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Vážené kolegyně a kolegové,
medicína katastrof je mezioborová disciplína, pokrývající řadu specializací. Sborník 6.
konference přináší původní příspěvky a je aktuálním průřezem současného dění
v oboru. Pokrývá téma medicíny katastrof od organizačních aspektů na všech úrovních
řízení, přes vzdělávání a trénink, po specifické odborné otázky, jak čelit hrozbám ve
zdravotnictví v oblasti biologických a chemických agens. Jsme velmi rádi, že jsme pro
letošní ročník mohli akcentovat zahraniční spolupráci a konference se mohou aktivně
zúčastnit i kolegové ze Slovenska.
Úspěch připravenosti na mimořádné události spočívá ve vzájemné spolupráci
a předávání zkušeností. V letošním roce pokračuje spolupráce s odborníky oblasti
vojenského zdravotnictví, a proto jsou ve sborníku zařazeny příspěvky 9. konference
Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů. Jsme přesvědčeni, že
aktuální informace z problematiky polní medicíny Vás zaujmou a obohatí.
Věříme proto, že sborník doplní přednesená sdělení a celá konference přinese pro Vás
nové a zajímavé informace včetně nových kontaktů.

za organizátory konference
Karel Antoš

Sponzoři konference a vystavující firmy:
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Mapová podpora zdravotnického záchranného
systému
Karel Antoš, Bruno Ježek, Jan Van k, Miroslav Procházka
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, T ebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
antos@pmfhk.cz

ABSTRAKT
Záchrana osob postižených b hem hromadného nešt stí závisí na efektivní koordinaci
dostupných zdravotnických zdroj . Jednou z cest, jak zajistit lepší p ipravenost na výjime nou
situaci, je použití GIS modelovací metody k propojení dat popisujících infrastrukturu,
demografii a rizika. Syntetické mapy, navržené ve spolupráci s regionálním ízením a krizovým
systémem, vizualizují možnosti zdravotnických zdroj ve vztahu k mimo ádným událostem
s hromadným postižením zdraví.
Mapová podpora zdravotnického záchranného systému je nasazována ve dvou úrovních. První
úrove využívá technologie geografických informa ních systém ke zpracování sít dopravních
komunikací pro ur ení vzdáleností mezi místem nešt stí a zdravotnickými za ízeními. Tyto
vzdálenosti, odhad priorit a po tu zran ných a dostupné zdravotnické zdroje jsou využity
k ur ení asu pot ebného pro ešení hromadného nešt stí v daném míst hodnoceného regionu.
Výpo et provedený pro vybraná místa regionu poskytuje data pro mapu vizualizující schopnost
zvládnout hromadné nešt stí v daném ase. V druhé úrovni je tato mapa propojena
s demografickými údaji a mapou rizik a identifikuje mezery v pokrytí záchranné zdravotnické
služby. Syntetizované mapy p inášejí lepší porozum ní situaci v p íprav na hromadné nešt stí
a usnad ují tak rozhodování zodpov dným initel m, kte í mapy mohou používat
k efektivn jšímu plánování, zm nám postup a zásad a vzd lávání ve ejnosti.
lí ová slova: geografické informa ní systémy, mimo ádná událost, plánování

ABSTRACT
Mapping Support for Health Emergency System
The support of population during major incidents is based on effective coordination of
available medical resources. One of the ways to ensure better preparation for emergency
situations is to utilize GIS modelling methods to fuse infrastructure, demographic and risk
sources data. Synthesized maps, which are developed in close collaboration with regional
administration and emergency system, provide visualization of regional medical capabilities to
cope with a major incident with high number of casualties.
Mapping support for health emergency system employs a two step approach. First, it uses GIS
technology to process communication network data to determine distances between major
incident places and medical facilities. The distances, estimated types and number of casualties
and available medical resources are used to calculate the time needed to cope with a major
incident in a specified point in the territory. The procedure is repeated for all the defined points
in the area of interest. The result is a capability map – a map layer covering the territory and
containing colour coded information on the capability of the territory to absorb the estimated
number of casualties in a given time period. In the second step, the capability map is fused with
a risk profile and demographic data of the territory to identify which gaps are necessary to
solve. The synthesized maps form a basis for policy analysis and scenario planning in major
incident preparedness. Mapping support brings advantages to the awareness of the situation for
those carrying the responsibility for decisions. Local stakeholders can use these maps for better
major incident planning, policy change support and also for citizen education.
Keywords: geographical information systems, major incident, planning
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Š astie praje pripraveným
alebo
Vplyv spolo enských masových zhromaždení na
sie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Arpád Esztergályos, Margita Vernarcová
Opera né stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská 8/A, 820 05 Bratislava
vernarcova@emergency-slovakia.sk; esztergalyos@emergency-slovakia.sk

