZZS v tomto systéme (Dobiáš, 2006). Môžeme povedať, že  stretávací

systém čerpá výhody zo systému angloamerického, ktorý je založený na práci paramedikov, keď po

zabezpečení základných životných funkcií sú pacienti dopravení na urgentný príjem, kde sú odovzdaní

lekárovi a systému frankogermánskeho, ktorý je založený predovšetkým na práci lekára v teréne

(Schwarz, 2002).

VVoo vvyyssppeellýýcchh kkrraajjiinnáácchh ssvveettaa ssúú pprreevvááddzzkkoovvaannéé ddvvaa zzáássaaddnnee ooddlliiššnnéé mmooddeellyy pprreeddnneemmooccnniiččnneejj

nneeooddkkllaaddnneejj zzddrraavvoottnneejj ssttaarroossttlliivvoossttii.. VV NNeemmeecckkuu aa vvoo FFrraannccúúzzsskkuu ssaa vvyyssiieellaa ppoossááddkkaa ččaassttoo zzoo

zzáákkllaaddnnee nneemmooccnniiccee,, nneezzrriieeddkkaa ss lleekkáárroomm,, ššppeecciiaalliissttoomm vv ooddbboorree uurrggeennttnnáá mmeeddiiccíínnaa.. UUSSAA aa IIzzrraaeell

mmaajjúú ssyyssttéémm ooddddeelleennýý aa jjee zzaabbeezzppeeččoovvaannýý zzddrraavvoottnníícckkyymmii pprraaccoovvnnííkkmmii -- zzáácchhrraannáárrii ((ppaarraammeeddiiccii)),,

ččiiaassttooččnnee aajj hhaassiiččii ((SScchhwwaarrzz,, 22000044))..

AAuuttoorr::

Doc. MUDr. Šanta M., CSc.

Klíčová slova

Rychlá zdravotnická
pomoc

Randez – vous
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JAK JSME NA TOM? – SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ PŘÍJMOVÝCH
AMBULANCÍ S POSÁDKAMI ZZS

Karel Mroček, Radim Holek

Uzemní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava

Anotace

České zdravotnictví a zdravotnická záchrannou službu nevyjímaje, prodělalo v posledních

letech řadu změn. Změnil se systém přijímání pacientů do nemocnic z individuálních ambulancí

v oddělení centrálních příjmů, změnilo se složení posádek zdravotnické záchranné služby, kde valnou

většinu výjezdů realizují posádky bez lékaře. Vedoucí osobou výjezdu je všeobecná sestra se

specializací nebo zdravotnický záchranář.

Ke změně také došlo v celé společnosti, v počtu ošetřených pacientů v nemocnici i v počtu

realizovaných výjezdů záchrannou službou. Každým rokem je stoupající tendence v celkových

počtech na obou stranách.

Velké pracovní vytížení na straně ambulancí i na straně záchranné služby někdy přináší

situace, kdy může dojít k vzájemné neshodě či rozporu mezi oběma skupinami pracovníků.

V našem malém průzkumu jsme se zaměřili na zjištění spokojenost zaměstnanců příjmových

ambulancí s posádkami ZZS, tedy jak jsou naši kolegové z ambulancí spokojeni s námi, posádkami

záchranné služby bez lékaře tzv. RZP. Zda naše pracovní postupy a rozvahy hodnotí pozitivně či

negativně. Zda k nám mají odborné připomínky.

Průzkum byl proveden v ostravských nemocnicích v březnu 2011 a mapuje aktuální

spokojenost na jednotlivých příjmových ambulancích.

Autor:

Karel Mroček Dis., karel.mrocek@uszsmsk.cz

Bc. Radim Holek, radim.holek@uszsmsk.cz
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PRVÉ SKÚSENOSTI S LARYNGEÁLNOU KANYLOU V RUKÁCH
ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV

*Marián Šanta, **Ľubica Derňárová

*Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

**Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita, Prešov

Anotace

Hlavnou témou prieskumu bolo zistiť efektivitu

použitia laryngeálnej kanyly  pri zabezpečení dýchacích

ciest v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej

starostlivosti zdravotníckymi záchranármi. Táto nová

pomôcka zvýšila a zlepšila kompetencie

zdravotníckych záchranárov a skvalitnila terapeutické možnosti pri kardiopulmonálnej resuscitácii.

Opodstatnenosť používania laryngeálnej kanyly zdravotníckymi záchranármi, ale aj lekármi,

potvrdzujú spracované analýzy prieskumu. Pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti má

zdravotnícky záchranár v Slovenskej republike obmedzené kompetencie, ktoré sa týkajú aj

zabezpečenia dýchacích ciest. Lekár na dokonalé zabezpečenie dýchacích ciest môže použiť

endotracheálnu intubáciu. Kompetencie na tento postup zdravotnícki záchranári nemajú, preto

používajú iba ústne tubusy a ventiláciu maskou. V rámci rozširovania kompetencií zdravotníckych

záchranárov sme vo firme FALCK od marca 2009 dostali možnosť používať na zabezpečovanie

dýchacích ciest laryngeálnu

kanylu.

Klíčové slova

Laryngeálna kanyla,
Zabezpečenie dýchacích
ciest,
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Obr. 1 Laryngeálna kanyla

Je to jednorazová supraglotická pomôcka na zaistenie priechodnosti horných dýchacích ciest,

vo verzii LTS-D aj s možnosťou zavedenia odsávacieho katétra do žalúdka, čím sa zníži riziko

aspirácie. Zavedenie laryngeálnej kanyly je jednoduché a rýchle. Cez laryngeálnu kanylu je možné

aplikovať pľúcne dychové objemy porovnateľné s dychovými objemami pri endotracheálnej

intubácii. Utesnenie pažeráka navyše minimalizuje riziko nafúknutia žalúdka. Veľkosť použitej kanyly

sa určuje podľa telesnej hmotnosti pacienta (u detí) alebo podľa jeho výšky (u dospelých) (Tab.1)

Tab. 1 Veľkosť laryngeálnej kanyly

Najdôležitejšími indikáciami na použitie laryngeálnej kanyly sú:

 Úvodná neodkladná resuscitácia na preklenutie času potrebného na vykonanie endotracheálnej
intubácie.

 Alternatívny nástroj na zaistenie dýchacích ciest, ak nie je možná endotra-cheálna intubácia.

 Ako nástroj na zaistenie dýchacích ciest lekármi bez anestéziologickej praxe,      alebo
zdravotníckymi záchranármi.

Kontraindikácie použitia laryngeálnej kanyly sú:

 Plánované situácie, kedy pacienti nie sú nalačno a hrozí riziko aspirácie.

 Nadmerná alebo chorobná obezita.

 Tehotenstvo.

 Združené alebo masívne poranenia tváre, hlavy alebo dýchacích ciest.

 Akútne brušné alebo hrudné poranenie.

Veľkosť kanyly Pacient Výška/hmotnosť pacienta Farba

2 dieťa 5 – 12 kg zelená

2,5 dieťa 12  25 kg oranžová

3 dospelý < 155 cm žltá

4 dospelý 155 – 180 cm červená

5 dospelý > 180 cm fialová
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 Stavy spojené so spomaleným vyprázdňovaním žalúdka.

Postup pri zavádzaní laryngeálnej kanyly

Vyberieme správnu veľkosť laryngeálnej kanyly, navlhčíme ju lubrikantom, prípadne vodou.

Máme vždy pripravenú ďalšiu kanylu na urgentné použitie.

Pozícia hlavy pri zavádzaní je „čuchacia“ (sniffing position) s miernym predsunutím sánky.

Vhodná veľkosť kanyly a jej esovitý tvar umožňuje zavedenie aj pri neutrálnej polohe hlavy.

