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PROBLEMATIKA SEKUNDÁRNÍCH P ŘEVOZŮ V RÁMCI ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY MS KRAJE 

 
Bohdan Jančata, Ladislav Lang 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 

 

Anotace 

Náš příspěvek připomíná indikační kritéria pro sekundární převozy 

pacientů mezi zdravotnickými zařízeními a seznamuje účastníky 

konference s údaji o činnosti Zdravotnické záchranné služby 

v letech 2010 a 2011, zejména s počty primárních a sekundárních 

zásahů. Dále prezentujeme přijatá opatření v souvislosti 

s dlouhodobým dopravním omezením na území města Ostravy a 

provozem sanitních vozidel ZZS. 

 Krajské zdravotnické operační středisko Záchranné služby MSK (dále jen KZOS) v lednu 2012 

vstoupilo do druhého roku své existence. Přes náročný rozjezd všichni operátoři výborně zvládli práci 

s novými technologiemi, které pracoviště v budově Integrovaného bezpečnostního centra poskytuje. 

Nedílnou součástí činností operátorů KZOS je mimo jiné častá komunikace se zdravotnickým 

personálem nemocnic na území celého Moravskoslezského kraje. Jedná se zejména o problematiku 

sekundárních převozů pacientů. Správně indikované sekundární převozy (dále jen SP) jsou nedílnou 

součástí práce zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS). Mnohdy však základní indikační kritéria 

nesplňují, a proto již do urgentní péče nespadají. Personál nemocnic, často z důvodů neznalosti 

systému fungování ZZS nebo nesprávných indikací k SP, nerozumí dotazům a argumentům operátorů 

KZOS.  Z toho důvodu bychom zde rádi zopakovali několik důležitých informací. 

 Zajištění SP je jedním z úkolů ZZS a stanovuje jej vyhláška 434/1992 Sbírky o ZZS. Zde je 

uvedeno v §2, písmeno c), že ZZS nepřetržitě zabezpečuje dopravu raněných, nemocných a rodiček v 

podmínkách PNP mezi zdravotnickými zařízeními. Dále tato vyhláška také říká v §6, odstavec 5), že 

při souběhu požadavků a omezeném počtu sil a prostředků má zabezpečení primárních výkonů 

přednost před zabezpečením výkonů sekundárních. 

 Počet primárních událostí v roce 2011 byl 97 203, tj. o 1 109 událostí více oproti roku 2010. 

Průměrný počet těchto výjezdů vzrostl z 266 na 269 za dvacet čtyři hodin. Neustále narůstající počet 

primárních výjezdů, a to zvláště ve velkých aglomeracích, má také částečnou příčinu ve stárnoucí 

populaci České republiky. Počet sekundárních výjezdů v roce 2011 poklesl o 65, a posádky ZZS jich 
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v roce 2011 realizovali celkem 1026.  Jeden z možných důvodů snížení počtu SP vidíme i v 

důslednější snaze operátorů KZOS nepřijímat převozy neindikované pro ZZS. Je zapotřebí si 

uvědomit, že počet zásahových vozidel ZZS zůstává stále stejný, a jak primární, tak i sekundární 

výjezdy zajišťuje 16 RLP posádek, 37 RZP posádek, 1 LZS posádka a 5 RV posádek. Požadavky na 

realizaci SP mimo MS kraj zajišťuje ZZS MSK pouze jednou posádkou z výše uvedeného počtu. U SP 

domluvených minimálně den dopředu je možno obvykle zajistit náhradní vozidlo s posádkou, tzn. nad 

výše uvedený počet vozidel ZZS MSK. 

 Metodický pokyn VZP ČR pro indikaci k sekundárnímu převozu prostředky ZZS  nám všem 

říká: „Sekundárním převozem ZZS se rozumí převoz pacienta mezi lůžkovými zdravotnickými 

zařízeními. Stav pacienta se vyznačuje závažným ohrožením životních funkcí, nebo vyžaduje jejich 

pečlivé monitorování nutné k rozpoznání případně se rozvíjejících komplikací“. Dále se také VZP 

zmiňuje, že v případě neodůvodněné indikace či nedůsledně vyplněných dokladů bude nucena 

způsobenou škodu uplatnit vůči indikujícímu SZZ. 

 V následujícím roce navíc celou situaci bude komplikovat právě probíhající rekonstrukce 

Svinovských mostů. Pro sanitní vozidla zůstal zachován jeden jízdní pruh ve směru z Poruby do centra 

Ostravy. Dopravní dostupnost, nejen pro sanitní vozidla ZZS, však může zkomplikovat dopravní 

nehoda na jižní části Svinovských mostů, případně kdekoliv na stanovených objízdných trasách. 

Zajištění primárních i sekundárních transportů by pak bylo obtížnější. Pro řešení případných 

dopravních komplikací a pro nepřetržité monitorování dopravní situace na území města Ostravy bylo v 

budově IBC zřízeno pracoviště koordinátora. Tuto činnost zajišťuje Policie České republiky. 

Koordinátor sleduje aktuální dopravní situaci na kamerovém systému. Přijímá a zpracovává hlášení 

hlídek PČR a dalších posádek vozidel IZS z terénu a o případných komplikacích informuje 

zodpovědné pracovníky všech složek IZS formou krátké textové zprávy na mobilní telefon. Mimo jiné 

je tato sms určena pro 38 sanitních vozidel ZZS, které se nejčastěji pohybují po území města Ostravy. 

Tato vozidla jsou téměř ze všech územních odborů ZZS MSK a zajišťují výše zmiňované primární i 

sekundární transporty pacientů. 
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VPLYV PRACOVNÉHO PROSTREDIA NA ŽIVOT PRACOVNÍKOV V 

ZÁCHRANNÝCH ZDRAVOTNÝCH SLUŽBÁCH 

Alena Dudeková 

 

Anotace 

Príspevok obsahuje základný prierez vplyvu stresu a opatrenia pre 

jeho elimináciu na záchranárov. Aplikovali sme hodnotenie 

a odporúčania, ktoré by mohli viesť k zníženiu vplyvu na pracovníkov 

a zlepšiť ich zdravotný stav. 

 

Zvládanie záťaže u pracovníkov v záchranných zložkách 

Práca ovplyvňuje naše zdravie a pri vplyve účinku fyzikálnych, chemických alebo biologických 

faktorov, môže viesť k trvalému poškodeniu zdravia. V práci strávime skoro polovicu života. Pri 

výkone povolania v záchranných zložkách sa pracujúci stretávajú s najrôznejšími situáciami, 

ovplyvňujú zdravie záchrancov. Daný traumatizujúci zážitok vždy zanecháva stopy na psychike 

účastníkov. Veľkú oporu má záchranár v dobre fungujúcom tíme. Aby bol tým skutočne oporou je 

potrebné, aby bola dobre zvládnutá organizácia práce a zásahu. 

 

Na podporu a zabránení účinku stresu sa uplatňujú nasledujúce opatrenia:   

1. jasne formulovaný reťazec nadriadenosti a podriadenosti, 

2. zmeny nemôžu byť dlhšie ako 12 hodín a nasleduje 8 hodín voľna, 

3. k dispozícii sú všetky potrebné  pomôcky k práci, 

4. komunikačné prostriedky sú v dosahu, 

5. práca má jasný cieľ a zmysel, 
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Ochranné opatrenia zabezpečené štátom: 

• priemerné finančný zabezpečenie, 

• úprava legislatívy, ktorá zaručuje stabilnú prácu, aby sa každé štyri roky pracovníci nemuseli 

prispôsobovať novým podmienkam, 

• opätovne naštartovať celoživotné vzdelávanie, ktoré sa už nenachádza v legislatíve, 

• ochrana pracovníkov pred agresívnym a násilným konaním zachraňovaného. 

 

Ďalším zdrojom prevencie dopadu záťaže sú postupy, ktoré má k dispozícii sám pracovník a ktoré 

môže využívať: 

- starostlivosť o svoje telo, využívanie anti - stresových stratégií, masáže, schopnosť pracovať so 

svojím dychom tak ako to umožňuje jeho kondícia,vhodné jedlo – vyhýbať sa návykovým 

látkam (alkohol, cigarety), pravidelná strava, odpočinok a relaxácia vo voľných chvíľach, 

harmonický súkromný život. 

     Cieľom publikácie je poukázanie na zásady, ktoré by sa mali  dodržiavať pre odbúranie stresu na 

pracovisku. Myslíme si, že najväčšou slabinou v zložkách ZZS je čoraz častejšie napádanie, 

medializovanie prípadov. Ste zaťažovaní legislatívnymi zmenami, ktoré neprinášajú len zmenu 

k lepšiemu, ale prinášajú aj mnoho negatív. Pri ochrane svojho zdravia sami pracovníci nesmú 

nezabúdať na ochranu svojho zdravia a venovať väčšiu pozornosť sebe a nie len pacientom. 

     Na zlepšenie a zvýšenie kvality by sme odporúčali, aby sa v práci vytvárali tímy, pretože tímy 

prináša množstvo výhod a dokáže odbúrať stres. Navrhujeme edukáciu prostredníctvom seminárov, pri 

ktorých sa bude zdôrazňovať prevencia vlastného zdravia v oblasti pracovného lekárstva. 
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UMÍME DEFINOVAT POT ŘEBY V PŘEDNEMOCNI ČNÍ NEODKLADNÉ 

PÉČI? 

Mgr. Hana Reichelová 

ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s 

 

Anotace 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům, jež jsou v současnosti 

kladeny na kvalitu péče, nelze opomíjet hodnocení kvality 

přednemocniční neodkladné péče, která  se také nezastupitelnou 

měrou podílí na poskytované zdravotní péči. Analýza a identifikace 

potřeb tržního systému v oblasti přednemocniční neodkladné péče 

může být důležitým nástrojem managementu ZZS k trvalému 

zlepšování poskytovaných služeb. Cílená a řízená práce na jakosti služeb je odvozena od jejich 

správné identifikace. Výstupem analýzy těchto procesů by měla být saturace potřeb jak pacientů, tak i 

ostatních zainteresovaných stran. 

 Zdravotnická zařízení deklarují hodnocení kvality poskytované péče akreditací externí 

společností. Možnosti, jež využívají zdravotnické záchranné služby v procesu zajištění kvality je 

certifikace dle ISO norem. Stále zvyšující potřeba koordinace a důraz na zvyšující se nároky na kvalitu 

péče by měl spoléhat na zavedení spolehlivých ukazatelů, jež by kontinuálně monitorovaly potřeby 

všech zainteresovaných stran podílející se na poskytované přednemocniční neodkladné péči. Měřítkem 

kvality přednemocniční neodkladné péče je saturace očekávání a potřeb pacientů, zřizovatele, 

pojišťovny, zdravotnických zařízení, dodavatelů, ostatních složek IZS a v neposlední řadě potřeb 

zaměstnanců. Správná identifikace těchto potřeb a jejich následné naplnění je základním atributem 

úspěšné aplikace systému kvality do zdravotních služeb. 
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INTOXIKÁCIE V DETSKOM VEKU Z POH ĽADU ZÁCHRANÁROV 

Andrea Bratová1, Martina Suchárová2
 

UKF Nitra, FSVaZ, KKDaUM1
 

Falck Záchranná, Trenčianske Teplice, a.s.2
 

Anotácia 

V príspevku sa autorky zaoberajú problematikou detského 

intoxikovaného pacienta z pohľadu záchranára v záchrannej 

zdravotnej službe. Autorky realizovali prieskum kde ako hlavný cieľ 

prieskumu si stanovili zistiť, aké sú otravy v detskom veku. Prieskum 

autorky realizovali vo forme štatistického spracovania výjazdov 

Záchrannej zdravotnej služby vo Fakultnej nemocnici Nitra. Výsledky 

prieskumu autorky uvádzajú s prihliadnutím na vek detského pacienta, noxu, časové obdobie štyroch 

rokov. Ako hlavné zistenie prieskumu autorky uvádzajú neustály trend v náraste alkoholových 

intoxikácií, vyskytujúce sa v stále mladšej vekovej skupine detí. 