ABSTRAKT
Porovnávacia štúdia spolo enských masových zhromaždení prebiehajúcich v inom ase, na
inom mieste a inak zabezpe ených.
Exhibícia Red Bull Air Race
versus
futbalový zápas DAC Dunajská Streda – Slovan Bratislava
versus
Hudobný festival POHODA Tren ín
Zdanlivo vôbec nesúvisiace spolo enské udalosti dejúce sa každá v inom ase a na inom mieste:
1.
Exhibícia Red Bull Air Race (Bratislava) je medzinárodná prehliadka akrobatického
umenia pilotov malých športových lietadiel ponad rieku Dunaj pomedzi zámerne vytvorené
prekážky nebezpe nou rýchlos ou, kde aktívni ú astníci mali svoje tímy na zvládnutie
akýchko vek nepredvídate ných problémov. Organizátor predpokladal návštevnos cca 100 000
divákov z celého Slovenska, ktorí mali vyhradené miesta, zabezpe ené potrebným množstvom síl
a prostriedkov na riešenie náhleho ohrozenia života a zdravia divákov. Opera né stredisko ZZS
SR na požiadanie organizátora vypracovalo „bezpe nostný projekt“ so stanovením povinností
a kompetencií zásahových zložiek pri riešení mimoriadnej udalosti akéhoko vek rozsahu.
Projekt bol schválený a prijatý všetkými zložkami participujúcimi na zaistení bezpe nosti akcie.
2.
Plánované futbalové stretnutie slovenskej Corgo ligy medzi DAC Dunajská Streda a
Slovanom Bratislava na futbalovom štadióne v Dunajskej Strede. Akcia nebola ohlásená na
Krajské opera né stredisko ZZS. Pre KOS Trnava nebola známa
návštevnos ani
predpokladané riziká – masová bitka fanúšikov. Až z miesta futbalového diania prostredníctvom
priamych vstupov médií sa dalo vy íta , že polícia predpokladala mimoriadnu udalos (pod a
po tu prítomných policajtov, ažkoodencov, psovodov ...). Je neuverite né, že organizátori,
ktorí sa v tomto prostredí pohybujú, podcenili hrozbu vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá si
bude vyžadova riešenie z verejnej siete ZS.
3.
Hudobný festival POHODA na letisku v Tren íne je pravidelný rockový hudobný
festival s medzinárodnou ú as ou návštevníkov približne 30 – 35 tisíc osôb v asovom rozsahu
tri dni. Organizátor vyzval KOS Tren ín na spoluprácu, spolo ne vypracovali analýzu rizík,
stanovili rozsah zdravotníckeho zabezpe enia akcie, navýšili pôvodne plánované sily a
prostriedky. Udalos z druhého d a festivalu - poveternostnými podmienkami spôsobený pád
ve kokapacitného centrálneho stanu – vyžiadala aj zásah z verejnej siete ZS v mysle HPO
(nehoda hromadným postihnutím osôb).
o majú spolo né? Podujatia mali ve ký potenciál a vplyv dopadu na dostupnú verejnú sie
prednemocni nej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Správne i nesprávne vyhodnotenie rizika ohrozenia zdravia a života ú astníkov týchto
podujatí priamo ovplyvnila jej dostupnos v okolí dejiska podujatia.
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Ak je príslušné KOS ZZS prostredníctvom organizátora oboznámené a pripravené na hrozbu
mimoriadnej udalosti s možným hromadným postihnutím osôb a k dispozícii analýzu rizík s
plánom riešení túto udalos pod a plánu „protokolárnym spôsobom“.
V prvom prípade Krajské opera né stredisko v Bratislave malo do detailov pripravené a
vypracované riešenie jednotlivých udalostí.
V druhom prípade KOS ZZS Trnava netušiac o situácii na štadióne muselo rieši „ad hoc“
všetky udalosti po núc zamknutými bránami štadióna až po vyh adávanie pacientov. Samotné
posádky ZZS zasahujúce na dunasjkostredskom štadióne boli neraz sami v ohrození....
V tre om prípade KOS ZZS Tren ín bolo pripravené na udalosti vä šieho rozsahu, zdravotnícku
stránku HPO riešilo na vysokej profesionálnej úrovni, prácu im však komplikovali alšie
zasahujúce zložky, ktoré nezvládli nápor masového odchodu ú astníkov po ukon ení festivalu.
Svojou prezentáciou nechcem h ada vinníka. Chcem porovna dopad podujatí v prípade
pripravenosti a nepripravenosti na mimoriadnu situáciu po as verejnej spolo enskej udalosti z
poh adu medicíny zhromaždení.
Š astie praje pripraveným.....
Klí ová slova: riziká, príprava, plán, mimoriadna udalos , Krajské opera né stredisko ZZS,
riešenie operátor ties ovej linky, vzdelávanie
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Cvi ení IZS JMK „TRAUMA 2009“
- kraj, IZS a traumatologický plán
Václav Fišer
Jihomoravský kraj, odbor kancelá hejtmana, Žerotínovo nám stí 3/5, Brno 601 82
fiser.vaclav@kr-jihomoravsky.cz; fiservaclav@seznam.cz