Laryngeálnu kanylu pri zavádzaní držíme v ľavej ruke (ako pero) v oblasti znakov pre

zuboradie. Palcom a ukazovákom pravej ruky otvoríme ústa na šírku najmenej 2 - 3 cm a kanylu

zasúvame v strednej čiare po tvrdom podnebí až do dolnej časti hltana (hypofaryngu) (tu sa občas

zaznamená menší odpor, zvyčajne pomôže mierny záklon hlavy). Kanylu zasunieme až do polohy,

kedy je stredná čierna čiara tubusu na úrovni horného zuboradia. Nafúkneme oba balóniky objemom,

ktorý je uvedený na priloženej striekačke. Vďaka špeciálne tvarovanej nafukovacej rúrke sa

proximálna manžeta nafukuje ako prvá, pričom stabilizuje kanylu. Potom sa automaticky nafukuje

distálna manžeta. Dodržujeme odporúčané objemy, vyznačené na striekačke.

Pacienta opatrne predýchame ambuvakom a hodnotíme:

 odpor systému – ak cítime odpor pri predychávaní, povyťahujeme tubus 1 - 2 cm,  kým
dýchanie nie je ľahké a bez odporu.

 ventiláciu pľúc auskultáciou a sledovaním pohybov hrudníka. Ak ventilácia nie je
dostatočná, upravíme pozíciu kanyly medzi líniami     pre zuboradie.

Ak je ventilácia účinná, kanylu fixujeme v najvhodnejšej pozícii.

Riešenie problémov pri zavádzaní laryngeálnej kanyly

 Predsunutie, alebo zodvihnutie sánky môže pomôcť pri zasúvaní kanyly, pretože nadvihne
koreň jazyka.
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 Ak nie je možné dosiahnuť dostatočnú ventiláciu, treba zmeniť polohu kanyly. Odporúča sa
v úvode zasunúť kanylu hlbšie a počas opatrnej ventilácie pomaly vyťahovať kanylu
s nafúknutými manžetami dovtedy, kým ventilácia nie je ľahká a prúdenie v dýchacích cestách
voľne.

 Povytiahnutie kanyly s nafúknutými manžetami vedie k odsunutiu tkaniva mimo laryngeálny
vchod a zabraňuje epiglotis, alebo inému tkanivu, aby bolo vtiahnuté do dýchacích otvorov
počas spontánnej ventilácie.

 Ak problémy s ventiláciou pretrvávajú, alebo ventilácia je stále nedostatočná, kanyla by sa
mala vytiahnuť a dýchacie cesty by sa mali zaistiť iným spôsobom.

 V situácii plytkého bezvedomia, ak pacient nadmerne reaguje na zavádzanie kanyly, je
potrebné podať sedatíva alebo narkotiká.

Prieskum

Zisťovali sme efektivitu využitia laryngeálnej kanyly v prednemocničnej neodkladnej

zdravotnej starostlivosti a jej úspešnosť v praxi.  Výskumnou vzorkou boli pacienti, ošetrení

záchrannou zdravotnou službou, u ktorých z dôvodu nedostatočnosti, alebo zastavenia dýchania, bolo

potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest.

Súbor tvorilo 123 pacientov, u ktorých bola zavedená laryngeálna kanyla v období od

01.03.2009 do 28.02.2010. Spôsobilosť na používanie laryngeálnej kanyly musel každý zdravotnícky

záchranár po ukončení odborného školenia potvrdiť piatimi úspešnými zavedeniami laryngeálnej

kanyly na trenažéri a úspešným zvládnutím záverečného písomného testu s minimálnou 80%

úspešnosťou.

Tab. 2 Vek pacientov

Vek Počet %

< 40 rokov 12 10 %

40 - 60 rokov 42 34 %

>60 rokov 69 56 %
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Tab. 3 Telesná výška pacientov

Telesná výška Počet %

< 155 cm 4 3%

155 - 180 cm 104 85 %

> 180 cm 15 12 %

Tab. 5 Zavedenie larygeálnej kanyly

Možnosť Počet %

lekár 25 20 %

záchranár 98 80 %

Podľa našich predpokladov laryngeálnu kanylu častejšie využívali záchranári (98 prípadoch = 80 %).
Lekári túto supraglotickú pomôcku využili 25 krát (20 %). (Tab.5)

Tab. 6 Dôvod použitia laryngeálnej kanyly

Dôvod Počet %

úvodná KPR 88 71 %

po úspešnej KPR s použitím masky 1 1 %

nebola možná KPR s použitím masky 7 6 %

nebola možná intubácia 24 20 %

iné 3 2 %

spolu 123 100 %



21

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že najčastejším dôvodom použitia laryngeálnej kanyly (88 -

krát  = 71%) bola úvodná resuscitácia. V 24 prípadoch (20%) preto, lebo nebolo možné realizovať

orotracheálnu intubáciu. V jednom prípade bola táto pomôcka zavedená po úspešnej resuscitácii

maskou. Pre použitie laryngeálnej kanyly sa ošetrujúci personál rozhodol v 7 prípadoch (6%)

z dôvodu nemožnosti resuscitácie maskou. U 3 pacientov bola táto pomôcka použitá z iného dôvodu.

(Tab.6)

Tab. 7 Primárna diagnóza použitia laryngeálnej kanyly

Indikácia použitia laryngeálnej kanyly Počet %

pravdepodobné primárne zastavenie dýchania 31 25 %

pravdepodobné primárne zastavenie srdca 86 70 %

iné 6 5 %

spolu 123 100 %

V 86 prípadoch (70%) bolo predpokladanou indikáciou použitia laryngeálnej kanyly primárne

zastavenie srdca. Pravdepodobné primárne zastavenie dýchania bolo dôvodom použiť laryngeálnu

kanylu 31 krát (25%). Iný dôvod bol v protokoloch uvedený 6 krát (5%). (Tab. 7)

Tab. 8 Úspešnosť zavádzania laryngeálnej kanyly

počet pokusov Počet %

zavedená na prvý pokus 106 87 %

opakovaný pokus zavedenia 14 11 %

nepodarilo sa zaviesť 3 2 %

spolu 123 100 %

Keďže ide o pomôcku, ktorej zavádzanie je jednoduché a rýchle, podľa predpokladov

úspešnosť zavedenia 106 kanýl (87%) na prvý pokus bola vysoká. V 14  prípadoch (11%) sa

nepodarilo laryngeálnu kanylu zaviesť na prvý pokus, bolo potrebné zavedenie opakovať. Zabezpečiť

dýchacie cesty touto pomôckou sa nepodarilo 3 krát. (Tab. 8)
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Tab. 9 Komplikácie pri zavádzaní laryngeálnej kanyly

Komplikácie Počet %

zavedenie bez ťažkostí 89 72 %

obtiažne zavádzanie 13 11 %

ventilácia cez bola možná, ale s netesnosťou 10 8 %

ventilácia  nebola možná 8 7 %

nepodarilo sa zaviesť 3 2 %

spolu 123 100 %

V 89 prípadoch (72%) sa laryngeálnu kanylu podarilo zaviesť bez akýchkoľvek problémov.

Zavedenie v 13 prípadoch (11%) bolo problematické, ale bolo realizované. Ventilácia cez laryngeálnu

kanylu bola možná, ale s netesnosťou v 10 prípadoch (8%). Netesnosť sa podarilo vo väčšine vyriešiť

dofúknutím fixačných balónikov. Ventilácia s použitím laryngeálnej kanyly nebola možná u 8

pacientov (7%) a v 3 prípadoch sa kanylu nepodarilo zaviesť.  (Tab. 9)

Tab. 10 Veľkosť použitých laryngeálnych kanýl

Veľkosť Počet %

č. 3 (žltá) 10 8 %

č. 4 (červená) 95 77 %

č. 5 (fialová) 18 15 %

Spolu 123 100 %

V praxi najčastejšie používanou laryngeálnou kanylou bola kanyla č. 4 (červená), ktorá bola

zavedená 95 krát (77%). 18 krát (15%) bola použitá kanyla č. 5 (fialová). Najmenej bola využívaná

kanyla č. 3 (žltá), 10 prípadov (8%). (Tab. 10)
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Tab. 11 Priebeh zabezpečenia dýchacích ciest po úvodnom zavedení laryngeálnej kanyly (OTI –
orotracheálna intubácia)

Ďalší priebeh zabezpečenia dýchacích ciest Počet %

OTI nebola realizovaná 60 49 %

OTI realizovaná lekárom 41 33 %

OTI realizovaná záchranárom 7 6 %

pacient s LK transportovaný do nemocničného zariadenia 15 12 %

41 krát (33%) boli pacienti po úvodnom zavedení laryngeálnej kanyly a  ventilácie cez

laryngeálnu kanylu následne lekárom zabezpečení orotracheálnou intubáciou. Prekvapením pri

hodnotení výsledkov prieskumu bolo 7 pacientov (6%), ktorých zaintubovali orotracheálnou

intubáciou zdravotnícki záchranári bez pomoci lekára aj napriek tomu, že to nie je v ich kompetencii.