 

 „Akútna otrava (intoxikácia) je náhle vzniknutý stav vyvolaný jedovatou látkou, ktorá po 

vniknutí do organizmu môže spôsobiť poškodenie orgánov až smrť jedinca. Jedom-toxickou látkou 

môžu byť aj chemikálie a lieky, ktoré sú v malom množstve nejedovaté, alebo liečivé “ (Dobiáš, 2007, 

s. 235). Jedy sa pôvodom delia do skupín: chemické látky a lieky, priemyselné látky, bakteriálne 

toxíny a rádoinuklidy (Nosáľová, Fraňová, Nosáľ 2003). Môžu byť vo forme tuhej, tekutej, alebo 

kvapalnej (Dobiáš, 2007). Viac ako polovica otráv sa vyskytuje práve v detskom veku. 

V dojčeneckom, batolivom a predškolskom veku sú vždy otravy náhodné. Väčšinou ide o požitie 

čistiacich prostriedkov, prípadne liekov. Pomerne časté sú aj otravy hubami, hlavne muchotrávkou 

zelenou, ktorú si hubári menia s plávkou, alebo pečiarkou. Z rastlinných otráv sa vyskytujú noxy ako 

konvalinky, bobule imela a difenbachia. U detí v mladšom školskom veku nie sú otravy také časté, 

pretože náhodné otravy sa vyskytujú menej a suicidálne vrcholia až vo vyššom veku. Otravy detí 

v staršom školskom veku sú úmyselné a prevažne suicidálne, viac u dievčat. Sú to ťažšie otravy 

spôsobené viacerými toxínmi, predovšetkým liekmi. Nebezpečné sú drogy zneužívané v stále 

mladších vekových skupinách (Kresánek, Plačková, 2003). Poskytovanie prvej pomoci musí prebiehať 

rýchlo. Prvotný cieľ je zachrániť život, znížiť utrpenie a zbaviť pacienta bolesti, neskôr odstrániť 

z organizmu čo najviac jedu (Nosáľová, Fraňová, Nosáľ, 2003). Základný postup pri diagnostike 
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a liečbe otráv spočíva v stabilizácií vitálnych funkcií, kontrole vedomia, dýchania a pulzu. 

V druhotnom vyšetrení je podstatná anamnéza od svedkov (zistiť o akú noxu ide, o čas a množstvo 

v akom bola požitá), fyzikálne (zisťujú úrazové komplikácie) a laboratórne vyšetrenie. (Kresánek, 

Furková, 2006; Dobiáš, 2007). 

 V liečbe je rozhodujúca eliminácia jedu, užitie antidota, podporná a symptomatická liečba) 

(Kresánek, Furková, 2006). „Dekontaminácia pacienta sa môže podľa situácie začať aj v teréne 

(aspoň odstránenie kontaminovaného odevu)“(Nosáľová, Fraňová, Nosáľ, 2003, s. 912). Pri poruche 

vitálnych funkcií sa najskôr funkcie stabilizujú a následne sa rieši diagnostika so špecifickou liečbou 

otravy. V anamnéze je nevyhnutné zistiť druh a množstvo jedu, čas požitia, príznaky otravy, 

identifikovať obaly od liekov a chemikálií nájdených pri otrávenom. Pri doplnení anamnézy sa zisťuje 

či sa jednalo o náhodu, úmysel, alebo samovražedný pokus. Dôkladné vyšetrenie všetkých orgánov 

a vitálnych funkcií ukáže stupeň intoxikácie a poskytne informácie o požitej látke. Zaistí sa transport 

do zdravotníckeho zariadenia. V prípade, že sa jednalo o samovražedný pokus je nutné zabezpečiť 

dozor a psychiatrické vyšetrenia (Kresánek, Furková, 2006; Dobiáš 2007 ). Masár 2009 uvádza, že 

„pri pochybnostiach o možných účinkoch látky, ktorá pravdepodobne vyvolala intoxikáciu alebo 

o tom, ako v danom prípade postupovať, je možné konzultovať s Toxikologickým informačným 

strediskom na Klinike pracovného lekárstva v Bratislave“ (Masár, 2009, s.108). Nádaská (2006, s. 42) 

výstižne uvádza, že „uspokojovanie potrieb dieťaťa patrí k najdôležitejším požiadavkám starostlivosti 

o dieťa poskytovanej kýmkoľvek a kdekoľvek“. Každý výjazd k detskému pacientovi je pre záchranárov 

veľmi náročný, nielen pre samotnú diagnózu, ale aj pre fakt, že ide o dieťa. Detské intoxikácie sú 

spôsobené náhodne, ale aj úmyselne. Náhodné intoxikácie sú skôr v mladšom veku a spôsobené sú 

neopatrnosťou. Úmyselné otravy prevládajú v puberte, kedy mladí ľudia skúšajú spáchať samovraždy, 

alebo sa zoznamujú s alkoholom. Boledovičová (2006) uvádza, že starostlivosť o dieťa sa je výrazne 

odlišná od starostlivosti o dospelých. V mnohom je však veľmi podobná. Rôznorodosť starostlivosti je 

zapríčinená viacerými hľadiskami, ako je vek, stupeň vývinu a mentálnej úrovne, postoj rodičov a ich 

ochota spolupracovať. Každé dieťa je individualita, ktorá má svoje jedinečné postoje, vlastnosti, 

názory a potreby. Podmienkou pre úspešné získanie anamnézy je získanie dôvery dieťaťa a jeho 

rodičov, takt, hlavne v intímnych otázkach, dostatok času a mlčanlivosť o všetkých získaných údajoch. 

 Prieskum sme realizovali formou štatistického spracovania výjazdov záchrannej zdravotnej 

služby vo Fakultnej nemocnici Nitra, taktiež sme spolupracovali so záchranármi. Spolupráca so 

záchranármi nám umožnila reprezentatívnejšie nahliadnutie na preskúmavanú problematiku. Výsledky 

prieskumu uvádzame s prihliadnutím na vek detského pacienta, noxu, časové obdobie štyroch rokov. 

Ako hlavné zistenie prieskumu nám vyplynul neustály trend v náraste alkoholových intoxikácií, ktoré 

zasahujú čoraz menší vek detí. V prieskume sme spracovali výjazdy z oddelenia ZZS vo FN Nitra 



 

 

k detským intoxikovaným pacientom za obdobie rokov 2007 až 2010. Porovnávali sme počet výjazdov 

za jednotlivé roky, najčastejšie použitú noxu, pohlavie a vek pacientov pri jednotlivých intoxikáciách, 

za konkrétne roky z pohľadu záchranárov. Zistili sme, že intoxikácie u detí sú časté, že najčastejšou 

noxou použitou pri intoxikácii je alkohol. Najviac frekventovaná zastúpená veková skupina pri 

intoxikáciách bola 15-18 rokov. Pohlavie bolo viacej zastúpené u dievčat. Pre naplnenie nami 

stanovených cieľov a prieskumných otázok sme si vybrali kvantitatívnu analýzu výjazdových listov 

pomocou štatistiky. Výber respondentov bol zámerný, vyberali sme pacientov od 0 do 18 rokov, ktorí 

boli intoxikovaní nejakou látkou. V prieskume sme zisťovali počet intoxikovaných detských 

pacientov, použité noxy, pohlavie a vek pacientov. Na zisťovanie odpovedi na prvú prieskumnú otázku 

sme použili výsledky spracovanej štatistiky. Na nami položenú prieskumnú otázku či existuje rozdiel v 

počte výjazdov k deťom s akútnou intoxikáciou za obdobie 4 rokov? sme preštudovaním 

a spracovaním výjazdových listov zistili, že rozdiel medzi jednotlivými rokmi v počte výjazdov 

k detským intoxikovaným pacientom existuje. Z celkového počtu výjazdov n = 69 (100 %) bolo  roku 

2008 bol najvyšší počet výjazdov k detskému intoxikovanému pacientovi n = 23 (33,3%), v porovnaní 

s rokom 2007 n = 10 (14,5 %) stúpol až o viac ako 100 %. V roku 2009 klesol počet výjazdov n = 15 

(21,7 %), ale v roku 2010 opäť stúpol n = 21 (30,5 %). Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, 

že existuje rozdiel v počte výjazdov k detským intoxikovaným pacientom počas jednotlivých rokov, za 

celé štvorročné obdobie. V prieskume sme sa zaoberali aj noxami použitými u detí. Na nami položenú 

prieskumnú otázku či existuje rozdiel v najpoužívanejšej noxe pri detských intoxikáciách? sme 

analýzou výjazdových listov dospeli k zisteniu, že rozdiel medzi jednotlivými noxami existuje. 

Jednoznačne je za všetky štyri roky najpoužívanejšou noxou alkohol. Dokonca jeho užívanie stúpa. Je 

to pre jeho ľahkú dostupnosť, napriek zákazu predaja alkoholu pod vekovú hranicu 18 rokov. Deti 

a mládež často vyzerajú staršie ako sú v skutočnosti a preto v predajniach s alkoholom nekontrolujú 

ich občianske preukazy. Prípadne sa vždy nájde nejaký starší kamarát, ktorý ochotne pomôže a fľašu 

s alkoholickým nápojom kúpi. Porovnanie počtu intoxikácii alkoholom u detí za rok 2007 n = 2 (2,9 

%) a rok 2008 n = 15 (21,7 %) nám ukázal, že jeho užívanie bolo niekoľko násobne vyššie. V rokoch 

2009 n = 12 (17,4 %) a 2010 n = 15 (21,7 %) bola intoxikácia alkoholom tiež vysoká. Druhou 

najpoužívanejšou noxou pri otravách sú lieky. Tu však tendencia intoxikácii klesá. Najvyššia bola 

v roku 2007 n = 7 (10,1 %), potom postupne z roka na rok táto noxa klesala. V roku 2008 to bolo n = 3 

(4,3 %), v roku 2009 n = 2 (2,9 %) a v roku 2010 n = 1 (1,45 %). Lieky sú často deťom dostupné 

v domácnostiach, kde ich rodičia nechajú voľne položené, teda je k ním ľahký prístup. Intoxikácia 

plynmi sa vyskytla v rokoch 2007 n = 1 (1,45 %)  a 2008 n = 2 (2,9 %). V roku 2008 bola dvojnásobne 

vyššia ako v roku 2007. V rokoch 2009 a 2010 sa intoxikácia plynmi u detského pacienta nevyskytla. 