ABSTRAKT
Cvi ení TRAUMA 2009, prob hnuvší 20. srpna v Brn , se pro letošní rok stalo snad nejvíce
mediáln zviditeln nou aktivitou z oblasti p íprav na ešení následk mimo ádných událostí.
Vzhledem k tomu, že cílem cvi ení bylo „Ov ení funk nosti systému traumatologické pé e
v Jihomoravském kraji p i hromadném postižení osob na zdraví p i mimo ádné události podle
Traumatologického plánu Jihomoravského kraje“, zcela p irozen pat í referát o poznatcích ze
cvi ení na p du této konference.
Cílem vystoupení je prezentace souhrnných informací z oblasti p ípravy, provedení i
vyhodnocení významného regionálního cvi ení a p isp t tím do procesu sjednocování p ístup
k problematice traumatologického plánování a zapojení zdravotnických za ízení do
integrovaného záchranného systému R.
Klí ová slova: Cvi ení, IZS, zdravotnické za ízení, traumatologický plán, TRAUMA 2009
Úrazové nemocnice v Brn na Fakultní nemocnici
Brno Bohunice a protest souvisejících se z ejmým
zám rem ministerstva v dohledné dob docílit
ukon ení innosti „úrazovky“ úpln
s obdobím
p ípravy cvi ení. Této situace využili p edstavitelé
Ministerstva
zdravotnictví
k
obvin ní
Jihomoravského kraje ze zneužití cvi ení
k p edvolební kampani. Jenže tím také shoda kon í.
O provedení cvi ení TRAUMA s jeho hlavním
cílem bylo usnesením Bezpe nostní rady
Jihomoravského kraje rozhodnuto na základ plánu
cvi ení na rok 2009 jednáním ze 6. ledna 2009. Tedy
v dob , kdy nikdo nem l o budoucím p ekotném
vývoji v souvislosti s pádem vlády a o ekávanými
mimo ádnými podzimními volbami ani tušení.

1. # CO #A ÚVOD
P edevším - cvi ení Trauma 2009 bylo ve své
podstat
standardním cvi ením integrovaného
záchranného systému (dále jen IZS). Jeho provedení
bylo pevn op ené o zákonnou povinnost krajského
ú adu jako jednoho z orgán kraje zajiš ovat
p ípravu na mimo ádné události a ov ovat ji
cvi eními. Nehraje p itom žádnou zásadní roli
ustanovení zákona o IZS (zákon . 239/2000 Sb.) o
pov ení hasi ského záchranného sboru kraje
pln ním tohoto, stejn jako dalších úkol krajského
ú adu vyjmenovaných v odstavcích 1 – 4 §
10zákona o IZS. Rozebírání s tématem p ísp vku jen
na dotek související asté polemiky nad právním
prost edím vztah mezi hasi i a kraji/obcemi
v rámci IZS lze v tomto p ípad snadno p eklenout
tím, že p edm tné cvi ení bylo realizováno na
základ dokument bezpe nostní rady kraje a od
po átku p ípravy se zapojením všech dot ených
složek IZS.

Skute ností je, že:
Území m sta Brna a jeho blízké okolí je
zatíženo zna nou koncentrací tranzitní nákladní
i osobní p epravy, což sebou nese také vysokou
míru rizika vzniku mimo ádné události
s vysokým po tem zdravotn
postižených.
P íkladem budiž nešt stí ve V esin , Studénce
nebo nehody autobus v posledních letech.

V souvislosti se cvi ením totiž došlo k politizující
mediální p est elce ze zcela jiného d vodu a tím je
téma s hlavním cílem cvi ení: „Ov ení funk nosti
systému traumatologické pé e v Jihomoravském
kraji p i hromadném postižení osob na zdraví p i
mimo ádné události podle Traumatologického plánu
JMK“. Takto postavený cíl byl a stále ješt je
vd ným tématem pro vytasení dezinforma ních
zbraní r zného kalibru a pro politizaci jak zám r
tak provedení cvi ení. O co jde? O termínové
p ekrytí p enesení statutu traumacentra dosp lých z

Na základ povinnosti p ipravit správní území
na vznik takové události, tj. organizovat IZS pro
koordinované
provedení
záchranných
a
likvida ních prací, je v kraji budován také
systém traumatologické pé e, dokumenta n
podchycený Traumatologickým plánem JMK.
Traumatologické plánování ale není dosud
uspokojiv ešeno ani právn , ani metodicky a je
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tedy zájmem kraje získat zkušenosti pro vlastní
vývoj tvorby efektivního plánu.

ase, s vyhodnocením, testováno ešení více
problém . Tuto podobu tedy dostalo i cvi ení
k n muž p istoupil krajský ú ad JMK.