V 60 prípadoch (49%) sa vo ventilácii cez laryngeálnu kanylu pokračovalo aj po príchode lekára. Do

nemocničného zariadenia bolo s laryngeálnou kanylou transportovaných 15 pacientov (12%). (Tab.

11)

Tab. 12 Úspešnosť KPR s použitím laryngeálnej kanyly

Počet %

úspešná KPR 32 27 %

exitus letalis 88 73 %

spolu 120 100 %

Úspešných KPR, pri ktorých bola použitá laryngeálna kanyla, bolo 32 (27%). Exitus letalis bol

konštatovaný v 88 prípadoch (73%).

Diskusia
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Spracovaním vypísaných protokolov pri použití laryngeálnej kanyly sme získali informácie zo

zavedenia laryngeálnych kanýl u 123 pacientov. Pokúsili sme sa odpovedať na otázku, či sa

laryngeálna kanyla uplatnila v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti v rukách zdravotníckych

záchranárov. Snažili sme sa tiež odhaliť prípadné komplikácie, spojené so zavádzaním laryngeálnej

kanyly. Súčasťou analýzy získaných informácií bolo posudzovanie efektívnosti a využívania

laryngeálnej kanyly. O tom, že ide o pomôcku, ktorá sa v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti

udomácnila veľmi dobre a rýchlo, svedčí aj 20% laryngeálnych kanýl zavedených lekárom.

Efektívnosť laryngeálnej kanyly potvrdzuje to, že v 49% bolo     vo ventilácii pokračované cez

laryngeálnu kanylu aj po príchode lekára. To, že týmto spôsobom dokážeme zabezpečiť dokonalú

ventiláciu, potvrdzuje aj 12% pacientov sledovanej vzorky, prevezených do nemocničného zariadenia

so zavedenou laryngeálnou kanylou bez použitia orotracheánej intubácie. Dôvodom zabezpečenia

dýchacích ciest laryngeálnou kanylou bola v prevažnej väčšine úvodná resuscitácia, ktorá sa v 27%

prípadov skončila úspešne. Ide o úspešnosť, ktorá je v porovnaní s inými štúdiami veľmi dobrá.

Opodstatnenosť používania tejto pomôcky potvrdzuje aj zabezpečenie dýchacích ciest laryngeálnou

kanylu u 12 pacientov mladších ako 40 rokov, čo tvorí 10% z celkového počtu. V 42 prípadoch (34%)

bola kanyla použitá u pacientov, ktorých vek bol v rozmedzí 40 – 60 rokov.

Štúdie zo zahraničia uvádzajú, že zavádzanie laryngeálnej kanyly je jednoduché (93% na 1.

pokus) a zároveň rýchle (74% < 10 sekúnd). Podobné výsledky potvrdil aj náš prieskum.

Zdravotníckym záchranárom a lekárom sa podarilo laryngeálnu kanylu zaviesť na prvý pokus v 87%

prípadov. V 11% sa ju podarilo úspešne zaviesť na druhý opakovaný pokus. Len trom pacientom sa

laryngeálnu kanylu nepodarilo zaviesť (2%). Úspešnosť potvrdzuje aj 41 ventilácií cez laryngeálnu

kanylu (33%), kedy aj po príchode lekára k RZP posádke bol pacient ventilovaný cez laryngeálnu

kanylu a nebolo potrebné zabezpečiť dýchacie cesty iným spôsobom.

Používanie laryngeálnej kanyly v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti si vyžaduje

teoretické vedomosti o anatómii a fyziológii dýchacích ciest, indikáciách a kontraindikáciách použitia

laryngeálnej kanyly a tiež určité manuálne zručnosti. Príprava a edukácia pred zavedením tejto

pomôcky bola zameraná na to, aby bola v prvom rade zachovaná bezpečnosť pacienta a aby sa

predchádzalo v čo najväčšej miere komplikáciám. Napriek ich výskytu môžeme konštatovať, že vo

väčšine sa podarilo dostatočne zabezpečiť dýchacie cesty u 89 pacientov (72%). V 11% sa vyskytli pri

zavádzaní laryngeálnej kanyly komplikácie, ale finálne s úspešným zabezpečením dýchacích ciest.

Vyskytli sa aj komplikácie s netesnosťou laryngeálnej kanyly počas ventilácie. Takmer v každom
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prípade sa netesnosť podarilo odstrániť jednoduchým dofúknutím tesniacich manžiet, alebo úpravou

polohy laryngeálnej kanyly. Tento problém sa vyskytol 10 krát.

Dôvodom zavedenia tejto supraglotickej pomôcky do prednemocničnej neodkladnej

starostlivosti bola hlavne snaha o rozšírenie kompetencií a terapeutických možností zdravotníckych

záchranárov. Ide o pomôcku, ktorá uľahčila prácu nielen zdravotníckym záchranárom, ale aj lekárom

v prípade obtiažnej orotracheálnej intubácie. Podľa predpokladov laryngeálnu kanylu vo väčšej miere

využívajú záchranári, ktorí ju použili 98 krát (80%). Lekári využili túto supraglotickú pomôcku v 25

prípadoch (20%). Je to teda úspešná pomôcka aj v rukách lekárov.

Záver

Na základe analýz využitia laryngeálnej kanyly v prednemocničnej neodkladnej  zdravotnej

starostlivosti sme dospeli k záveru, že laryngeálna kanyla si našla v praxi prednemocničnej

neodkladnej zdravotnej starostlivosti svoje opodstatnenie a jej udomácnenie v záchrannej zdravotnej

službe bolo rýchle.

 Napriek možnosti zdravotníckych záchranárov použiť na zabezpečenie dýchacích ciest

laryngeálnu kanylu, na ktorej použitie má zdravotnícky záchranár v Slovenskej republike

kompetencie, v 7 prípadoch (6%) zabezpečili zdravotnícki záchranári dýchacie cesty

orotracheálnou intubáciou (OTI). Ide o spôsob zabezpečenia dýchacích ciest metódou, na ktorú

zdravotnícky záchranár nie je spôsobilý a ani nemá dostatočné zručnosti, ktoré sú potrebné

z hľadiska bezpečnosti pacienta. Z tohto dôvodu je potrebné pri edukácii zdravotníckym

záchranárom odporúčať a vyzývať na používanie pomôcok, ktoré sú v ich právomoci.

 V 11 prípadoch (9%) sa nepodarilo laryngeálnu kanylu zaviesť, alebo z nejakého dôvodu

nebola možná ventilácia. Táto skutočnosť zaväzuje k tomu, že je potrebné neustále pokračovať

v edukácii a tréningu. Opakovaný tréning je dôležitý aj kvôli tomu, že ide o výkon, ktorý nie je

v praxi častý.