Ďalšia noxa, chemikália bola v rovnakom počte zastúpená v rokoch 2008 n = 3 (4,3 %) a 2010 n = 3 

(4,3 %). V rokoch 2007 a 2009 zastúpenie nemala. Medzi chemikálie radíme aj často dnešnou 



 

 

mládežou zneužívaný toluén, hlavne pre jeho nízku cenu. I keď je jeho predaj fyzickým osobám 

zakázaný, nie je problém ho kúpiť. Aj medzi rastlinami je rozdiel v počte intoxikácii. Zatiaľ čo 

v rokoch 2007 a 2008 sa táto noxa nevyskytla ani raz, v rokoch 2009 n = 1 (1,45 %) a 2010 n = (1,45 

%) sa vyskytla v rovnakom počte. Výjazd k detskému pacientovi intoxikovanému drogami bol počas 

týchto štyroch rokov jeden krát. Bolo to v roku 2010 n = 1 (1,45 %). Napriek tomu, že v našom 

prieskume sa vyskytol výjazd k dieťaťu intoxikovanému drogami iba jeden krát, je žiaľ v skutočnosti 

na našich uliciach drog oveľa viac. Ďalšia nami stanovená prieskumná otázka znie existuje rozdiel 

vekového zastúpenia detí pri intoxikáciách? Po preštudovaní výsledkov analýzy sme zistili, že rozdiel 

vo vekovom zastúpení je. Najviac je zastúpená skupina detí vo veku 15 až 18 rokov a to počas 

všetkých nami analyzovaných rokov. V roku 2007 to bolo n =2 (4,4%)., v 2008 n = 13 (28,9%), 2009 

n = 11 (24,4%) a v 2010 tiež n = 11 (24,5%). Tieto pomerne vysoké čísla sú spôsobené tým, že práve 

táto veková skupina experimentuje s alkoholom a inými látkami. V tejto vekovej skupine sa často 

objavujú aj suicidálne pokusy o intoxikáciu. Je to z dôvodov nenaplnenej lásky, zlých vzťahov 

v kolektíve, problémov v škole a doma. Tieto pokusy sú však často demonštratívne. A mladí nimi chcú 

na seba len upozorniť. Najmenej zastúpená veková skupina počas rokov 2007 až 2010 bola 4 až 6 

rokov. V roku 2007 nebol žiadny výjazd k tejto vekovej skupine. Ostatné roky bol vždy n = 1 (2,2 %). 

V tejto vekovej skupine sú otravy skôr náhodné. Väčšinou zapríčinené nepozornosťou rodičov. 

Posledná, štvrtá, nami stanovená prieskumná otázka znie či existuje rozdiel v zastúpení pohlavia u detí 

pri intoxikáciách? zistili sme, že rozdiel existuje. Priemerne bolo viac výjazdov k dievčatám a to 

hlavne z dôvodu, že dievčatá majú väčšiu tendenciu k psychickej labilite a sú vnímavejšie na účinnosť 

noxy ako chlapci. Práve preto u nich intoxikácia nastane skôr ako u chlapcov. V roku 2007 boli 

dievčatá zastúpené n= 8 (11,6%), chlapci n= 2 (2,9%), v roku 2008 bolo n= 9 (13%) dievčat a n= 14 

(20,3%) chlapcov. V 2009 roku bolo výjazdov k dievčatám n=9 (13%), k chlapcom n= 6 (8,7%). 

V roku 2010 bolo n= 14 (20,3%) dievčat a n= 7 (10,15%) chlapcov. 

 

Záver 

 

 Zámerom prieskumu bolo oboznámiť s problematikou otráv v detskom veku, ich klinickým 

obrazom a liečbou v rámci prednemocničnej starostlivosti, pretože otravy a obzvlášť u detí sú radené 

k vážnym stavom. Pokorný (2004) charakterizuje otravy ako „náhle vzniknuté ochorenie spôsobené 

exogénnou biologicky aktívnou látkou rôzneho pôvodu (Pokorný, 2004). Prieskumné otázky nám 

potvrdili, že je nutné venovať pozornosť tejto téme, edukovať rodičov, deti aj záchranárov. Na základe 

získaných poznatkov sme vypracovali odporúčania, ktoré by mali byť nápomocné pri ďalšom 

vzdelávaní rodičov a detí v tejto problematike. Mali by sme deťom venovať viac pozornosti, pretože aj 



 

 

získané výsledky poukazujú na nedostatky pri kontrole detí a o ich vedomostiach o nepriaznivých 

účinkoch alkoholu, chemikálii, drog a iných na ich organizmus. Náročnosť práce záchranárov je často 

podceňovaná. Situácie s ktorými sa denne stretávajú nie sú jednoduché a často je nutná improvizácia. 

Záchranári preto musia mať dostatok odborných vedomostí a praktických zručností v ošetrovateľskej 

starostlivosti o pacienta. Potrebná je aj  schopnosť sebaovládania, najmä pri zvyšujúcej sa tendencii 

agresivity pacientov voči záchranárom a už aj voči majetku záchranných služieb. 
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Anotácia 

Pohyb v zimnom vysokohorskom prostredí je  spojený s rizikom 

snehových zosuvov a lavín, ktoré bezprostredne môžu ohroziť životy 

ľudí pohybujúcich sa v tomto prostredí  pri športe, prípadne výkone 

povolania.  Pre prežitie v lavíne je rozhodujúcich prvých 15 minút, 

preto efektívny spôsob lokalizácie zasypaných osôb zohráva pri 

lavínovej záchrane dôležitú úlohu. Cieľom práce je spracovať 

prehľad efektivity používaných metód lokalizácie osôb zasypaných 

v lavíne so zameraním na profesionálnu, organizovanú záchranu a záchranu poskytnutú priamymi 

účastníkmi nehody. Pri spracovaní sme využili metódu retrospektívnej analýzy záznamov o lavínových 

nehodách. Je veľmi dôležité, aby nové technické riešenia lavínových vyhľadávačov boli dostupné pre 

širokú verejnosť. Ďalším kľúčovým aspektom je edukácia osôb pohybujúcich sa vo vysokohorskom 

prostredí. 

 Pád lavíny predstavuje pre osoby pohybujúce sa v lavinóznom teréne vážne riziko ohrozenia 

života až smrti. Osoby zasiahnuté lavínou najčastejšie zomierajú na udusenie. Z ďalších príčin na 

traumu, podchladenie, prípadne smrť zo šoku. Z hľadiska efektivity záchrany má v lavínovej záchrane 

dominantné postavenie prvá pomoc zo strany priamych svedkov nehody a ľudí, ktorý sú v najbližšom 

okolí. Profesionálna záchrana je až na druhom mieste, nakoľko možnosť nástupu záchranných zložiek 

do náročného a často odľahlého  terénu je časovo náročná. Nízka efektivita lavínovej záchrany 

profesionálnych zložiek je spôsobená príliš dlhým časom medzi nehodou a príchodom záchranných 

zložiek na miesto nešťastia. Čas nástupu záchranných zložiek na lavínište  výrazne skracuje využitie 

leteckej techniky, ktorej nasadenie je však limitované poveternostnými podmienkami. K samotnej 

lokalizácii osôb v lavíne sa vyvinulo viacero metód. Každá z metód má určité výhody a obmedzenia. 

Súčasné technické riešenia lavínových vyhľadávačov založené na rôznych technických princípoch 
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urýchľujú lokalizáciu osôb v lavínových závaloch  a umožňujú skrátenie času lokalizácie.  

Elektronické systémy sú založené na princípe prijímač – vysielač, detektor-reflektor, prípadne 

lokalizácii mobilného telefónu. Ideálny systém pre vyhľadávanie v lavíne by bol ten, ktorý by 

detekoval zasypanú osobu priamo bez toho aby mala pri sebe nejakú technickú súčasť. Preto 

i v súčasnosti má v lavínovej záchrane svoje nezastupiteľné miesto služobná kynológia, ktorá 

disponuje veľmi dobre pripravenými lavínovými psami. Ako najefektívnejšia z časového hľadiska sa 

javí takzvaná „kamarátska záchrana“ priamych svedkov lavínovej nehody, ktorý sa nachádzajú na 

mieste nehody, prípadne v blízkom okolí a majú možnosť efektívne zasiahnuť. Na zlepšenie efektivity 

takzvanej „kamarátskej pomoci“ je potrebné aby osoby pohybujúce sa v potenciálne  rizikovom teréne 

boli náležite vybavené elektronickými vyhľadávacími prístrojmi, lavínovou sondou, lopatou 

a lekárničkou pre poskytnutie prvej pomoci. Ďalším aspektom je potreba zvyšovania povedomia 

o lavínovom nebezpečí a vzdelávanie návštevníkov hôr v oblasti lavínovej záchrany formou 

lavínových  kurzov. 
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   ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LONDÝN, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KAUNAS - 

POZNATKY ZE ZAHRANI ČNÍ STÁŽE  

Jakub Gallo 
 

Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 
 
Anotace 
 
V roce 2011 jsem se zúčastnil dvou zahraničních stáží. Na základě 
pozvání od mé kolegyně Lauren Newitt, jsem v červenci odcestoval do 
Londýna, poznat místní záchrannou službu. 

London Ambulance Service je dostupná na tísňovém čísle 999. 
Poskytuje přednemocniční péči pro přibližně 7,5 milionů obyvatel 
královského města Londýn a dále pro stále přítomné turisty. Je 
rozdělena na tři hlavní oblasti- South Area, East Area a West Area, 

pod které spadá 70 výjezdových stanovišť.  Záchranná službu zde funguje na paramedickém systému. 

V srpnu jsem obdržel pozvánku od Laury Hiiamae na stáž u Kaunas Greitoji Medicinos Pagalba, tedy 
od Záchranné služby Kaunas, která je dostupná na tísňové lince 112 nebo 033. Záchranná služba 
Kaunas má jednu centrální výjezdovou stanici, kde najdeme 15-18 výjezdových týmu, vedení a 
dispečink. Dále jsou k dispozici čtyři „podslužebny“- substation. Kromě paramedických a sesterských 
posádek zde nalezneme i specializované týmy s lékařem: dva IT týmy, neurologický tým, pediatrický 
tým, kardiální tým. 

Ve své práci bych Vás rád seznámil se svými zkušenostmi, které jsem získal na svých stážích. Mé velké 
díky patří Lauře Hiiemae a Lauren Newitt. 
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BOLESŤ V PREDNEMOCNIČNEJ ETAPE - LIEČIME JU ADEKVÁTNE?" 

Prof. MUDr. Oto Masár, CSc., MUDr. Marcel Brenner, PhDr. Dušan Sysel, PhD, 

PhDr. Hana Belejová, PhD. 

Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava 

Anotace 

V prednemocničnej starostlivosti je problematika liečby bolesti 

zanedbávaná, pacienti zbytočne trpia. Následná stresová reakcia 

alteruje kardiovaskulárny systém, čo u rizikových pacientov môže mať 

fatálne dôsledky. 

Predkladaná práca poukazuje na niektoré možnosti liečby bolesti na 

prednemocničnej etape starostlivosti. 

  

 Všeobecne akceptovanou definíciou bolesti je definícia IASP-International Association for 

the Study of pain (Svetová organizácia pre štúdium bolesti) : 

„Bolesť je nepríjemný zmyslový a emocionálny zážitok spojený s aktuálnym, alebo potencionálnym 

poškodením, alebo sa ako taký popisuje. Bolesť je vždy subjektívna“. 