V záv ru roku 2008 byla vyvolána pot eba
aktualizace Traumatologického plánu JMK na
základ p evedení dosud státem z izovaná
Úrazová
nemocnice
Brno
s p sobností
traumacentra pro (nejen) Jihomoravský kraj
zákonem . 485/2008 Sb. na p ísp vkovou
organizaci z izovanou m stem Brnem s odn tím
statutu traumacentra. Aktualizace plánu byla
provedena v prvním tvrtletí 2009.

To si ovšem žádalo ke stanovenému tématu a
hlavnímu cíli vytvo it odpovídající nám t i
nám tovou situaci, p i níž lze za napodobení
reálných podmínek vysledovat zda je prov ovaný
systém funk ní ve svých vazbách a nakolik jsou jeho
prvky akceschopné ve sledovaných parametrech
po ínaje aktivací a inností opera ních st edisek
složek, p es organizaci inností na míst události
p es zdravotnické t íd ní a transport postižených až
po innost v cílových zdravotnických za ízeních a
formální vyhodnocení. V zájmu získání co nejvíce
relevantních informací z akce byla proto v nována
pozornost i stanovení sledovaných „parametr “ pro
vyhodnocení. Dle základních dokument cvi ení
jimi ve zkratce byly:

Systém traumatologické pé e kraje je
v nemocni ní fázi ešení následk mimo ádné
události nejv tším objemem p íjmové kapacity
op en o l žková zdravotnická za ízení, jejichž
není kraj z izovatelem a má v i nim omezenou
kontrolní p sobnost.
Zdravotnická za ízení zdaleka nejsou jedinými
organizacemi dot enými na bázi IZS do ešení
základních
zdravotní p ipravenosti. Krom
složek IZS a nemocnic je nezbytné zapojení
nap . eský ervený k íž, M stská policie Brno,
Dopravní podnik m sta Brna, Panel JMK atd.

innost opera ních st edisek základních složek
p i aktivaci ve II. stupni poplachu IZS,
innost opera ního st ediska ZZS p i
situace II. stupn pohotovosti ZZS,

koordinovanost zasahujících složek IZS na
míst mimo ádné události,

Sd lené údaje vložené do plánu nebyly do roku
2009 ov eny žádným cvi ením.

innost vedoucího léka e zásahu na míst
události, ošet ení a t íd ní postižených k odsunu,

Uvedené skute nosti ústí optikou povinností
k zajišt ní bezpe nosti do logické otázky – je
sou asný systém traumatologické pé e vt lený do
Traumatologického plánu JMK skute n schopen
adekvátn reagovat a zvládnout hromadné nešt stí?

2. JAK OV

ešení

schopnost ústavních zdravotnických za ízení
zvládnout p íjem poran ných dle nám tové
situace,
vzájemná komunikace mezi zdravotnickými
za ízeními,

IT SKUTE #Ý STAV

reálnost
dokumentace
zdravotnických za ízení.

Odpov
na vznesenou otázku lze najít
prost ednictvím poslední z výše uvedených odrážek
a sice ve cvi ení. Bez téma p ísp vku nadbyte n
rozvíjející problematiky cvi ení v tomto p ípad
posta í, že stav p ipravenosti sociogenního systému
(takového systému, kterého funkci ovliv uje i
limituje lov k, lidský faktor) ke koordinované
sou innosti podle plánu lze ov it pouze praktickou
zkouškou, tedy cvi ením. V našem p ípad ale
nebylo jednoduché nalézt jeho organiza ní podobu.
Sou asná legislativa o kterou se cvi ení IZS opírají
totiž zná pouze dv podoby, bu prov ovací
cvi ení, nebo taktický nácvik. Ob podoby pak mají
svá vícemén pevná pravidla. V daných podmínkách
ale bylo pot eba zorganizovat „n co mezi tím“.
Zvlášt p i uvážení právního prost edí celkem
jednozna n vykazujícího nemocnice s jejich
urgentními p íjmy za jakousi pomyslnou hranici do
„zbytku sv ta“ mimo IZS. A to i p i léta
poukazované
kauzální
neodd litelnosti
zdravotnického
záchranného
et zce
(hodn
redukovan – ZZS + nemocnice) od IZS, jestliže
ZZS je jednou z jeho základních složek! P i
„zalovení“ v literatu e pak nejblíže pot ebám stojí
funk ní cvi ení, p i n mž je v reálném prost edí a