 Podľa výsledkov prieskumu v 25 prípadoch zabezpečili dýchacie cesty laryngeálnou kanylou

lekári aj napriek tomu, že mali možnosť použiť OTI.      Po zistených skutočnostiach môžeme

odporúčať zabezpečenie dýchacích ciest ako prvotnú voľbu laryngeálnu kanylu aj pre tých
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lekárov, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti s OTI a nie sú na tento výkon pravidelne

trénovaní.
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ASPEKTY INTOXIKÁCIE U DETSKÉHO PACIENTA V
PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI
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* Fakultná Nemocnica Nitra – Oddelenie záchrannej zdravotnej služby,
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Anotace

Autori prednášky sa zaoberajú aktuálnou

problematiku intoxikácie alkoholom u pediatrického

pacienta. Autori uvádzajú základné teoretické poznatky

z problematiky, ale zároveň sa zameriavajú na prax

z pohľadu prednemocničnej starostlivosti a následnej

nemocničnej starostlivosti. Prednemocničná

starostlivosť je uvedená vo výsledkoch prieskumu, ktorý bol realizovaný formou štatistických údajov

výjazdov Záchrannej zdravotnej služby k detským pacientom s intoxikáciou alkoholom. Nemocničnú

starostlivosť autori prezentujú v kazuistike.

Alkohol prináša neustále závažné problémy nie len zdravotné, ale aj spoločenské. Platia

zákonné opatrenia pre vekovú hranicu 18 rokov. Intoxikácia alkoholom je častá v období dospievania,

pri prvých skúsenostiach s alkoholickými nápojmi. Intoxikácie alkoholom sú na Slovensku

najčastejšie neliekové intoxikácie u detí vo veku 12 – 16 rokov (Kresánek, Cagaňová, Plačková,

2009). Zrealizovali sme prieskum vo Fakultnej nemocnici Nitra. Súčasťou FN v Nitre je aj oddelenie

Záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Pozostáva z 2 posádok ZZS: Rýchla lekárska pomoc (RLP)

a Rýchla zdravotná pomoc (RZP). Na základe výjazdových dokumentov posádok ZZS sme zostavili

štatistiku výjazdov za obdobie 3 rokov od 1.1. 2007 – do 31.12.2009. Štatisticky sme spracovali

hospitalizáciu a ošetrovateľskú starostlivosť vo FN Nitra.

Vyhodnotenie výsledkov:

Z celkového počtu výjazdov ZZS k detským pacientom sa podieľa alkohol v počte 29 (60,50

%) pacientov. Alkohol predstavuje najväčší podiel intoxikácií detí. Z hľadiska pohlavia pacientov je

štatistika vyrovnaná mierne prevládajú chlapci n = 15 (51,70 %). Dievčatá boli zastúpené n = 14

(48,30 %). Vo vekovom zastúpení jednoznačne prevláda veková skupina 15 – 18 rokov n =26 (89,65

%). Po prijatý do FN bolo vykonané toxikologické vyšetrenie, ktoré vylúčilo požitie ďalších
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Dieťa, Intoxikácia,
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návykových látok. Malým počtom je zastúpená veková hranica 0 – 14 rokov n = 3 (10,35 %). Pri

štatistike sme vychádzali z údajov nielen o smerovaní detského pacienta intoxikovaného alkoholom

ZZS a hospitalizáciou, z chorobopisov a štatistickým spracovaním. Najviac bol zastúpený stredný

stupeň opitosti n = 8 (27,50 %) a ťažký stupeň opitosti n =8 (27,50 %), následne na 3 mieste bol

mierny stupeň opitosti n = 5 (17 %). Podnapitosť bola zastúpená 1 pacientom, n = 6 (21 %) po

transportovaní na detské oddelenie boli evidovaný ako ambulantný a prepustený do domácej

starostlivosti. Boledovičová (2006) uvádza, že starostlivosť o dieťa sa výrazne odlišuje od

starostlivosti o dospelých. Každé dieťa je individualita, má svoje jedinečné vlastnosti, postoje, názory

a potreby. Pre získanie anamnézy je dôležité získanie dôvery dieťaťa a jeho rodičov, takt, hlavne

v intímnych otázkach, dostatok času a mlčanlivosť o všetkých získaných údajoch. Výstižne uvádza

Ilievová (2009), že zdravotnícka profesia sa zakladá na interakcii s pacientom.
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KRIZOVÉ INTERVENCE

Michaela Gehrová

Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Anotace

V důsledku pracovní činnosti zdravotnického

pracovníka se dostáváme do situací, které nazýváme

mimořádnými. Tyto situace mají bezprostřední dopad

na psychický stav postižených a také na zdravotnické

pracovníky podílející se na záchranných pracích. Nejen

mimořádné události, ale také běžné situace, které

ponechávají v naší mysli silný dojem či silná citová

hnutí mohou ovlivnit momentální nebo budoucí profesní činnost zdravotnického pracovníka. V

důsledku těchto dálostí může dojít ke vznikuposttraumatických reakcí a posttraumatické stresové

poruchy. Jako prevence je rozvinut v rámci IZS program posttraumatické péče nazývající se Critical

Incident Stress Management - řízení stresu kritických událostí. Tuto metodou krizové intervence

zavedl v 80. letech minulého století Jeffrey T. Mitchell. Používal ji při intervencích u záchranářů po

traumatizující události. CISM spočívá v preventivní přípravě členů IZS, jejich velitelů a vrcholového

managementu, v učení se novému životnímu stylu, v poskytování služeb po kritických událostech ve

výkonu povolání. Při preventivní přípravě v CISM je kladen důraz na uvědomění si vlastních limitů,

na znalosti vlastních reakcí na traumatický stres. Dále je velmi důležité seznámení co největšího počtu

zdravotnických pracovníků a záchranářů se systémem CISM, informovat je o možnostech pomoci po

traumatických událostech a naučit je dovednostem pro zvládání traumatického stresu.
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Přednemocniční a nemocniční urgentní péče

ROZVAHA PŘED TRANSFÚZÍ ERYTROCYTŮ DÍTĚTI V INTENZIVNÍ PÉČI

Doc. MUDr. M. Hladík, PhD.

Fakultní nemocnice Ostrava

Anotace

Transfúzi erytrocytů je nutné považovat za

rizikový výkon. Rizika jsou mimo jiné dána tím, že se

jedná o aplikaci živých, nejčastěji heterologních, buněk

do organismu. Může tak dojít k nežádoucím reakcím,

které odpovídají bouřlivé rejekci na systémové úrovni.

U dětí je situace komplikovaná vývojovým aspektem

imunitního systému, který je do značné míry

nepredikabilní. Úvaha před podáním transfúze se odvíjí od 4 proměnných:1. patofyziologie anémie 2.

stav pacienta 3. rizika aplikace u konkrétního pacienta 4. možné forensní dopady jak v případě

nepodání, tak i podání.

Jediným důvodem k podání transfúze je obnovení nebo udržení dodávky kyslíku k životně

důležitým orgánů. Její podání z jiného důvodu nemá fyziologické zdůvodnění a terapeutický význam.

Dodávka kyslíku do tkání závisí v přímé úměře na koncentraci kyslíku v arteriální krvi a na srdečním

výdeji. V roce 2007 otiskl The New England Journal of Medicine práci ke strategii podání transfúze u

dětí hospitalizovaných na pediatrických jednotkách intenzivní péče. Z jejího závěru vychází

doporučení k restriktivnímu přístupu u stabilizovaných dětských pacientů. Doporučení transfúzní

restrikce se netýká nezralých dětí, dětí s těžkou hypoxémií, hemodynamickou instabilitou, trvající

krevní ztrátou nebo cyanotickou srdeční vadou. Zatímco u dospělých je prokázáno vyšší úmrtí ve

skupině s liberálním přístupem k podání transfúze, u dětí byl v obou skupinách (restriktivní a liberální)

počet úmrtí stejný.

Ke zvažování převahy prospěchu a rizika podání transfúze a naopak se u oběhově a ventilačně

stabilních dětí nad 1 měsíc života považuje za hranici hodnota hemoglobinu 70 g/l. Pokud je

hodnota nižší, klademe si otázku, proč bychom neměli transfúzi erytrocytů podat. Pokud je hodnota

vyšší, ptáme se, zda máme důvod, proč bychom měli transfúzi podat.