Najpraktickejšia definícia pre klinika teda znie : 

Bolesť je to, čo pacient cíti. Je taká, ako ju pacient popisuje a nie je tým, čo si tom myslí okolie. 

Bolesť je teda subjektívny pocit so zložkou senzorickou a zložkou kognitívnou. Emocionálnou, ktorá 

je prežívaná ako telesný fenomén a nie iba ako senzorický vnem. 

Povaha bolesti je daná nielen kvalitou i intenzitou nocicepčného podnetu, ale i charakterom nervového 

vedenia (znížená napr. pri diabetickej neuropatii), vnímaním a spracovaním v CNS. V tejto súvislosti 

sa na interpretácii bolesti významne podieľa i aktuálny stav postihnutého, okolnosti vzniku 

bolestivého impulzu a v neposlednom rade i osobnostné danosti, tradícia a výchova. 

Z praktického hľadiska je potrebné rozlíšiť bolesť akútnu a chronickú, ktorej osobitnou podskupinou 

je bolesť pri malígnych ochoreniach. Akútna a chronická bolesť sa od seba líšia jednak klinickými 

prejavmi a teda vyžadujú i odlišné liečebné prístupy. 
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Základné rozdiely medzi akútnou a chronickou bolesťou 

1. Akútna bolesť 

Akútna bolesť je obvykle spojená s definovaným poškodením alebo ochorením. Je spravidla 

definovaná príčina, má predvídateľné a limitované trvanie. Je spojená s anxietou ako i klinickými 

príznakmi z aktivácie sympatiku : tachykardia, tachypnoe, hypertenzia, potenie, začervenanie. 

Najčastejšie tieto príznaky vidíme v plnom rozsahu u pacientov s traumou. Dá sa povedať, že sú 

hodnotené ako spoločné u pacientov s “obvyklou“ bolesťou. V prípade, že akútna bolesť je 

indikátorom progresie ochorenia (alebo je tak pacientom hodnotená), môže byť spojená s depresiou a 

mať spoločné rysy skôr s chronickou bolesťou. Liečba akútnej bolesti je spravidla kauzálna a vyžaduje 

krátkodobé, alebo žiadne používanie analgetík. 

Tabuľka Akútna a chronická bolesť 

 

AKÚTNA CHRONICKÁ 

Popis  

dobre definovaná zle definovaná 

Príčina  

akútne poškodenie chronický proces 

Trvanie  

dni/týždne mesiace/roky 

predvídateľné trvanie nepredvídateľné trvanie 

Patofyziologické prejavy  

sympatiková reakcia bez sympatikovej reakcie 

Afektívny prejav  

anxieta depresi 

Uvedomenie  

zmysluplnosť nezmyselnosť 

Správanie  

nezmenené zmena životného štýlu 

prípadne inaktivita počas terapie        zmena funkčnej 

Vzťah k liečbe             

pozitívny vzťah odmietanie, rezignácia 

 

 

 



 

 

2. Chronická bolesť 

Chronická bolesť je výsledkom chronického patologického procesu. Je spravidla dôsledkom progresie 

základného ochorenia a  progres je buď postupný, alebo drastický (zrútenie stavca). Pacient sa stáva 

depresívny, apatický, obvykle bez známok zvýšenej sympatikovej aktivity. Jediným jeho cieľom je 

byť aspoň chvíľu zbavený bolesti. Pacient s chronickou bolesťou má príznaky depresie s letargiou, 

apatiou, anorexiou a insomniou. Zmeny osobnosti môžu vyústiť do alterácie samostatnosti, životného 

štýlu. Pre pacientov s chronickou bolesťou nemalígneho pôvodu je charakteristický relatívny 

nedostatok pozitívnych postojov, pre pacientov s chronickou bolesťou malígneho pôvodu je 

charakteristický nielen nedostatok pozitívneho prístupu, ale títo majú spravidla negatívny postoj 

k životu, k životným perspektívam. Chronická bolesť spôsobená malignitou si vyžaduje liečbu, ktorú 

vyžaduje ochorenie tak, ako je možné, správne používanie analgetík na kontrolu bolesti a ako 

prevenciu návratu bolesti, ale i dobre organizovanú psychologickú a komplexnú podporu. 

Vytýčenie červenej čiary medzi akútnou a chronickou bolesťou je zložité. Pre pacientov s nemalígnou 

bolesťou sa zdá byť chronickou bolesťou i to, ak bolesť pretrváva dlhšie ako trvá bezprostredný 

podnet. U pacienta, kde je malígny proces diagnostikovaný a bolesť pretrváva viac ako dva týždne, je 

spravidla potrebné zahájiť liečbu. 

 

Prístup k pacientovi a taktika akútnej liečby bolesti 

Vzhľadom k tomu, že bolesť je jeden z najzávažnejších stresujúcich podnetov, je nutné bez ohľadu na 

etiológiu ju potlačiť alebo aspoň zmierniť na únosnú úroveň. 

 

Existujú viaceré úrovne, kde možno bolesť ovplyvniť, uvádzame najdôležitejšie: 

odstránením nocicepčnej stimulácie (fixácia zlomenín)farmakologickým pôsobením na periférne 

mediátory bolesti (hlavne prostaglandíny) nesteroidnými antiflogistikami stimulácia opioidových 

receptorov pomocou opioidových analgetíkblokádou nocicepčnej stimulácie na spinálnej úrovni 

(TENS, epidurálne, subarachnoidálne katétre s analgetikami a anestetikami)adjuvantná 

psychoterapia 

Niekoľko zásad v taktike terapie: 

• Základom terapie bolesti je kľudné, koncentrované, ohľaduplné a cieľavedomé jednanie. 

Ľudská pozornosť je základom analgézie. Dôležité je, aby mal pacient pocit, že mu veríme 

a nespochybňujeme jeho problémy. 



 

 

• Dôsledne uplatňovať správnu stratégiu aplikácie analgetík podľa charakteru bolesti. U akútnej 

bolesti volíme taktiku „step down“, keď spočiatku podávame čo najsilnejšie analgetiká 

s rýchlym nástupom, v najúčinnejších dávkach, spravidla vnútrožilne a po odznení účinku ich 

rýchlo vysadíme (pri  chronickej bolesti obyčajne dávkujeme „step up“, keď zahajujee liečbu 

slabšími analgetikami a postupne, podľa intenzity bolesti prechádzame na účinnejšie 

analgetiká). 

• Názor, že analgézia môže zastrieť charakteristickú symtomatológiu a tým znemožniť 

diagnostiku je nesprávny pri dobro menežmente analgetickej liečby a pri presnom vedení 

evidencie farmák. 

• Vhodné je využívať kombinácie analgetík z rôznych farmakologických skupín (pri kombinácii 

z tej istej skupiny sa minimalizuje analgetický efekt, ale sumujú sa vedľajšie účinky). 

• Ku zvýšeniu analgetického efektu je vhodné používať adjuvantné analgetiká, predovšetkým 

u chronickej bolesti (antidepresíva, antikonvulzíva), ale i v niektorých prípadoch u akútnej 

bolesti – myorelaxanciá u akútnych vertebrogénnych bolestí). 

Spôsob podávania analgetík: 

- analgetiká je najvhodnejšie podávať pokiaľ možno vnútrožilne, pretože rezorbcia pri 

podkožnej alebo vnútrosvalovej aplikácii je oneskorená a často nepredvídateľná (šokové stavy 

s centralizáciou obehu). Výnimočne pri nemožnom, alebo traumatizujúcom žilnom prístupe je 

vhodné aplikovať vnútro svalovo ketamín (Narkamon, Calypsol). 

Jednotlivé skupiny farmák 

Farmaká využívané v analgézii a sedácii – pozitíva a negatíva 

 

Mnohé súčasné látky s analgetickým, sedatívnym a anestetickým účinkom musia byť vyradené 

pre použitie mimo nemocnice. Tie, ktoré sa v podmienkach prednemocničnej etapy používajú, je tiež 

treba podávať opatrne a starostlivo titrovať.  Keďže ideálne analgetikum neexistuje (krátky polčas, 

minimálne vedľajšie účinky a možnosť okamžitej antagonizácie), je potrebné si uvedomiť, že takmer 

všetky analgetické, anestetické látky a sedatíva sú kardiovaskulárne a respiračné depresíva. 

 

 



 

 

      Prehľad najpoužívanejších látok 

Midazolam je benzodiazepím najlepšie prispôsobený v kontexte RZP z dôvodu relatívne krátkeho 

polčasu. Spôsobuje anxiolýzu, amnéziu, a útlm ventilácie. Existuje veľká interindividuálna variabilita 

preto je potrebná veľmi opatrné titrovanie pri dosahovaní  požadovanej dávky . 

Ketamín 

V literatúre zameranej na urgentnú medicínu sledujeme renesanciu ketamínu v prednemocničnej 

starostlivosti. Farmakologické vlastnosti ketamínu (hypnotické, analgetické a sympatikom 

sprostredkované hemodynamické a bronchodilatačné účinky) robia z neho analgetikum a hypnotikum 

ktoré môže byť užitočné i v prednemocničnej starostlivosti. Výnimkou tvoria  traumatické poranenia 

hlavy (možné zvýšenie ICP). Ako sedatívum u neintubovaného pacienta i.v. ketamin je používaný 

v dávke 0.2-0.3 mg/kg/t.h. (do 0,5mg/kg). 

Etomidat má rýchly hypnotiký účinok v dĺžke 5-15min. je dobre tolerovaný hemodynamicky, nemal 

by byť  použitý opakovane pri obličkovej insuficiencii. Injekcia etomodátu je sprevádzaná často 

myokloniou (rovnako pozorovaná počas prebúdzania). Jej vznik môže brániť intubácii bez relaxancia. 

Vzhľadom na hemodynamicky nevýznamné účinky je táto látka  vhodná u pacientov so zníženou 

kardiálnou rezervou, u pacientov hypovolemických, alebo s ťažkou  kardiálnou dysfunkciou. 

Propofol vyvoláva rýchly hypnotický účinok, rýchle a dobré prebudenie jeho sekundárny účinok je 

kardiovaskulárna depresia Ako kontraindikáciu považujeme ťažkú hypovolémiu koronárnu a kardiálnu 

insuficienciu a u pacienta s kraniocerebrálnou traumou v prednemocničnej fáze. Aj u stabilizovaného 

pacienta sa doporučuje pozorne sledovať  hemodynamické parametre. 

Thiopental je silné myokardiálne depresívum a akumuluje sa v tkanivách v prípade opakovanej, 

prípadne kontinuálnej infúzie, čo spôsobuje výrazne pomalú reverzibilitu jeho hypnotického účinku. 

Dôležitosť sekundárnych účinkov týchto dvoch posledných látok limituje ich použitie  

v prednemocničnej medicíne. 

Anestetické látky i inhalačné nemajú indikáciu v mimonemocničných podmienkach, podobne ako 

regionálna anestézia. 