jednotlivých

Adekvátn k tématu a cíl m cvi ení TRAUMA 2009
byla zvolena nám tová situace dopravní havárie
s po tem zdravotn postižených na hranici II. a III.
stupn pohotovosti zdravotnické záchranné služby
(dále jen ZZS) a sou asn rámci II stupn poplachu
IZS. S ohledem na cíl cvi ení pak byl stanoven
takový po et osob zran ných p i dopravní nehod ,
aby odpovídal cílovým zám r m. P i za azení
postižených do sou asných hlavních t ídících
kategorií a p ihlédnutí k empirickým statistickým
údaj m z oboru urgentní medicína byla k ešení
inscenována závažná dopravní nehoda dvou
se
ty mi osobními automobily a
autobus
motocyklem s celkovým po tem 72 osob. Z nich
bylo p i nehod 6 osob usmrceno, 12 osob zran no
t žce, 18 osob se st edn t žkým zran ním, 18 osob
postižených lehce a. 18 osob fyzicky nezran no.
Nezran né osoby byly ale v psychickém šoku po
havárii považovány za lehce zran né se žádoucím
ambulantním vyšet ením. S výjimkou mrtvých p i
cvi ení všechny postižené v etn d tí p edstavovali
maskovaní figuranti. Místo nehody bylo situováno
na dálni ní k ižovatku Brno-západ, exit 190 Starý
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Lískovec, na sjezdu z dálnice sm rem od Prahy
k m stu. Situace byla k ešení zdánliv usnadn na
p ístupností místa jak pro zásahová vozidla HZS a
P R tak vozidla ZZS a umožnilo i blízké p istání
záchranného vrtulníku.

pak v té ásti cvi ení, která se odehrávala mimo
bezprost ední dohled divák a pozorovatel , a koliv
práv ona byla d vodem cvi ení a sledovaným
hlavním cílem. Touto ástí byla innost ve
pi
zdravotnickém
úseku,
od
p edt íd ní
vyproš ování až po aktivaci a innost na urgentních
p íjmech nemocnic.

Podle zákon pana Murphyho však nic není tak
jednoduché, aby to nešlo zkomplikovat. P ístupnost
lokality se tak stala spíše nevýhodou. Organizáto i
se museli vyrovnat s bezpe nostním rizikem pro
cvi ící a pozorovatele spo ívající v požadavku
zachování plného provozu na dálnici D1 v prostoru
exitu 190 a také ve vedlejším pruhu dálni ního
p ivad e bezprost edn
inscenované nehody,
v opa ném sm ru od Brna na Olomouc. Také si
notn oddechli, když p i náro ných p ípravách
organiza ních i v cných probíhajících soub žn
s procesem
zajišt ní
uzavírky
podmín né
obdrželi kýžené ú ední
zpracováním projekt
schválení provedení do asné úpravy provozu na D1
– týden p ed termínem cvi ení! Všechna úskalí
p ípravy cvi ení však byla p ekonána a
s o ekáváním nastal den D, hodina H 20. srpna
2009.

Zde je pozitivním druhým záv rem, že mezi
p íslušníky HZS již zdomácn la t ídící metoda
START, která se jeví jako skute n efektivní nástroj
záchraná
p i zvyšování šance postižených
p ekonat následky mimo ádných událostí až po
úsp šné lé ení. Sem pat í i veskrze pozitivní zjišt ní
o snaze ve všech složkách systémov uchopit i
poskytování v asné psychologické pomoci ob tem
nešt stí. Pozd ji vyhodnoceným, avšak pro kraj
zásadním t etím záv rem je, že sou asná kapacita
systému traumatologické pé e JMK pravd podobn
pojme v reálném ase dvoj až trojnásobek po tu
zran ných p i události podobného typu. Tedy
události podobného typu s výskytem „standardn
odhadovaného“ po tu postižených ve vztahu k po tu
osob celkov dot ených událostí.

3. POZITIV#Í ZÁV RY

4. VŠECH#O #EM ŽE BÝT R ŽOVÉ

Ve zprávách o cvi eních je zvykem íst o po tech a
druzích techniky, o množství a um ní záchraná a
zpravidla také (to pravdiv ) o zásadn pozitivním
p ínosu cvi ení. Stejn tak by mohlo být referováno
o cvi ení TRAUMA 2009. Zpravidla mén
intenzivn jsme však informováni o zjišt ních
negativních. Identifikace problém ve fungování
systému záchrany je p itom jedním ze základních
d vod pro v bec cvi it? Velmi stru n tedy
p ekleneme lí ení hrdinného nasazení záchraná a
zdravotník v pr b hu cvi ení, p i e ení cvi né
situace a více prostoru v nujme prezentaci poznatk
a záv r .