Obecně je transfúze u dítěte indikována při hodnotě Hb pod 70 g/l. Podaný objem závisí na objemu

krevní ztráty, přičemž se během podávání hodnotí klinický stav a vyšetřuje se dynamika Hb.

Klíčové slova

Transfúze erytrocytů
dítěti, Hodnota
hemoglobinu, Anémie,
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Při hodnotě Hb pod 80g/l se transfúze erytrocytů indikuje u pacientů se závažným kardiorespiračním

onemocněním a při průkazu zhoršené dodávky kyslíku tkáním. Mimo diskusi je pak podání transfúze

při hodnotě Hb pod 50 g/l. U dětí vycházíme při úvaze o hrazení ztrát z jejich krevního objemu, který

se udává hodnotou 75 mg/kg tělesné hmotnosti. Při ztrátě 15-30% není transfúze erytrocytů

indikována, na místě je doplnění krevního objemu krystaloidy nebo koloidy. DO2 bude i tak

adekvátní, protože se navýší srdeční výdej a posune se disociační křivka Hb doprava. Při krevní ztrátě

30-40% je stále prioritní náhrada objemu s případnou dodávkou erytrocytů na základě vyšetření Hb.

Nad krevní ztráty 40% a více krevního objemu je náhrada erytrocytů indikována vždy.

Zatímco výše uvedené postupy platí u dětí od 1 měsíce věku, u novorozenců jsou doporučení výrazně

odlišná. Novorozenec se liší od většího dítěte v charakteru cirkulace (přechod z fetální do neonatální

cirkulace vede ke zvýšené plicní rezistenci se zhoršením oxygenace), v přítomnosti fetálního

hemoglobinu (fetální hemoglobin má vyšší afinitu ke kyslíku a hůře jej uvolňuje do tkání) a v

dynamice kvantity erytropoetinu (po porodu rychle klesá s maximem poklesu po 2 týdnech). Indikace

k transfúzi je uvedena v tabulce 1. Novorozencům aplikujeme 10-20 ml erytrocytární masy/kg

hmotnosti během 2-4 hodin.

Indikace k transfúzi u novorozenců

Hodnota hemoglobinu a hematokritu Indikace

Pod 130g/l  (HTK pod 40%) Těžké kardiopulmonální onemocnění

Pod 100 g/l  (HTK pod 30%) Lehčí kardiopulmonální onemocnění nebo pooperační stav

Pod 80g/l (HTK pod 24%) Symptomatická anemie

Ke snížení negativních dopadů transfúze se u dětí požaduje deleukotizační úprava erymasy

(ERD), Při deleukotizaci klesne počet leukocytů v 1 transfúzní jednotce na méně než 1,0x106 proti

běžné předtransfúzní úpravě erymasy (zbavené buffy coat- EBR), ve které je 1,2x109 leukocytů.

Deleukotizace zlepšuje vlastnosti erytrocytů při skladování, snižuje počet kontaminujících bakterií a

virů, snižuje progresi (reaktivaci) virů (prionů). Snad také snižuje relapsy tumorů.

Medicínský, sociální, náboženský a ekonomický tlak vede ke snaze vytvořit tzv. „umělou krev“. Její

výroba vychází buď z extrakce hemoglobinu hovězích nebo expirovaných lidských erytrocytů, nebo

se používají non-hemoglobinové vazače kyslíku – perfluorokarbon. Výhody umělé krve jsou v

univerzální kompatibilitě, dlouhé skladovací době bez nutnosti chlazení, v jednoduché inaktivaci virů,
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v rychlé dostupnosti při hromadných neštěstích a v použitelnosti bez náboženských bariér (Svědci

Jehovovi).

Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, můžeme se pokusit zvrátit nízkou hodnotu hemoglobinu

nebo její pokles bez podání transfúze. Základem k rozhodnutí je diagnóza pacienta. Pacienti s

onkologickými, nefrologickými a gastroenterologickými onemocněními mají vyšší toleranci k nízké

hodnotě hemoglobinu. I při respektování doporučených postupů je zde prostor k individuálnímu

přístupu podle stavu nemocného. Udržujeme hemostatické parametry v nerizikovém pásmu. Zvláště v

pediatrii je nutné uvážlivě indikovat frekvenci a objem krevních odběrů s ohledem na jejich

diagnostický a terapeutický přínos (odběr 5 ml krve u 3,5 kg novorozence vede během týdne ke ztrátě

35 ml krve, tedy 13% jeho krevního objemu!). Pamatujeme na dodávku železa, kyseliny listové a

případně erytropoetinu.Při rozhodování k transfúzi u dětí nemáme k disposici univerzální návod.

Řídíme se etiologií anémie, koncentrací Hb, objemem krevní ztráty, hemodynamickou (ne)stabilitou a

známkami nízké dodávky kyslíku do tkání.Stejně jako při jiných léčebných výkonech si i před indikací

transfúze musí každý lékař položit otázku: jsem schopen obhájit svoje rozhodnutí odborně – i

forensně?

Autor:

Doc. MUDr. M. Hladík, PhD.
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THE TEAM

Bc. Petr Gaj1,2, Jiří Šigut3

1Fakultní nemocnice Ostrava, 2Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, 3

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Anotace

Cílem autorů je poněkud netradiční formou

prezentace poukázat a vyzdvihnout mezioborovou

spolupráci zdravotnických pracovišť tří jednotlivých

zdravotnických zařízení, při ošetřování pacientky

s komplikovaným poporodním krvácením.

Na celém světě umírá ročně přibližně 530 000 žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem, drtivá

většina z nich v rozvojových zemích, což mimo jiné dokazuje, že se jedná o problém, kterému lze do

značné míry předcházet kvalitní porodnickou péčí.

Poporodní krvácení je nejčastější příčinou mortality a morbidity rodiček. V souvislosti s ním umírá na

světě až 140 000 žen ročně, tedy 1 žena na 4 minuty. V České republice je 25 % ze všech úmrtí ve

spojitosti s těhotenstvím. Poporodní krvácení je definováno WHO jako ztráta krve více nebo rovna

500 ml (WHO 1990). Tato definice je zřejmě ovlivněna skutečností, že v mnoha zemích světa je ztráta

500 ml krve život ohrožující, zejména kvůli vysokému výskytu těžké anemie.

Prezentace popisuje pacientku druhorodičku bez významné anamnézy, která musela být

po spontánním porodu 2krát revidována. V souvislosti s těmito operačními výkony, byla

hospitalizována na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku pod

obrazem haemoragického šoku, kde ji byla poskytnuta komplexní zdravotní péče (UPV, relaxace a

analgosedace, monitoring vitálních funkcí, hrazení krevních ztrát, aplikace antitrombinu, fibrinogenu a

preparátu Novo7, atd.)

Po druhé provedené revizi, bylo rozhodnuto o transportu pacientky přímou cestou z operačního sálu na

Anesteziologicko-resuscitační kliniku Fakultní nemocnice v Ostravě. Překlad musel být uskutečněn

pro případ opětovného krvácení, jehož zástava by byla nutná pomocí embolizace pánevních cév cestou

angiolinky. Tento sekundární transport byl proveden vrtulníkem typu EC 135 letecké záchranné

služby, který je provozován společnosti DSA a.s. Stroj s volacím znakem „Kryštof 5“ a pod hlavičkou

Územního střediska záchranné služby, zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči převážně na území

Klíčové slova
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Moravskoslezského kraje. Pobyt této pacientky v nemocničních zařízeních během „akutní fáze“ až po

stabilizaci stavu a extubaci, byl zhruba 48 hodin a náklady na její léčbu se vyšplhaly na témeř 340 000

korun českých. Celá tato kazuistika v netradičním podání, má ukázat vysoce erudovanou, kvalitní a

rychlou spolupráci všech zainteresovaných zdravotnických pracovišť, ale hlavně personálu ze

jmenovaných organizací - Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o., Územní středisko záchranné služby

Moravskoslezského kraje a Fakultní nemocnice v Ostravě. Tato spolupráce dokázala zvrátit nepříznivý

vývoj komplikací u této pacientky a navrátila zpět do plnohodnotného života ji i jejího dalšího

potomka.