Nesteroidové antiflogistiká (NSA) 

NSA predstavujú jedni zo základných prostriedkov na liečbu akútnej alebo chronickej bolesti majúc 

predominantnú protizápalovú zložku. Zároveň klasické NSA sú príčinou mnohých nežiaducich 

účinkov, črevných, renálnych a hematologických. Objavenie dvoch izoforiem cyklooxygenázy /COX/ 

s rozličnými úlohami, COX 1 konštitutívne exprimovaný vo väčšine tkanív a zodpovedný za syntézu 



 

 

prostaglandínov zúčastňujúcich sa na  bunkovej homeostáze a COX 2 enzým indukčne stimulovaný 

mediátormi zápalu ponúkajúc zaujímavé perspektívy zachovajúc protizápalový efekt, ale závažné 

vedľajšie účinky. 

 Prehľad najpoužívanejších Neopioidných analgetík 

Generický názov   Polčas (hod)  Úvodná dávka   Maximálna denná 

dávka 

Diflunisal 3 – 12 650 mg / 4 - 6 hod. 6000Mg 

Ibuprofén 4 - 6 400 mg / 6 hod 4200 mg 

Naproxén 13 225 mg / 12 hod. 1100 mg 

Ketoprofén 2 – 3 25 mg / 6 -8 hod. 300 mg 

Indometacin 4 - 5 50 mg / 8 - 12 hod. 200 mg 

Diklofenak 2 50 mg / 8 hod. 200 mg 

Piroxikam 45 20 mg / 24 hod.  40 mg 

Meloxicam 20 7,5 mg / 24 hod.  15 mg 

Nimesulid 1,5 - 5 100 mg / 12 hod.  200Mg 

Metamizol 4 – 12 500 - 1000mg 3000mg 

 

OPIOIDY 

Morfín  je referenčným opioidom (zlatým štandardom) pre zabezpečenie analgézie.  Inciálny bolus 

0,05mg/kg/min. iv. , po ňom sa používa morfín v titrovaných bolusoch –1-4mg podľa účinnosti prvého 

bolusu, veku a klinického stavu, oddelené intervalmi od 5-7minút 

Z didaktických dôvodov uvádzam i klasifikáciu opioidov 

Mechanizmus účinku : opioidové receptory 

 Účinok opiátov, analgézia, ale i ich vedľajšie účinky sú dôsledkom interakcie opioidov 

s opioidovými receptormi v mozgu a mieche, ktoré normálne interagujú hlavne s  endogénnymi 

opioidmi, zahrňujúcich endorfíny a enkefalíny. Tieto majú početné opioidové receptory, rozdelené 



 

 

spravidla na mi, kappa, delta, sigma, epsylon. Za analgetický efekt sa považuje interakcia s podtypom 

mí 1 (mí 2 je zodpovedný za útlm dýchania). 

„Slabé a silné“ opioidy 

 Menej potentné opioidy sú doporučené v II. stupni analgetického rebríčka WHO, ale 

vhodnejšie je používať termín „opioidy pre ľahkú a miernu bolesť“. Prototypom tejto skupiny je 

kodeín, alternatívy sú tramadol a dihydrokodeín. Morfín sa zaraďuje už do skupiny potentných 

opioidov, jeho alternatívy v tejto skupine sú spravidla metadon, hydromorfín, fentanyl (hlavne TTS 

systém). 

Agonista a antagonista 

Pojem agonistický účinok látky sa používa pre jeho plný farmakologický efekt na všetkých 

receptoroch. 

Ako antagonistu môžeme charakterizovať látku, ktorá sa síce naviaže na receptor, ale nevyvolá 

žiadnu aktivitu, naopak vytláča prípadného agonistu z receptoru. V podstate najpoužívanejším 

antagonistom  pri opioidoch je naloxon 

Parciálny agonista je taká látka, ktorá má malú vnútornú aktivitu, ale viaže sa na receptor ako 

agonista. Tým má menší efekt ako agonista. Ak však má väčšiu afinitu k receptoru ako agonista, tak 

ho môže pri ich súčasnom použití vytlačiť z receptora. Toto sa v praxi realizuje s buprenorfinom. 

Buprenorfín je parciálny agonista. Ak sa použije sám, tak má agonistické pôsobenie, ak sa použije 

v malých dávkach s agonistom, tak má minimálne vedľajšie účinky. Ak sa však podá vo vyšších 

dávkach, tak sa chová ako antagonista a môže vyvolať bolesť, ba i abstinenčný syndróm. 

Zmiešaný agonista-antagonista. 

O tejto skupine farmák sa dá povedať, že ak je podaný sám agonista spolu s iným agonistom, tak je 

antagonista. Pentazocín je zmiešaný agonista-antagonista. Ak sa podá sám, je agonista, ak sa podá 

v kombinácii s agonistom, tak sa správa ako antagonista a môže vyvolať abstinenčný syndróm. 

Dobré poznanie účinkov agonistov, antagonistov, parciálnych agonistov a agonisto-antagonistov je 

veľmi dôležité k predchádzaniu komplikácií pri podaní opiátov. 

Prepočet dávky opiátov. 

 Keďže v podmienkach RZP často prichádzame k pacientovi, ktorý z nejakých dôvodov 

nastavený na opioid, je vhodné poznať i prepočet (približný) opioidový pre zabezpečenie kontinuity 

terapie. 



 

 

Tabuľka na približné prepočítavacie dávky medzi opioidmi.   

    

       

 Parenterálna forma  Perorálna forma 

morfín 10 mg 30 mg 

buprenorfín 0,3 mg 0,4 mg 

SLkodeín 120 mg   240 mg 

diamorfín 4–5 mg 20 mg 

hydromorfon 1,5 mg 7,5 mg 

metadon 10 mg 20 mg 

nalbufín 10 mg      

oxykodon      30 mg 

pentazocine    60 mg 180 mg 

pethidin   75 mg 300 mg 

tramadol   80 mg   120 mg 

 

Ak zvážime, že  pacient nie je vhodný morfín bolesť si vyžaduje potentný opioid s okamžitým 

nástupom účinku, je vhodný fentanyl v bolusovej dávke – 0,005 –0,1mg, prípadne alfentanyl 

(Rapifen) v dávke 0,5 –1mg . Cave: pomôcky na KPCR a naloxon! 

 

 

Záver 

 

 Analgézia a sedácia patria medzi základné terapeutické prístupy v prednemocničnej etape. Keďže 

nemáme ideálny liek, ktorý by spĺňal všetky potreby, sme odkázaní spravidla na kombinácie liekov. 

Anxiolytickú a protistresovú zložku terapie nám takmer ideálne pokrýva midazolam. Pri 

rešpektovaní obmedzení u hemodynamicky nestabilných traumatologických pacientov je ideálnym 

analgetikom ketamín. 



 

 

Ak sme sa rozhodli pre opioid, zlatým štandardom zostáva morfín, dobré skúsenosti sú i so 

sulfentanilom. Využívajme neopioidné analgetiká, pamätajme však, že nie sú bez rizík. 

Nekombinujme analgetiká rovnakých skupín – nezvýšime analgetický účinok, zvýšime len ich 

vedľajšie účinky. Ak s liekom nemáme skúsenosti a sme mimo nemocnice, nepodávajme ho (priateľ 

na telefóne nám nepomôže). 
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HODNOCENÍ BOLESTI V AKUTNÍ PÉ ČI 

Blanka Broďáková 

ARK FN Ostrava 

 
Anotace 

U naprosté většiny pacientů hospitalizovaných na lůžkových 

jednotkách Anesteziologicko-resuscitační kliniky, se dají očekávat 

bolesti. Ty mohou být buď pooperační nebo po rozsáhlých 

traumatech. Tyto bolesti často bývají velmi intenzívní a setrvávají 

po několik dní až týdnů. Nejspolehlivějším indikátorem bolesti, je 

vyjádření pacienta. U pacientů schopných verbálního sdělení 

můžeme k měření, lokalizaci a charakteru bolesti použít většinu existujících škál pro verbální 

hodnocení bolesti.  

 

 U ventilovaných, farmakologicky tlumených pacientů v akutní péči, je často problém 

s rozpoznáním bolesti a následně potom i s její léčbou, která může být nedostatečná pro její špatnou 

hodnotitelnost. U těchto pacientů je hodnocení bolesti založeno na behaviorálních a fyziologických 

indikátorech. Mezi validní používané škály na hodnocení bolesti v akutní péči patří např. BPS 

(Behavioral Pain Scale), CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool), FLACC (Face, Legs, Activity, 

Cry, Consolability). I  když  jsou tito pacienti farmakologicky tlumeni, je možné u nich pozorovat 

známky bolesti v průběhu bolestivých procedur. 

Bolest je nepříjemný senzorický prožitek spojený s poškozením tkáně. Je vždy subjektivní a významně 

ovlivňuje chování, spánek, schopnost vertikalizace, zapojení se do všedních činností a sebepéče. 

Zhoršuje morbiditu a mortalitu pacientů, prodlužuje a tím prodražuje další léčbu. Léčba bolesti 

neodmyslitelně patří k základním terapeutickým postupům.  

 

Z biologického hlediska je bolest účelná, signalizující nebezpečí, ukazuje na narušenou 

integritu organismu. Na rozdíl od chronické bolesti, bývá akutní bolest velmi dobře léčebně 

ovlivnitelná. Rozhodující roli v léčbě má farmakoterapie, avšak symptomatická léčba bolesti je nutná. 

Brání v rozvoji nepříznivých, patologických změn a prohloubení stresové odpovědi organismu. 

Efektivně vedená léčba akutní bolesti má preventivní význam z hlediska přechodu do chronicity – 

neuroplasticita „pamět bolesti“. 

 

U akutní léčby bolesti se uplatňuje systém léčby bolesti „step down“  na rozdíl od bolesti 

chronické, kde postupujeme „step up“. Prospěšnost analgetické léčby vždy musí převyšovat její 
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vedlejší účinky. V současné době je k dispozici dostatek literatury, léků a lékových forem i jiných 

modalit léčby bolesti a není tudíž nutné, aby pacient zbytečně trpěl dyskomfortem. 

 

Hlavní problém však tkví v převedení znalostí všech zdravotnických pracovníků do 

každodenní praxe.nJe nutné, aby byla bolest pravidelně měřena jako ostatní vitální funkce a to jak 

v průběhu klidu, tak během bolestivých výkonů a k posuzování stavu pacienta přistupovat nanejvýš 

zodpovědně. 

 

Metodika 

Observační studie probíhala v průběhu 9 měsíců na lůžkovém odd. ARK dospělí FNO. Pozorování 

bylo prováděno u pacientů splňující zadaná kritéria v  v období klidu,  v průběhu bolestivé procedury a 

za 60 minut poté podle výzkumného protokolu. Ten se skládal z několika částí obsahující: 

• Identifikační údaje  

(věk, pohlaví, typ pacienta, APACHE II skóre, RAMSAY skóre) 

• BPS škála 

• FLACC škála 

• Definující charakteristiky ošetřovatelské diagnózy Akutní bolest 

Měření bylo prováděno v jeden den u téhož pacienta a nebylo prováděno opakovaně v průběhu 

hospitalizace, přestože nemocný i nadále splňoval zadaná kritéria. Sběr dat prováděl vždy výzkumník 

nebo zaškolený spoluřešitel. 