První t i záv ry byly sice kýžené, nicmén p i
vyhodnocování cvi ení (v celém procesu od po átku
p ípravy až po ukon ení a návrat systému
k normálnímu režimu) bylo úkolem v rámci
stanoveného cíle identifikovat hlavn nedostatky a
získat tak materiál pro metodiku a vedení
p ipravenosti systému ke zvyšování kvality.
První z poznatk poukazuje na oblast na niž je t eba
up ít pozornost na prvním míst a to je komunikace.
i spíše nejvíce komunika ní technologie,
srovnatelná
vybavenost
složek
kvalitními
prost edky, nastavení pravidel provozu a jejich
dodržování. Není t eba se podrobn zabývat
technickými problémy, zvlášt když již byly
mnohokrát rozebrány technickými odborníky p i
jiných p íležitostech. Pro nás je d ležité, že pro další
období je na stole k ešení potvrzení zjišt ní, že
vedle technologie Matra zavedené do IZS cestou
hasi ského záchranného sboru sáhla zdravotnická
záchranná služba po osv d ené Motorole. Kritice
byla p i cvi ení podrobena jednak technická úrove
(Matry), kdy asto docházelo k nedorozum ním pro
špatnou slyšitelnost a jednak i vedení komunikace
po jedné frekvenci. Mimo jiných efekt dochází
p edevším ke kapacitnímu p ekro ení možnosti
základny, která byla mohla v ostré situaci v tších
rozm r zp sobit komunika ní kolaps. A bez
spojení jak známo není velení.

Prvním záv rem, ke kterému podle ohlas dosp li
p ítomní pozorovatelé a diváci na míst mimo ádné
události byla o ekávaná velmi dobrá, sou innost
základních složek IZS JMK. P i dopravním a
bezpe nostním zajišt ním místa události, p i
organizaci
záchranných
prací
podmín ných
koordinací inností složek velitelem zásahu a také
p i vizuáln velmi efektním p edávání ošet ených
postižených posádkám nasazených vrtulník a jejich
vzletech. Zkrátka že událost pom rn velkého
rozsahu zvládají složky rutinn , s jistotou, bez
zvláštního vyp tí. Co už bylo oce ováno mén , ale
logicky (jsme lidé), je že p es ešení události
v bezpe nostn
složitých podmínkách a za
p ítomnosti desítek na zásahu nezú astn ných osob
v bezprost ední blízkosti nevznikla díky dobré
organizaci a práci odvedené zejména p íslušníky
policie R p i p íprav i p i zásahu žádná nehoda,
úraz i jiná mimo ádná událost! Co už však vid ly
jen zkušené o i rozhod ích a také samotných
záchraná byly vlastní chyby a nedostatky. Zvlášt

Z komunika ního pytlíku, tentokrát organiza ního,
jsou poznatky i z nemocnic. Zde jednak p es p ed
cvi ením
ov ovanou
platnost
kontaktních
telefonních ísel docházelo k nedovolání se z KOS
(krajské opera ní st edisko ZZS) a hledání
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náhradního spojení a jednak k ojedin lým snahám
o neorganizovaná zp tná volání v etn
snahy
dovolat se mimo KOS p ímo na místo zásahu. Na
míst tedy bude jak soustavné udržování seznam
kontaktních údaj
tak i vyžadování kázn
v komunika ním provozu p i ešení situací IZS p i
hromadných nešt stích.

pozd jších p edpis
písm. e); §21a).

/zejména §4; §5 odst. 2

Vyhláška . 394/1994 Sb., o úloze a postavení,
organizaci a innosti fakultních nemocnic a
dalších nemocnic, vybraných odborných
lé ebných ústav a krajských hygienických
stanic v ídící p sobnosti MZ R, ve zn ní
pozd jších p edpis /zejména §3 odst. 1; §7
odst. 2 a 3.

Další poznatky byly získány z organizace
zdravotnického sektoru na míst zásahu, kde
v konkrétních
podmínkách
ob as
docházelo
k nep ehlednosti díky soust ed ní velkého po tu
záchraná ze všech složek na malém prostoru.
Nep ehlednost vznikala mimo jiné hlavn díky málo
výraznému odlišení vedoucího léka e zásahu od
záchraná
zdravotnických,
ale
také
tzv.
„paramedik “ HZS (ozna ení paramedik je pouze
hovorové; není zavedeno v eském zdravotnickém
právním prost edí a je tudíž dráždivé, i když snad
výstižné).