Literatura:

ČECH, E. a kol. Porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. ISBN : 80-247-1313-9.

Autor:
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MOŽNOSTI ELEMENTÁRNÍ ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY NA PRACOVIŠTI
INTERVENČNÍ NEURORADIOLOGIE A ANGIOLOGIE

M. Kolářová, Ivan Capulič, Jaromíra Kamarytová, Sylva Gargášová

RDG ústav, FN Ostrava

Anotace

Seznámení s pracovištěm a s akutními výkony

prováděnými na Oddělení intervenční angiologie a

neuroradiologie. Emergentní endovaskulární léčba

CMP, emergentní endovaskulární léčba traumat,

emergentní endovaskulární léčba u krvácení či

iatrgenních poraněních, emergentní endovaskulární

léčba akutních cévních uzávěrů.

Oddělení intervenční angiologie a neuroradiologie provádí invazivní diagnostiku a intervenční výkony

u cévních onemocnění.

Představuje samostatné pracoviště spolupracující s ostatními komplementy radiodiagnostického ústavu

(CT, USG, NMR) a dále pak je úzce svázáno ve své spolupráci s neurochirurgickou, neurologickou a

chirurgickou klinikou.

Poskytuje široké spektrum diagnostických a léčebných výkonů. Intervenční tým tvoří intervenční

lékař, sestra a radiologický asistent.

Své služby poskytuje nepřetržitě.

V rámci léčby emergentních stavů poskytuje:

- emergentní endovaskulární léčbu CMP

 ischemických

 hemoragických

- emergentní endovaskulární léčbu traumatu

 kraniotrauma

 hrudní a břišní trauma

 pánevní trauma

Klíčové slova
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 končetinová trauma

- emergentní endovaskulární léčbu při krvácení či iatrgenních poraněních

 disekce a ruptury aneurysmat

 stavění krvácení endovaskulární cestou

- emergentní endovaskulární léčbu akutních cévních uzávěrů

 trombektomie

 lokální trombolýza

Hlavní benefit pro pacienty je miniivazivita vyšetření s možností okamžitého léčebného zákroku.

Nejdůležitějším faktorem je čas – včas dopravit indikovaného pacienta do specializovaného centra.

Obsahem přednášky jsou i různé kazuistiky a možnosti postupů ošetření v první hodině od události.

Je zdůrazněna velmi důležitá spolupráce se záchrannou službou.

Autor:

Miroslava Kolářová

mirka.kol@seznam.cz
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KAZUISTIKA „PŘEŽIL JSEM INFARKT“

Bc. Pavlína Štěpánová

Fakultní nemocnice Ostrava, Urgentní příjem

Anotace

Přehledová studie pacienta s akutním infarktem

myokardu. Přichází do zdravotnického zařízení pro

zhoršení dušnosti. Zde dochází k poruše vědomí a

respiračnímu selhání. Je diagnostikován subakutní

infarkt myokardu. Pacient je v kariogenním šoku a

dochází k mutliorgánovému selhání. Pacient je

indikován k transplantaci srdce. Po 176 dnech je

propuštěn domů.

Autor

Bc. Pavlína Štěpánová

Oddělení centrálního příjmu

Fakultní nemocnice Ostrava
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Vzdělávání v urgentní péči

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ V ČR

Mgr. Z. Reichelová

Anesteziologicko-resuscitační oddělení , Valašské Meziříčí a.s

Anotace

Přednáška je zaměřena na problematiku

postavení zdravotnických záchranářů ve

zdravotnických zařízeních. Vzhledem k původně velice

úzké specializaci oboru na přednemocniční

neodkladnou péči nabytím novelizovaného zákona

96/2004 (zákon o nelékařských povoláních) k 1.7.2008

nalezli zdravotničtí záchranáři uplatnění i na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a anestézii.

Tím se do značné míry se rozšiřuje pole působnosti této původně úzce zaměřené profese.

Cíl a metoda:

Hlavním cílem pilotní studie bylo vytvořit ucelený přehled o postavení zdravotnických záchranářů ve

zdravotnických zařízeních. Jako metoda výzkumu sloužil originální dotazník jež vyplňovali vedoucí

pracovníci.Výsledky byly zpracovány v  Microsoft Office Excel 2007 a byla užita popisná statistika.

Výsledky výzkumu:

Z výsledku studie vyplývá že z 15 oslovených pracovišť jež se účastnili výzkumu, již 14 zdravotnické

záchranáře zaměstnávají (93,3%). 20% oslovených zařízení dokonce odpovědělo, že zaměstnává více

než 10 záchranářů. Kompetence zdravotnických záchranářů nejsou jednotné a do značné míry se

odvíjejí od přidělených kompetencí vedoucích pracovníků. Vedoucí pracovníci jsou vzhledem

k mezeře ve vyhlášce 424/2004, (jež nebere v potaz platnou novelizaci) v případě zaměstnání

zdravotnických záchranářů jim nuceni poskytovat specifickou náplň práce jež vychází z různých
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odborností. Postoj vedoucích pracovníků na tuto regulovanou profesi z výsledků výzkumu také není

příliš kladný. Z výzkumu vyplývá že 80 % vedoucích pracovníků by raději za stejných podmínek

přijalo všeobecnou sestru než záchranáře.

Závěr:

Výsledky pilotní studie by měly sloužit jak pro samotné zdravotnické záchranáře tak i pro vedoucí

pracovníky k vytvoření uceleného přehledu této regulované profese ve zdravotnických zařízeních

s cílem jejich větší implementace.
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SKÚSENOSTI S PREGRADUÁLNOU VÝUKOU URGENTNEJ MEDICÍNY NA

KLINIKE URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF PŘI

LEKÁRSKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

*Prof. MUDr. Oto Masár, PhD., *PhDr. Dušan Sysel, PhD. *PhDr. Hana Belejová, PhD.,
**MUDr. Marcel Brenner

*Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof  lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave

**Oddelenie urgentného príjmu, Detská Univerzitná nemocnica

Anotace

Autori analyzujú prvé 4 roky činnosti Kliniky

urgentnej medicíny a medicíny katastrof na úseku

pedagogiky – výuky predmetu Urgentná medicíny

a medicíny katastrof. Poukazujú na niektoré problémy

spojené za zavedením výuky urgentnej medicíny, ale

i na pozítíva pre študentov.

Skúsenosti s výučbou počas prvých takmer štyroch akademických rokov Kliniky urgentnej

medicíny dávajú možnosť upozorniť i ostatné pracoviská, ktoré podobnú výuku zavádzajú, na niektoré

skúsenosti – ale i chyby, ktorých sme sa dopustili.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že študenti prichádzajúci na naše pracovisko sú po

teoretickej stránke dobre pripravení. Absentuje však praktická skúsenosť, a to nielen s manuálnymi

výkonmi (i.v. podávanie, defibrilácia, intubácia). Keďže vedia, že v klinickej praxi dýchanie maskou

pomocou vaku, prípadne intubáciu budú potrebovať často, narastá záujem o ich zvládnutie počas

výuky UM.

Veľkým problémom je diferenciálna diagnostika akútnych stavov pri modelových situáciách.

Študenti majú sklon uvažovať o raritných diagnózach, keďže ešte nemajú skúsenosti s uvažovaním od

najpravdepodobnejšej diagnózy  ku diagnózam v konkrétnom regióne relatívne vzácnym. Nemajú

skrátka skúsenosť, že „vták sediaci na vrchole fabrického komína môže byť slávik, ale asi to bude

vrabec“. To musia nadobudnúť práve na stážach na urgentných príjmoch nemocníc.
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Problémov pri výuke je i vhodná literatúra. Toto sme vyriešili napísaním vlastných učebných

textov, ktoré sú v elektronickej forme umiestnené na stránke LF UK. Prax ukáže, či nebude potrebné

texty doplniť.