Mimo uvedená data, byly i dalšími sledovanými daty typ analgetizace, zda byla podaná bolusová 

analgetizace před bolestivou procedurou a fyziologické funkce v období klidu, průběhu bolestivé 

procedury a 1 hodinu poté. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o observační studii, která nenarušila běžnou klinickou praxi a režim 

pacienta, informovaný souhlas pacienta nebyl požadován. 

Výzkumu předcházela pilotní studie na malém vzorku respondentů za stejných podmínek a se 

stejnými požadavky jako u výzkumné studie. Jejím cílem bylo získání informací o možných 

nepředvídatelných problémech během výzkumu a případně modifikovat samotný výzkumný projekt. 

Po provedení pilotní studie byl výběrový vzorek respondentů ponížen o nemocné s podávanými 

svalovými relaxanciemi a nemocné minoritního etnika v České republice. 

Výsledky 

Cílem observační studie bylo ověření validity škály behaviorálních projevů bolesti BPS (behavioral 

pain scale) u kriticky nemocných dospělých pacientů na ventilátoru neschopných verbální 



 

 

komunikace. Data získaná prostřednictvím výzkumu budou předmětem sdělení. 

 

Závěr 

Výsledky výzkumu budou použity jako zpětnovazebný prostředek na efektivitu škály bolestivého 

chování BPS a FLACC u pacientů na UPV neschopných verbálního projevu. Na základě výsledků této 

výzkumné studie budou stanoveny jasné a srozumitelné doporučení pro praxi a snaha o další 

ověřování. 
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POLYMORBIDNÍ PACIENT V URGENTNÍ PÉ ČI  

Bc. Zuzana Valerová, Irena Kočíbová, DiS. 

Fakultní nemocnice Olomouc, Oddělení urgentního příjmu 

Anotace 

Ve své praxi se každodenně setkáváme s polymorbidními pacienty. 

Jejich stav, už tak velmi závažný, se často změní z minuty na minutu. 

Musíme mít na paměti, že jejich chronické onemocnění může odvést 

pozornost od jiného závažného stavu, který se u nich rozvíjí. O tom, 

jak je důležité dokonalé předání informací, správné načasování i 

včasná intervence, se ve své práci přesvědčujeme každodenně. Nejinak 

je tomu i v naší kazuistice. Na pozadí všeho byla infaustní prognóza, avšak spektrum symptomů, které 

ji provázelo, nám nabízí obrovské poučení do naší další práce. 

 V dnešní době je všeobecně známo, že populace nezadržitelně stárne a tím se zvyšuje 

průměrný věk. Pro zdravotníky je tato informace obzvláště důležitá především proto, že si musíme 

uvědomit, že se budeme ve své praxi čím dál častěji setkávat se starými a tím i polymorbidními 

pacienty. U nich vidíme často velký seznam onemocnění, kterými trpí. Je tedy otázkou, zda současně 

se zvyšováním věku dochází také k udržení přiměřené kvality života. 

 Na oddělení urgentního příjmu se s takovými pacienty setkáváme každodenně. Je proto 

potřeba, abychom znali problematiku seniorů. 

 Polymorbidní pacient je takový, u něhož nacházíme více chorob současně. Může se jednat o 

ischemickou chorobu srdeční, diabetes mellitus, artrózu, hypertenzi. Zmínili jsme ta nejčastější 

onemocnění, kterými trpí většina seniorské populace, v praxi se však lze setkat také s dalšími 

chorobami, jmenujme třeba nádorová onemocnění, která velmi komplikují a často také podstatně 

zkracují či znekvalitňují život pacienta.    

 Pro seniory je také charakteristické, že spousta chorob probíhá zcela odlišně, než jak je tomu u 

mladého člověka. Typická je především oligosymptomatologie, kdy chybí klasické patognomické 

příznaky mladšího věku. Oligosymtomatologie je velmi často spojována především s probíhajícím 

infarktem myokardu, peptickými vředy či akutní apendicitidou. Pacienti necítí viscerální bolest, nebo 

jen velmi nepatrně, naopak tento nenápadný průběh závažného orgánového onemocnění je překryt 

sekundární symptomatologií, která vychází z mozku, který je, jak známo, značně křehkým orgánem. 
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 Je proto potřeba dbát na důkladnou diagnostiku, která by neměla být podceňována pro 

převládající psychickou alteraci, instabilitu či inkontinenci. 

 Dalším problémem osob vyššího věku je také porušená kognice, nejčastěji sluch či zrak, na 

kterou často nasedá ze strany zdravotnického personálu porucha komunikace či přímo neochota k ní. 

V tomto případě by se měla více než kdy jindy uplatňovat komunikace s rodinnými příslušníky, pokud 

je to jen trochu možné. V rámci urgentních příjmů hraje nezastupitelnou úlohu také kvalita převzetí 

pacientů od zdravotnické záchranné služby, protože jsou to právě záchranáři, kteří se přímo setkávají 

s přirozeným sociálním prostředím pacienta, komunikují před převozem pacienta do zdravotnického 

zařízení s jeho příbuznými či jinými osobami, které se podílejí na jeho péči. 

 Pokud si uvědomíme a osvojíme nastíněné zásady, můžeme mnohem efektivněji pracovat se 

seniory v našich zdravotnických zařízeních. 

 Kazuistika pokrývá svým zaměřením nastíněnou problematiku. Jedná se o případ 85-letého 

muže s akutním předním infarktem myokardu. Vylíčen je příjezd pacienta na Oddělení urgentního 

příjmu (OUP) a jeho léčba na interní ambulanci OUP a následně na Emergency. 
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PROBLEMATIKA P ŘÍJMU KONTAMINOVANÝCH OSOB DO 

ZDRAVOTNICKÉHO ZA ŘÍZENÍ 

Stanislav Jelen¹, Vojtěch Nezval² 

Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení centrálního příjmu¹ 

HZS Moravskoslezského kraje² 

Anotace 

Fakultní nemocnice Ostrava úspěšně zvládla v roce 2008 dvě 

hromadné nehody s velkým počtem zraněných pacientů a podílela se 

na vypracování doporučeného postupu pro příjem pacientů při 

hromadném postižení zdraví.V souvislosti s přestavbou Oddělení 

centrálního příjmu a v návaznosti na hrozby moderní doby bylo 

nutno prověřit připravenost nemocnice i na jiná než traumatická 

postižení. Cílem taktického cvičení složek IZS „TRAUMA 2011“, 

které proběhlo 15.prosince 2011, bylo procvičit postup a vzájemnou spolupráci složek IZS a 

zdravotníků FN Ostrava při příjmu osob kontaminovaných kyselinou dusičnou. Taktické cvičení 

probíhalo v zimním období, za plného provozu a v náročných podmínkách přestavby oddělení. Provoz 

Urgentního příjmu nebyl omezen, takže se zde skuteční pacienti setkávali s figuranty i s hasiči, 

záchranáři a policisty, kteří plnili své úkoly. Cvičení, které prověřilo připravenost nemocničního týmu 

řešit  nenadálé havarijní situace, bylo úspěšné.  Příspěvek přináší zkušenosti ze vzájemné spolupráce 

složek IZS a Urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava při třídění kontaminovaných osob, 

vybudování dekontaminačního stanoviště, vlastní dekontaminaci postižených a jejich následném 

příjmu do zdravotnického zařízení. 

 

Kyselina dusičná 

Kyselina dusičná je vysoce korozivní a toxická kapalina, často používaná při výrobě hnojiv, výbušnin 

a raketového paliva a v nejrůznějších průmyslových procesech. Je to jedna z nejdůležitějších anorga-

nických kyselin. Mnohé organické nitráty, jako nitroglycerin a TNT jsou vysoce výbušné a hrají důle-

žitou roli ve vojenském průmyslu. 

 

 

 Klí čové slova 

Připravenost 

nemocnice,taktické      

cvičení, dekontaminace, 

kyselina dusičná 

 



 

 

Nejzávažnější nepříznivé účinky kyseliny dusičné na lidské zdraví 

Kyselina dusičná je žíravina - způsobuje těžká poleptání. Její páry silně leptají a dráždí oči, dýchací 

cesty a kůži. Při kontaktu s pokožkou hrozí těžké poleptání, rány se hojí mimořádně pomalu. 

Při zasažení očí dochází k vážným popáleninám, slzení,poranění očních spojivek, hrozí ztráta zraku. 

Při inhalaci výparů, které mají silný dráždivý  účinek, dochází k poleptání dýchacích cest, nosní a 

ústní sliznice, akutnímu zánětu průdušek z poleptání, hrozí nebezpečí edému plic, který se může 

projevit se zpožděním až 2 dnů. 

Při požití dochází k poleptání zažívacího traktu,které se projevuje prudkými bolestmi až  šokovým 

stavem. Malá požitá množství vyvolávají palčivou bolest, sevření hrdla a zvracení, větší dávky 

způsobují rozsáhlou destrukci, perforaci žaludku a smrt. 

 

Nejzávažnější nepříznivé účinky kyseliny dusičné na životní prostředí 

Při průsaku do spodních vod nejsou tyto vody použitelné jako zdroj pitné vody (toxický obsah dusič-

nanů), okolí je ohroženo především toxickými nitrózními plyny. 

 

Plán taktického cvičení složek IZS TRAUMA 2011 

Tématem cvičení byl příjem kontaminovaných pacientů ve zdravotnickém zařízení 

 

Cíle cvičení: 

1. Na taktické úrovni procvičit vzájemnou spolupráci složek IZS a zdravotnického personálu ur-

gentního příjmu FNO v případě příjmu kontaminovaných osob. 

2. Ověření koordinace činností mezi jednotlivými cvičícími složkami. 

3. Postup při příjmu pacienta kontaminovaného nebezpečnou chemickou látkou dopraveného do  

areálu FNO vozidlem ÚSZS MSK. 

4. Postup při příjmu pacienta kontaminovaného  nebezpečnou chemickou látkou, který se dostaví  

do areálu FNO svépomocí. 

5. Ověření činnosti cvičících složek při provádění  dekontaminace. 



 

 

6. Nácvik třídění postižených osob, stanovení   priorit pro dekontaminaci a následný příjem ve 

zdravotnickém zařízení. 

 

Téma cvičení 

Při opravě v potravinářském závodě Masokombinát Martinov, a.s. došlo vlivem zanedbání 

technologického postupu při čištění potravinářských nádob k explozi v nádobě, ve které probíhalo 

čistění kyselinou dusičnou. Došlo ke zranění několika pracovníků včetně jejich potřísnění kyselinou 

dusičnou. Tuto událost nahlásila na Integrované bezpečnostní centrum MSK osádka vozidla výjezdové 

skupiny RZP ÚSZS MSK, která bezprostředně po explozi projížděla v blízkosti závodu a byla 

zastavena zaměstnanci potravinářského závodu.Informaci o explozi obdrželo IBC rovněž od 

zaměstnanců podniku s tím, že několik zraněných osob potřísněných kyselinou dusičnou se svépomoci 

snaží dopravit do nejbližšího zdravotnického zařízení - Fakultní nemocnice Ostrava. Na místo byly 

vyslány síly a prostředky HZS MSK, ZZS, PČR a MPO. O vzniklé situaci je informován krajský řídící 

důstojník HZS MSK a vedoucí lékař UP FNO. IBC vysílá síly a prostředky pro dekontaminaci osob 

před urgentní příjem FNO pro dekontaminaci osob, které z místa události odjely svépomocí. 