Vyhláška 434/1992 Sb., o ZZS, ve zn ní
pozd jších p edpis /zejména §5 odst. 2 písm. g)
a odst. 5; §8; P íloha 2.
V stník MZ R ástka 6/2008, položka 10:
Traumatologická pé e v eské republice.
V stník MZ R ástka 8/2008, položka 6:
Metodika zapojení zdravotnických za ízení do
cvi ení složek integrovaného záchranného
systému a orgán krizového ízení.
Najdou se ješt i další p edpisy, které dopl ují
právní prost edí kolem cvi ení IZS orientovaného na
zdravotnický záchranný et zec. Váží se ale k jiným
p ípad m mimo ádné události. Podrobný rozbor
problém skrytých v platnosti neprovázaného zn ní
všech p edpis a metodik by zabral samostatné
vystoupení
i možná i konferenci. Je to
pravd podobné vzhledem ke složitosti naší
legislativy. Ze všech tedy to zásadní: Problémový
vztah prvk systému zdravotnictví k IZS. Za co
jiného než problém a paradox lze považovat stav,
kdy na jedné stran je ve všech pádech sklo ována
státní podpora a garance ochrany života a zdraví
(majetek
s dovolením
vynechám)
v podob
integrovaného záchranného systému, jestliže
sou asn je zarputile týmž státem odmítáno zahrnutí
nemocnic do tohoto systému!

5. O ÍM LAIK ZCELA SKRYTO
P edchozí shrnutí viditelných pozitiv a negativ není
p ekvapující bez ohledu na to, že pr b h cvi ení
sledovaný o ima „kriza ského“ laika se mohl zdát
p sobivým. Jak už to bývá, ty nejpodstatn jší
problémy, se kterými se museli organizáto i
vypo ádat ani vid t být nemohly.
Sp aženy byly a jsou totiž p edevším s právním
prost edím, které již bylo v souvislosti ze zapojením
nemocnic do IZS výše p edesláno. Poznatky
z vyhodnocování p ípravy i pr b hu cvi ení nás
p ivádí ke konkrétnímu poukazu na nedokonalost
tohoto prost edí. Na léta stále p etrvávající
nedokonalost, by se marné upozor ování na ni
stává odborným evergreenem. Stru n e eno, s
každým z osmi p edpis v jejichž rámci se
pohybovalo zapojení nemocnic v kraji do cvi ení
p edstavuje n jaký problém, i když t eba jen
v souvislosti. Jsou to tyto právní p edpisy v etn
odkazu na konkrétní paragrafy:

P ipravenost systému poskytování zdravotní pé e
totiž za íná nep etržitou pohotovostí sít st edisek
ZZS, která je ze zákona ur ena základní složkou IZS
a je z izována kraji. Na ZZS bezprost edn funk n
navazující l žková zdravotnická za ízení jež ale
mezi složky IZS, ani ostatní, zahrnuta nejsou,
a koliv také „jedou“ v nep etržitém pracovním
režimu. Tedy nejsou s výjimkou vyhlášených
krizových stav . Za nich se podle § 4 odst. 3 zákona
o IZS stávají ostatní složkou „odborná zdravotnická
na
úrovni fakultních nemocnic“ a to
za ízení
p esn citováno: „pro poskytování specializované
pé e obyvatelstvu“.

Zákon . 239/20000 Sb., o IZS, ve zn ní
pozd jších p edpis /zejména §2 písm. b); §4
odst. 1, 3, 5 a 8; §5; §10 odst.1, 2 a 7; §17 odst.
1 a 3; §20 odst. 2; §21 odst. 1 a 2 písm. c) a
odst. 4.
Zákon . 240/2000 Sb., o krizovém ízení ve
zn ní pozd jších p edpis /zejména § 14 odst. 2
a 3, § 25 písmeno a); § 39 odst. 5; § 39a).
Vyhláška
. 328/2001 Sb., o n kterých
podrobnostech zajišt ní IZS ve zn ní pozd jších
p edpis /zejména §9 odst. 1; §12; §14 odst. 1
písm. a), b) a odst. 3; §15 písm. a); §25 odst. 1;
p íloha 1 ást C odst. 3.

Krom logického otazníku nad tím, pro nejsou
zdravotnická za ízení ostatní složkou i mimo krizové
stavy (když v tšina závažných mimo ádných
událostí s hromadnými postiženími zdraví se
odehraje bez vyhlášení krizového stavu) je pak
otázkou i to, co je mín no onou specializovanou pé í
obyvatelstvu. Zde se nabízí odpov
nap íklad
v odkazu na zákon . 18/1997 Sb., atomový zákon,
který v §46 odst. 3 ukládá Ministerstvu zdravotnictví

Zákon . 160/19 Sb., o zdravotní pé i v
nestátních zdravotnických za ízeních, ve zn ní
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legislativu! V prodloužení pak ani nep ekvapuje, že
otazník visí také nad ukládáním povinnosti
nemocnicím zpracovat traumatologický plán.

z ídit Systém poskytování speciální léka ské pomoci
vybranými klinickými pracovišti osobám ozá eným
p i radia ních nehodách. Pokud ale p ijmeme tento
odkaz za výkladové východisko, pak bude
specializovanou pé í mín na jen pé e o osoby
postižené
mimo ádnou
událostí
s použitím
chemických, biologických, radia ních a nukleárních
prost edk
i zbraní? Za tohoto stavu nelze než
potichu p ešlapovat okolo ochoty zástupc složek
IZS, nemocnic a kraj balancovat na hran pr švihu
p i p eklenování striktních p edpis vst ícnými
výklady v zájmu postižených. Více snad v úrovni
kraj ú inn ani nelze.