Absolútne nedostatočné sú i informácie študentov o problematike zabiehajúcej do medicíny

katastrof (radiačné, chemické a biologické zbrane hromadného ničenia, terorizmus), i keď by sa dalo

predpokladať, že niektoré predmety už absolvovali a okrajovo by tieto vedomosti mať mali.

Kľúčovým výukovým materiálom boli výukové filmy natočené III- LF UK v Prahe (Doc. MUDr.

Málek a MUDr. Knor) zamerané na základnú a rozšírenú KPR. Didakticky sú tieto filmy výborne

spracované, sú doplnené o názorné ukážky z praxe. Medici tieto výukové materiály vysoko hodnotili.

Po takmer štyroch rokoch môžeme konštatovať:

- sylabus predmetu je vcelku vyvážený, hodinová dotácia je dostatočná (prednášky 13,cvičenia

39)

- novinky v KPCR a náväznosť na ďalšiu klinickú liečbu študentov zaujíma, je to pre nich nový

pohľad,

- vo všeobecnosti študenti oceňujú prezentáciu podľa príznakov, nie podľa hotových diagnóz,

- literatúru sme študentom poskytli na webovej stránke, čo ocenili,

- prínosom bola i stáž na detskom urgentnom príjme DFN Bratislava.

Problémy a nedostatky:

- najväčším problémom je organizačné zvládnutie hladkej výuky, je treba zabezpečiť dostatočné

personálne obsadenie výuky kmeňovými zamestnancami, externí zamestnanci sú iste potrební,

ale výuka im môže kolidovať s ich základným zamestnávateľom a študentom sa nemá kto

venovať, prípadne sa improvizuje,

- výber externých pedagógov je potrebné zvážiť a upozorniť ich, že ich finančné ohodnotenie

v školstve nikdy nebude porovnateľné s ich ohodnotením na RLP,

- ak pracovisko zabezpečuje i výuku predmetu I. pomoc, je potrebné I. pomoc a urgentnú

medicínu mať v inom semestri, v opačnom prípade je obrovský nárok na personál a techniku,

Problémy na úrovni fakúlt:



43

- plánovanie pracovníkov je spravidla dlhodobý proces, nový pedagogický útvar prerozdelí

hodinové dotácie (na výuku I. pomoci, prípadne ak urgentnú medicínu vyučovali KARIM)

a tým i môže spôsobiť na týchto klinikách zmenu počtu funkčných miest, čo vyvolá nevôľu

kolegov,

- je potrebné vypracovať nové doplnky ku zmluvám medzi fakultami a fakultnými

nemocnicami, keďže urgentné príjmy nemocníc sa obyčajne neuvádzajú ako klinické

pracoviská,

- mnohí študenti sa dožadujú možnosti zapojenia do výjazdov RLP, toto je právne veľmi ťažko

realizovateľné,

- problémom je i akceptácia predmetu zo strany mnohých klinikov (čo je to vlastne za predmet)

a prenášanie týchto názorov na študentov.

Hodnotenie vedomostí.

Skúška prebiehala dva roky výhradne vo forme testu, v minulom roku bola skúška ústna. Pri

udeľovaní zápočtu je   podmienkou KPCR na manekýne s počítačom včítane intubácie.

Záver

Pregraduálna výuka samostatného predmetu „Urgentná medicína a medicína katastrof“ je

realitou. Je však potrebné spojiť sily, aby táto výuka bola v rámci regiónov ČR a SR štandardná (pre

mobilitu študentov i lekárov). Ideálne by bolo, keby všetky pracoviská podieľajúce sa na výuke

urgentnej medicíne vytvorili spoločný sylabus predmetu a pravidelne konzultovali problematiku

pregraduálnej výchovy študentov. Možno by bolo vhodné zjednotiť i pregraduálnu výchovu bakalárov

záchranárov. Dosiahli by sme istú homogenitu predmetu, ale hlavne navzájom by sme sa obohatili

o skúsenosti iných.

Ak sa nám podarí naďalej predmet Urgentná medicína a medicína katastrof rozvíjať je šanca, že

v danej problematike rozšírime obzor vedomostí študentov medicíny. Výsledkom bude absolvent

fakulty ktorý vie, čo je urgentná medicína a môže sa pre tento medicínsky odbor slobodne rozhodnúť.
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PODMÍNKY NAPADENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE

*, **Jaroslav Pekara, **Marie Trešlová

*Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice, anestezie

**Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Anotace

Příspěvek reaguje na aktuální problematiku posádek

Územních středisek zdravotnické záchranné služby

v České republice. V současné době hovoříme o

fenoménu, který ač v prostředí zdravotnických

záchranných služeb byl od nepaměti, bohužel

neustále přibývá. Jádrem sdělení je rozbor

jednotlivých intervalů zásahu posádky zdravotnické

záchranné služby, kdy může dojít k napadení. Je zmíněna prevence jednotlivý intervalů a v neposlední

řadě je poukázáno také na neprofesionální chování členů posádek záchranné služby.

Zdravotnický záchranář nezřídka po svém příjezdu na místo události čelí kritice a verbální agresi

raněného, nemocného klienta či jeho příbuzných. Jakékoliv pokusy o vysvětlení a eliminaci vyhrocené

situace jsou většinou, jak dokládají výpovědi zdravotnických záchranářů,1 marné a bezvýsledné. U

většiny raněných a nemocných se manifestuje egoistický postoj v souvislosti se svým úrazem,

respektive danou situací. Tyto situace kladou na bedra zdravotnického záchranáře velké psychické

nároky, aby ustál svou pozici a nenechal se vyprovokovat. Místo zásahu, události je tak nezřídka plné

emocí, jak ze strany raněných, nemocných, tak i jeho blízkých. Záleží tedy především na psychické

odolnosti zdravotnického záchranáře a na jeho profesionalitě, jak danou situaci zvládne.

Činnost výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby České republiky se odvíjí od

přijmutí tísňové výzvy operačním střediskem, přes vyslání výjezdové skupiny zdravotnické záchranné

služby k místu události, následnému ošetření až po předání raněného do určeného zdravotnického

1 KULHAVÁ, Markéta. Informační studie IZ 215, Téma: Útoky na záchranáře v ČR.
.http://66.102.9.104/search?q=cache:nanFCCdCowgJ:st.vse.cz/~XKULM11/xkulm11.doc+informa%C4%8Dn%C3%AD+
studie+napaden%C3%AD+z%C3%A1chran%C3%A1%C5%99%C5%AF&hl=cs&ct=clnk&cd=1&gl=cz&client=firefox-
a. 18. 2.2007.

Klíčové slova

Napadení, zdravotnický
záchranář,
neprofesionální chování,
prevence.



46

zařízení.2 Velkou roli v tomto okamžiku hraje především empatie operátora přijímacího tísňovou

výzvu. Operátor může zajistit současný příjezd Policie České republiky nebo Městské policie České

republiky na místo události. Většina vyškolených operátorů s určitou dobou praxe v tomto povolání

neváhá současně s aktivací posádky záchranné služby vyslat na místo události příslušníky Police

České republiky.

Pravděpodobně nejvíce je zdravotnický záchranář ohrožen napadením na místě události. Místem

události může být např. byt, dopravní nehoda či veřejné prostranství. Tento interval je pro posádku

záchranné služby z hlediska taktiky řešení rizikové situace nejnáročnější.3 Nebezpečí pro

zdravotnického záchranáře představuje téměř každá osoba účastnící se zásahu, samozřejmě kromě

složek integrovaného záchranného systému.

Jako vysoce rizikové z hlediska napadení zdravotnického záchranáře můžeme vyhodnotit také

převozy klientů z místa zásahu do určitého zdravotnického zařízení.4 Doba transportu se odvíjí

především od zdravotního stavu převáženého klienta, vzdálenosti zdravotnického zařízení a dále od

vlivu dopravní situace na komunikaci.5 Klient nemusí s transportem do zdravotnického zařízení

z různých důvodů souhlasit. Zdravotnický záchranář musí klientovi vysvětlit vážnost situace,

eventuelně nezbytnost dalšího vyšetření v odborném zdravotnickém zařízení.