 

Námět cvičení 

- Zajištění regulace vstupu před urgentním příjmem FNO (MPO) 

- Zajištění evidence postižených před dekontaminací (MPO) 

- Zajištění třídění postižených před dekontaminací (UP) 

- Stanovení způsobu dekontaminace (HZS, UP) 

- Vybudování a provozování vhodného dekontaminačního stanoviště v přilehlých prostorách 

urgentního příjmu (HZS) 

- Zajištění ochranných pracovních pomůcek zasahujícím složkám a osobám (HZS) 

- Zajištění stanoviště pro hromadnou dekontaminaci osob (HZS) 

- Zajištění rozšířeného zdravotnické vybavení (HZS) 

 



 

 

Způsob provedení cvičení 

Cvičení sestávalo ze statické a dynamické části. 

Statická část obsahovala ukázky kontejnerů „Ochrana obyvatel 500“,  „Zdravotnický kontejner“  

přívěs Stanoviště dekontaminace osob „Butterfly“ 302. Statická část cvičení byla připravena před 

začátkem vlastního taktického cvičení - dynamické části. 

 

Zúčastněné subjekty a složky IZS 

Jednotky PO: HZS MSK 

ÚSZS MSK:  Výjezdová skupina RZP 

Městská policie Ostrava 

Fakultní nemocnice Ostrava - Oddělení centrálního příjmu 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - 5 figurantů (postižených) 

 

Bezpečnostní opatření 

V průběhu nesměl být omezen běžný provoz a příjem pacientů na urgentním příjmu FNO. 

V případě urgentního příjmu závažných pacientů mělo být cvičení zastaveno. 

 

Úkoly figurant ů 

Detailní rozdělení jednotlivých zranění určil primář Oddělení centrálního příjmu 

 

 

 

 

 



 

 

Časový harmonogram cvičení  

Časový 
plán 

Reálný 
čas 

cvi čení 

 

Činnost 

T - 60 7:00 Ustavení techniky pro statickou část 
cvi čení 

T - 30 7:30 Maskování a p říprava figurant ů 

T - 15 7:45 Upřesnění průběhu cvi čení a jednotli-
vých činností 

      T 0 8:00 Zahájení cvi čení 

T + 5 8:05 Příjezd složek IZS na místo události 

Kontaktní bod pro vedoucí jednotlivých 
složek je prostor p řed UP FNO 

T + 10 8:10 Zahájení jednotlivých činností 

T + 30 8:30 Příjezd sanity ZZS s kontaminovaným 
pacientem  

Triáž , evidence, dekontaminace 

T + 40 8:40 Příchod kontaminovaných osob (figu-
ranti) 

Triáž , evidence, dekontaminace 

T +70 9:10 Ukon čení dynamické části cvi čení 

T + 75 9:15 Zahájení statické části cvi čení 

T+120 10:00 Ukon čení cvi čení,zhodnocení   

 

A/ Dodržování taktických postupů 

 

Jednotky PO 

Jednotky HZS MSK dodržely ve správném sledu veškeré činnosti. Byla vhodně zvolena forma 

dekontaminace a byly  provedeny ukázky techniky pro hromadnou dekontaminaci a pro hromadná 

neštěstí. 



 

 

MP Ostrava 

V průběhu cvičení nebyly zjištěny nedostatky v dodržování taktických postupů u strážníků MP 

Ostrava. Policie zajišťovala činnost na třech pracovištích (regulace dopravy, zajištění v prostoru před 

dekontaminací, ověření totožnosti postižených osob. 

 

FN Ostrava 

FNO postupovala dle traumatologického plánu nemocnice. Byly ověřeny postupy při organizaci, 

řízení a vykonávání činností při likvidaci zdravotnických následků hromadného neštěstí za použití 

osobních ochranných pracovních prostředků 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

V průběhu přípravy a vlastního cvičení nedošlo k žádnému zranění jak zasahujících osob, tak figuran-

tů. Rovněž nebyl zaznamenám žádný výskyt faktorů ohrožujících zdraví a bezpečnost zasahujících. 

 

B/ Poznatky hodnotitelů 

- V případě zapůjčení ochranných prostředků složkám IZS a ostatním subjektům nebo    

civilistům nutno zajistit jejich seznámení s ochrannými pomůckami. 

- Při dekontaminaci těžce zraněných imobilních osob zajistit vhodné technické prostředky   

pro odstraňování ošacení. 

- V oblasti příjmu kontaminovaných osob může dojít k narušení veřejného pořádku 

 

C/ Návrhy na opatření v případě skutečné události 

- Zajistit adekvátní síly a prostředky zdravotnického zařízení a složek IZS pro zajištění 

 bezproblémového třídění a dekontaminace postižených. 

- Nasadit větší množství sil zasahujících jednotek PO. 



 

 

- Pro potřeby efektivního řízení zásahu zajistit úzkou kooperaci mezi vedoucími pracovníky   

 zdravotnického zařízení a zasahujícími složkami IZS-zařadit je do štábu VZ. 

- Rozdělit striktně místo zásahu na prostor pro pohyb zdravotnického personálu, 

 bezpečnostní služby, policie, a na prostor, v němž se pohybují kontaminované osoby   

 (prostor před zdravotnickým zařízením). 

- Zajistit vytápěný stan pro třídění postižených  (kontaminovaných). 

- Zdůraznit zasahujícím složkám způsob komunikace mezi postiženými a zdravotnickým 

 personálem, strážníky a hasiči v ochranných prostředcích (protiplynová maska, ochranný   

 oblek) – snížení rizika paniky a nepokojů. 

- Stanovit adekvátní počet strážníků zajišťujících veřejný pořádek, uzavřít přístup do 

 prostoru dekontaminace 

- V případě dopravy kontaminovaných osob sanitními vozidly zajistit označení těchto 

 kontaminovaných vozidel. 

- Vybavit pracovníky UP FNO, kteří zajišťují primární třídění postižených, adekvátními 

 osobními ochrannými prostředky. 

- Zajistit vizitkami identifikaci pracovníků UP FNO (lékař, sestra, sanitář), kteří používají 

 osobní ochranné prostředky, pro bezproblémovou komunikaci s členy zasahujících 

 složek IZS. 

D/ Osobní ochranné pomůcky 

Použité osobní ochranné pomůcky pracovníků UP FNO 

Jednorázový ochranný oděv – overal „Tyvek Classic Plus model CHA5“ 

Respirátor SPIRO, P3 

Brýle E. A. R. 

Rukavice latexové vyšetřovací 



 

 

Doporučení na rozšíření spektra osobních ochranných pomůcek pracovníků UP FNO 

Jednorázový ochranný oděv – overal „Tyvek Tychem F Standard“ 

Obuv ERIS - holínky PVC 

Celoobličejové masky, filtry 

Galoše operační pro pacienty 

Reflexní vesty pro bezpečný pohyb na komunikaci 

 

Doporučení vychází z poznatku,že ochranné oděvy Tychem F vykazují několikanásobně vyšší hodnoty 

odolnosti proti oděru, proražení a vyšší pevnost v tahu. Rovněž doba, po kterou chrání uživatele 

ochranný oděv Tychem F proti průniku infekčních látek a chemikálií,  je delší než u oděvu Tyvek 

Classic Plus Model CHA 5. 

  

Závěr 

Cvičení prověřilo připravenost Urgentního příjmu FNO a složek IZS řešit  nenadálé havarijní situace. 

Reakce zdravotnického personálu a složek IZS na změnu chování a potřeb postižených byly bezpro-

blémové a okamžité a cvičení poskytlo oběma stranám cenné zkušenosti ze vzájemné spolupráce při 

třídění kontaminovaných osob, vybudování dekontaminačního stanoviště, vlastní dekontaminaci posti-

žených a jejich následném příjmu do zdravotnického zařízení. 

 

Seznam zkratek 

FNO      Fakultní nemocnice Ostrava 

HZS MSK        Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IBC                 Integrované bezpečnostní centrum 

IZS        Integrovaný záchranný systém 

JPO                Jednotky požární ochrany 

MP                       Městská policie 



 

 

MPO                     Městská Policie Ostrava 

MSK             Moravskoslezský kraj 

PČR                     Policie české republiky 

PO                  Požární ochrana 

RZP               Rychlá zdravotnická pomoc 

UP         Urgentní příjem 

ÚSZS MSK      Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 

VZ                    Vedoucí zásahu 

ZZS                  Zdravotnická záchranná služba 
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VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V INTENZIVNÍ PÉ ČI 

Zoubková, R. 1, Vilímková, A.2
 

 LF OU Ostrava, Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, FN Ostrava - ARK¹ 

 LF OU Ostrava, Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů, BMN, a.s. 

 chirurgické pracoviště² 

Anotace 

Změnou legislativy v oblasti vzdělávání pracovníků nelékařských 

zdravotnických oborů v České republice se upravují podmínky 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání. 

 

Zákon č. 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. přispěl 

ke zvýšení samostatnosti a rozsahu kompetencí nelékařských profesí a 

s tím spojenou míru převzetí zodpovědnosti. Stanovuje vysoké nároky na adekvátní vzdělání, na 

aplikace získaných vědomostí do klinické praxe. Ústav urgentní medicíny a forenzních oborů LF OU 

v Ostravě se mimo jiné podílí na vzdělávání sester specialistek. Jedná se o Magisterské navazující 

studium Intenzivní péče v kombinované formě. Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické 

pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra, mají ukončené bakalářské 

vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář, zdravotní stav uchazeče/ky splňuje 

stanovená zdravotní kritéria pro studium a  výkon povolání, splnil/a podmínky přijímacího řízení 

vysoké školy, které byly v souladu s § 49, odst. 5 zákona č. 111. Cílem studijního oboru je připravit 

vysokoškolsky kvalifikované pracovníky k získání specializované způsobilosti v Intenzivní péči a k 

přípravě všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované 

ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí 

nebo toto selhání hrozí. Nezbytnou součástí vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností 

odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Lze si 

vybrat ze čtyř zaměření - sestra v intenzivní medicíně  zaměřena na neodkladnou péči,  na 

anesteziologickou péči,  na dlouhodobou umělou plícní ventilaci a na očisťovací metody. Specializace 

v intenzivní péči umožní absolventům realizovat vysoce náročnou ošetřovatelskou péči, což je 

vzhledem k dynamice rozvoje oboru intenzivní medicíny a multidisciplinárního přístupu nezbytné. 

Absolventi najdou uplatnění na lůžkových a perioperačních stanicích ARO, mezioborových 

Klí čové slova 
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jednotkách intenzivní péče, jednotkách intenzivní péče oborových pracovišť, odděleních chronické 

resuscitační a intenzivní péče, emergentních / urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné 

péče a medicíny katastrof. 

 Zároveň je na Ústavu urgentní medicíny a forenzních oborů LF OU v Ostravě realizován 

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče. Odborné veřejnosti je 

toto studium známo pod názvem Specializační vzdělávání oboru anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní péče, které se na základě nařízení vlády č. 31/2010 Sb. změnilo. Studium je určeno 

zájemcům s odbornou způsobilostí všeobecná sestra dle zákona č. 96/2004 Sb., přičemž specializační 

vzdělávání nemusí být uskutečňováno při výkonu povolání, ale účastník musí před přihlášením k 

atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb. 