Také při předávání klienta do určeného zdravotnického zařízení může dojít k napadení.

Napadení hrozí většinou ze strany klientů, kteří byli agresivní už po dobu transportu, ale i klientů,

kteří byli během transportu klidní a spolupracovali. Pokud během výjezdu došlo k napadení nebo

určitým projevům agrese dochází bezprostředně po útoku ke zklidnění členů posádky záchranné

služby během transportu na základnu, pokud samozřejmě nemá napadení následky, které je nutné

ošetřit v daném zdravotnickém zařízení. Dochází ke kritice výjezdu, výměně názorů a přemýšlení nad

tím, kde se stala chyba.

2 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA. Vyhláška č. 434/1992 sb. ministerstva zdravotnictví
České republiky ze dne 28. července 1992 o zdravotnické záchranné službě. [online]. 2006.
http://www.zachrannasluzba.cz/zakony/434.htm. 18.
3 DOLEŽAL, Karel; LUKÁŠ, František. Taktika řešení rizikových situací a základy sebeobrany.
Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. s. 25. v tisku.

4 NOVINKY.CZ. Opilec opět zbyl posádku záchranky. 2007.
http://www.novinky.cz/02/70/86.html. 18. 2.2007

5 HUMPL, Lukáš. Konzultace s psychologem Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. 1. 3.2007
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KAZUISTIKA: FYZICKÉ NAPADENÍ PERSONÁLU
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Anotace

Násilí v ošetřovatelství se stalo světovým fenomén.

Rozsáhlé zahraniční výzkumy stále více přinášení data

o rostoucím počtu napadení především nelékařského

personálu. Všeobecné sestry tvoří ve většině případů

nárazník mezi lékařem a agresivním pacientem.

V současné době mluvíme o fenoménu násilí

v ošetřovatelské péči. Snaha minimalizace tohoto

problému je jedním pilířů nejen World Health Organization, ale i mnoha evropských organizací (např.

EVIPRG). Kasuistika popisuje případ fyzického napadení personálu na oddělení pooperačního pokoje

pacientkou, která byla po chirurgickém zákroku.

Kasuistika popisuje případ fyzického napadení personálu na oddělení pooperačního pokoje

pacientkou, která byla po chirurgickém zákroku. Pooperační pokoj Ústřední vojenské nemocnice

(ÚVN) slouží k „dohlídání“ extubovaných pacientů po zákrocích prováděných na centrálních

operačních sálech (COS). Zpravidla se jedná o dobu pobytu na monitorovacím lůžku 60-90 minut.

Pacienti jsou převzati od lékaře a sanitáře z operačního sále do „rukou“ všeobecné sestry a sanitáře a

jimi odvezeni na pooperační pokoj. V případě agresivní chování pacienta na operačním sále po

extubaci, je na tuto skutečnost upozorněn personál dospávacího pokoje.

Mladá pacientka po provedeném UPT, které si sama uhradila, byla po probuzení sále verbálně

agresivní, nicméně anesteziologem a anesteziologickou sestrou byla zklidnitelná. Vzdálenost od

propusti COS je necelých pět metrů. I za tuto dobu však došlo k projevu akutního afektivního jednání.

Pacientka byla přivezena na pooperační pokoj silně verbální agresivní především na sanitáře a

odmítala jakoukoliv manipulaci. Po napojení pacientky na monitor k následné kontrole si pacientka ze

sebe veškerou monitorovací techniku strhávala a domáhala se odchodu z oddělení. Postupně byli

vyzkoušeny různé strategie přítomného personálu, které směřovali ke zklidnění pacientky a vybízely

ke spolupráci. Tyto strategie byli založeny na komunikační úrovni. Pacientka vedle sebe nesnesla

muže (přestali kolem pacientky pracovat) a dovolávala se podepsání negativního reversu. Přivolaný
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lékař pooperačního oddělení a následně primář také „po dobrém s pacientkou nepochodil“ a pacientka

začala postupně fyzicky napadat i všeobecné sestry. Byla přivolána ochranka a lékař psychiatrie.

Ochranka pouze bránila napadení personálu a psychiatr se pokoušel pacientku slovně uklidnit.

Pacientka neustále vstávala z postele, vytrhla si i.v. kanylu a napadla dále fyzickými vyhrůžkami a

neverbálními gesty veškerý personál. Bylo tedy přistoupeno k fyzické pacifikaci pacientky, tak jak

doporučuje standart nemocnice a odborných společností. Během této pacifikace (6 mužů na jednu

ženu) byla pacientce zavedena i.v. kanyla a byly aplikovány zklidňující léky ordinované  psychiatrem.

Na chvíli pacientku amok opustil a pacifikující personál své sevření povolil. V této chvíli však silným

kopem napadla fyzicky jednoho člena z personálu úderem do hlavy. Opět bylo nutné pacientku

přidržet a dávky zklidňujících léků navyšovat. Pacientka byla nakonec v analgosedaci převezena na

psychiatrické oddělení.

Autor

Mgr. Jaroslav Pekara
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Posterová sekce

OŠETŘENÍ CIZINCE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI V ČR

Iva Veselá, Jana Vavrošová

Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Anotace

V ČR zdravotní zařízení ošetří každým rokem

velké množství cizinců, kteří potřebují jak akutní, tak

ambulantní péči. Jakým způsobem tuto zdravotnickou

péči poskytujeme?

Zdravotní péče cizincům je poskytována na základě

zdravotního pojištění. V ČR disponujeme veřejným zdravotním pojištěním a smluvním zdravotním

pojištěním. Veřejné zdravotní pojištění poskytuje bezplatně zdravotní péči jak pro občany ČR, tak pro

cizince. Do této skupiny řadíme cizince s trvalým pobytem, osoby, pracující u zaměstnavatele se

sídlem v ČR nebo další legálně zde pobývající osoby jako studenti či azylanti. Cizinci, kteří nespadají

do veřejného zdravotního pojištění mohou uzavřít smluvní zdravotní pojištění na neodkladnou péči a

pojištění na kompletní zdravotní péči. Nezbytnou zdravotnickou péčí se rozumí veškerá zdravotnická

péče, pokud ji zdravotní stav osoby z lékařského hlediska vyžaduje. Jedná se např. o porod a

poporodní péče o matku a novorozence, nezbytný operační zákrok a pooperační prohlídky, povinné

očkování a pravidelné prohlídky a péče v případě chronických onemocnění.

Nezávisle na tom, zdali je cizinec pojištěn, v případě neodkladné zdravotní péče bude vždy ošetřen v

každém zdravotnickém zařízení. A může bezplatně kontaktovat linku 112 nebo 155.

V případě, že cizinec není schopen komunikovat v českém jazyce, může se obrátit na Lékařské

informační centrum či telefonní linku +42 296 18 12 12, nebo nejlépe v okamžiku nutné akutní péče

na centrální tísňové volání na čísle 112, které je vybaveno operátory mluvícími anglicky a německy,

dále pracujícími v součinnosti se záchrannou službou, kterou kontaktují telefonicky a prostřednictvím

tzv. datové věty, která je spolehlivým komunikačním prostředkem. Pokud cizinec pochází ze států,

které nejsou smluvně ošetřeny pro poskytování bezplatné zdravotní péče, hradí ošetření sám, a pokud

není schopen z důvodu svého zdravotního stavu péči uhradit, nebo nemá prostředky na uhrazení péče,
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zavazuje se záchranářům k úhradě dluhu do 30 dnů tím, že podepíše příslušný dokument, který má

posádka k tomuto účelu k dispozici.

Autor:

Bc. Iva Veselá

Ivana.vesela@osu.cz

Mgr. Jana Vavrošová

Jana.Vavrosova@osu.cz
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