Specializační vzdělávání probíhá v kombinované formě modulárního systému vzdělávání. Optimální 

doba specializačního vzdělávání je 18 – 24 měsíců, lze ji prodloužit nebo zkrátit při zachování počtu 

560 hodin vzdělávacího programu. Jeho součástí je teoretická i praktická výuka v poměru 50 %. 

Teoretická část probíhá na půdě Ústavu urgentní medicíny a forenzních oborů LF OU v Ostravě. 

Zahrnuje jeden modul základní (ZM) a pět modulů odborných (OM). Do odborného modulu 1 a 2 

mohou vstoupit i porodní asistentky a zdravotničtí záchranáři, kterým jsou následně výše uvedené 

moduly započteny v rámci specializačního vzdělávání Intenzivní péče v porodní asistenci a Urgentní 

medicíny. Praktická část, tedy odborná praxe je realizována na klinických pracovištích, včetně 

akreditovaných zdravotnických zařízeních. Absolvováním tohoto programu, získáním stanoveného 

počtu kreditů (195) a úspěšným složením atestační zkoušky, získává absolvent odbornost Sestra pro 

intenzivní péči. 
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SOUHRN PŘEDNÁŠEK 

Vzdělávání v urgentní péči 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JESENIUS – START CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ NA 

LÉKA ŘSKÉ FAKULT Ě OU V OSTRAVĚ 

Ivona Závacká, Hana Hronzová 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Anotace 

Projekt Jesenius – centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií (Reg. Číslo 

CZ.1.07/3.2.07/02.0053) nabízí v pilotním běhu 24 kurzů vzdělávání 

zdravotnických pracovníků Moravskoslezského kraje, a to vše pro 

účastníky zdarma. Kurzy, na které univerzita získala z evropských 

fondů více než šest milionů korun, poslouží například zaměstnancům z 

partnerských nemocnic ve Frýdku-Místku, Bohumíně a nemocnic společnosti AGEL, a.s.. 

 Projekt je zaměřen na vytvoření nabídky celoživotního vzdělávání pro širokou škálu zdravot-

nických profesí Moravskoslezského kraje na Ostravské univerzitě Fakulty zdravotnických studií (od 

2010/2011 Lékařské fakulty). V rámci projektu se vytváří nabídka 24 kurzů, které budou dle své obsa-

hové náplně a rozsahu zařazeny do kategorie certifikovaný kurz a inovační kurz nebo školící akce. 

Účastníci všech kurzů (cca 492 absolventů) si rozšíří své vzdělání rozvinutím dosažených vědomostí a 

dovedností a tím si podpoří udržitelnost na trhu práce, posílí svou konkurenceschopnost a rozšíří si 

svou odbornou způsobilost. Všechny nabízené akce jsou v souladu s požadavky zákona 96/2004 Sb. 

v platném znění a zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění. 

 Jedním z cílů projektu je i vznik Centra celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě OU 

v Ostravě, které bude nabízet řadu kurzů nejen postgraduálního vzdělávání, a to celé škále 

zdravotnických profesí. Kurzy budou připraveny a odborně garantovány odborníky z praxe 

s pedagogickými zkušenostmi, a tím umožní dlouhodobé rozvíjení vědomostí a dovedností 

nelékařských i lékařských pracovníků ve zdravotnictví. 

Z celkového počtu 24 kurzů jsou 4 kurzy zaměřeny na posílení ICT dovednosti, 2 kurzy se zaměřením 

na životní prostředí v souvislosti se zdravotnickou praxí a 1 kurz na zvýšení jazykové gramotnosti ve 

svém oboru. Součástí projektu bude v termínu od ledna 2012 až do září 2013 realizováno 9 odborných 

multidisciplinárních konferencí. 

Pro udržení kvality péče o pacienty je nezbytnou podmínkou inovovat odborné vědomosti 

a dovednosti zdravotnických pracovníků v rámci profesního vzdělávání. Tento požadavek je formulo-
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ván zejména v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a spe-

cializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a v 

zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdra-

votnických povolání, k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně někte-

rých souvisejících zákonů. 
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VZDĚLÁVÁNÍ ZÁCHRANÁ ŘŮ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Vladimír Husárek 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

Anotace 

Příspěvek se zabývá stavem vzdělávání nelékařských zdravotnických 

pracovníků ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje. 

Urgentní medicína a přednemocniční péče patří mezi nejmladší 

odvětví medicíny, zároveň se však také jedná o jeden z nejdynamičtěji 

a nejrychleji rozvíjejících se oborů moderní lékařské vědy. Tento fakt 

klade vysoké nároky a požadavky na odbornou způsobilost a zároveň 

na nutnost kontinuálního vzdělávání pracovníků v tomto oboru. Se 

stále zvyšujícími se požadavky na erudici jak lékařských, tak 

nelékařských zdravotnických pracovníků, rostou úměrně nároky na jejich vzdělávání. V rámci studia 

na Ostravské univerzitě jsem se rozhodl zmapovat problematiku vzdělávání záchranářů a provedl jsem 

výzkum zaměřený na úroveň a stav vzdělávání těchto pracovníků ve Zdravotnické záchranné službě 

Jihomoravského kraje. 

 

 Vzdělávání záchranářů zdravotnických záchranných služeb patří k velmi často diskutovaným 

tématům. Jelikož se urgentní medicína stala velmi komplexní a specifickou disciplínou, požaduje 

proto tento obor od svých pracovníků vysokou míru erudice. Poněvadž se v posledních letech 

statisticky zvyšuje počet výjezdů nelékařských posádek a naopak procentuálně klesá počet výjezdů 

skupin rychlé lékařské pomoci, jsou a budou na záchranáře a samozřejmě tím i na jejich erudovanost 

kladeny vyšší nároky Neboť nelékařští zdravotničtí pracovníci tvoří nejpočetnější skupinu 

zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb, rozhodl jsem se sledovat systém vzdělávání právě 

v této skupině pracovníků. V rámci studia oboru Společenská patologie a logistika terénních 

rizikových situací na Ostravské univerzitě, jsem se rozhodl realizovat průzkum stavu vzdělávání 

záchranářů ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje. Provedl jsem dotazníkové šetření 

v této organizaci. Dotazník byl doručen všem pracovníkům na všechna výjezdová stanoviště 

organizace. Dotazník byl sestaven ze 17 otázek (4 demografické a 13 otázek zaměřených na 

vzdělávání). Respondenti odpovídali na otázky týkající se systému zaškolování nově příchozích 
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zaměstnanců, dále názoru na celoživotní vzdělávání (preferovaného typu vzdělávací akce, klíče 

k výběru takovéto akce, podpory ze strany zaměstnavatele,…), dále také dotaz na systém vzdělávání 

v rámci pracovní doby, další otázka se týkala názoru na zřízení vlastní vzdělávacího centra 

v organizaci, dále dotaz na další doplňování vzdělání z vlastní iniciativy. Jedna otázka se zaměřila 

pouze na skupinu řidičů, dotazem na systém rozvoje řidičských dovedností při řízení vozidla s právem 

přednosti v jízdě. Po vyhodnocení dotazníkové šetření provedeného v této organizaci je patrné, že 

záchranáři mají zájem se účastnit vzdělávacích akcí, kterých se v převážné většině účastní pasivně 

a vybírají si je zejména jen podle odborné náplně a zaměření. Dosaženou erudici si dále udržují hlavně 

akcemi celoživotního vzdělávání, další studium volí jen malá část z nich. Bohužel poměrně velká část 

se domnívá, že zaměstnavatel je dostatečně nepodporuje ve vzdělávacích aktivitách. Při 

vyhodnocování dotazníků, které byly sice plně anonymní, avšak navracely se z jednotlivých pracovišť 

společně, lze konstatovat, že i na jednotlivých stanovištích mají na systém a plán vzdělávání jednotliví 

zaměstnanci diametrálně rozdílný názor. Příjemným zjištěním bylo, že zaměstnanci stojí o zřízení 

vzdělávacího centra v této organizaci. 

 Nutno podotknout, že po obeznámení s  tématikou je vidět nejednotnost ve vzdělávání těchto 

pracovníků. Možností vzdělávání je sice celá řada, ale bohužel chybí systematičnost a jednotná 

koncepce. 
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VZDĚLÁVÁNÍ ZÁCHRANÁ ŘŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Holek Radim, Hružík Adam, Kelo Ján 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje je v současné době největší 

zdravotnickou záchrannou službou v ČR. Je strukturálně členěno do územních odborů a dále  

do jednotlivých výjezdových stanovišť. Moravskoslezský kraj je i svou rozlohou velmi rozlehlý  

a členitý. 

Na jednotlivých územních odborech probíhalo vzdělávání různým způsobem. Zmíněná členitost, 

oproti jiným Územním záchranným službám v České republice, nedovoluje jednoduché zřízení 

centrální výukové jednotky, jako je tomu v menších krajích. 

V loňském roce (2011), pod vedením garanta MUDr. Černohorského, vznikla vzdělávací skupina, 

kterou tvoří zaměstnanci jednotlivých územních odborů, která má za úkol systematizovat vzdělávání 

v celém našem kraji. Jednotliví pracovníci mají za úkol v rámci harmonogramu práce posádek  

a na pravidelných seminářích začlenit vzdělávání posádek do jejich běžné náplně práce a přitom být ve 

stále koordinaci v rámci kraje. Konkrétním úkolem je aplikace nových postupů a především praktický 

nácvik cvičných zásahů při standardních situacích. 

Paralelně působí další vzdělávací skupina, která pravidelný nácvik „zpestřuje“ nácvikem  

na pacientském simulátoru SIM MAN 3G, který byl rovněž pořízen v roce 2011. Zde si posádka může 

vyzkoušet nejen svůj léčebný postup, ale především svou týmovou souhru, která je neméně důležitá 

jako znalost nejnovějších poznatků medicíny. 

K usnadnění přístupu k informacím je budován systém e-learningových kurzů, který bude přístupný 

všem zaměstnancům přes intranetový portál. V současnosti jsou vytvářeny základní standardní 

postupy pro jednotlivé zásahy, na ty navazuje doporučený algoritmus praktického provedení  

a k tomu i komplexní výuková podpora. 

Cílem je maximálně zjednodušit přístup zaměstnanců k doporučeným postupům a nabídnou jim tak 

oporu při jejich nelehké práci v terénu, kterou nelze jednoduše standardizovat, aby měli možnost si 

postupy natrénovat, osvojit si je a provádět je automaticky s minimem chyb a zvýšit jejich suverenitu 

při rozhodovacích procesech. 



 

 

Je však nutné pamatovat, že zásahy záchranné služby ne vždy odpovídají charakteru nacvičené situace 

a vždy je nutná dávka jisté modifikace postupů. Avšak i přizpůsobení se specifické situaci  

je mnohem lehčí, zvládáme li základní postupy a máme je nacvičeny v bezpečném prostředí. 

Klidným, rozvážným a rozhodným postupem v život ohrožující situaci zvýšíme šanci na kvalitní 

přežití našim pacientům a tím, alespoň doufáme, bude větší uspokojení posádek z dobře odvedené 

práce. 
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