Mnoho sv tla do tohoto temna nevnáší ani Metodika
zapojení zdravotnických za ízení do cvi ení IZS a
orgán krizového ízení, vydaná V stníkem v stníku
MZ ástka 8 z prosince 2007. P estože dokument
vznikal tém dva roky bohužel nesplnil základní
o ekávání.
Ve vztahu
k traumatologickému
plánování, kdy práv lze u zdravotnických za ízení
v souvislosti se cvi eními IZS o ekávat ov ování
p ipravenosti podle t chto plán , metodika tyto
dokumenty jaksi jen p edpokládá, ale nijak se ani
nepokouší standardizovat jejich zpracovávání
v rámci dokumentace IZS. Podle p vodního zadání
p itom m la metodika p inést d kladnou analýzu
postavení nemocnic v i IZS na základ aktuálního
problematika
právního
stavu,
s ímž
traumatologického plánování p ímo souvisí. Stejn
jako „traumaplány“ tedy do budoucna ekají na
zdravotnické výkladové zast ešení i další pojmy
jako:

6. A TRAUMATOLOGICKÝ PLÁ#?
Vzhledem k cíli cvi ení TRAUMA ov it funk nost
systému
pi
mimo ádné
události
podle
Traumatologického plánu JMK nás p ivádí k dalším
poznatk m, se kterými bude pot eba do budoucna
v úrovni IZS p edevším pracovat a ešit. Poznatek,
také však nikterak nový, se týká plošné
neujasn nosti výkladu toho, co je vlastn
traumatologický plán za dokument a kdo za n j nese
odpov dnost? Nalezení obecn akceptované (to
bohužel neznamená podle právního p edpisu) není
jednoduché. I to bylo d vodem, pro JMK p ikro il
k ov ení akceschopnosti systému cvi ením. Stejn
jako naprostá v tšina traumatologických plán kraj
totiž ani ten jihomoravský p edevším není tím, ím
by m l dle vyhlášek upravujících zpracování
havarijních plán být. A to je práv ono p íslove né
„jádro pudla“. Traumatologické plány jsou totiž dle
legislativy dokumentem IZS, p ílohovou ástí
havarijních plán i vn jších havarijních plán a v
definovaných
obsazích
p edevším
plány
konkrétních inností! Rozum j - záchranných a
likvida ních prací, provád ných pod velením
velitele zásahu na míst zásahu IZS nebo za tímto
ú elem jsou vypracovávány havarijní plány.

záchranné a likvida ních práce (ú el IZS a
zpracování havarijních plán ),
plánovaná pomoc na vyžádání (na základ
dohod) p i povinnosti tuto pomoc poskytnout,
smlouva
krajského
ú adu
s nestátními
zdravotnickými za ízeními na základ zákona .
160/1992 Sb.,
p ipravenost zdravotnických za ízení na
mimo ádné události dle stanovených postup
kontroly jakosti (!),
odborné zdravotnické za ízení (zvlášt ve
vztahu k traumacentr m a jejich p ímé vazb na
ešení mimo ádných událostí),
specializovaná pé e obyvatelstvu
a jejich vzájemný vztah a to v souladu s právní
skute ností.

Co to znamená? P i uvážení platných p edpis by
p edm tem traumatologických plán m la v podstat
být jen organizace zdravotnických záchranných a
likvida ních prací, provád ných v bezprost edním
okolí místa mimo ádné události, eventuáln
v místech soust ed ní evakuovaného obyvatelstva.
Poskytovatelem t chto prací pak obecn složky IZS
(tedy nikoliv nemocnice, pokud se n nevztahuje
výjimka za krizových stav ), eventuáln personál
zdravotnických za ízení vyslaný k zásahu na základ
povinnosti zdravotnických za ízení (termín ze
zákona o IZS nelze vztáhnout jen na nemocnice)
poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání (je
nepodstatnou perli kou, že mnozí z p izvaných
rozhod ích nem li tušení, co je dohoda o plánované
pomoci na vyžádání). Logickým záv rem pak je, že
na základ „selského rozumu“ krajem prosazované
koordinované
zpracovávání
traumatologických
plán
nemocnicemi a následné zcelení do
traumatologického plánu území stojí jaksi mimo

Zásadním obecným poznatkem ze cvi ení IZS JMK
„TRAUMA 2009“ ve vztahu k traumatologickému
plánování proto je, že jakkoliv byla potvrzena
schopnost systému traumatologické pé e v kraji
zvládnout cvi nou situaci, musí být vymezení
traumatologického plánování a jeho zdokonalování
p i v domí všech souvisejících zjišt ní a omezení
jednozna né v pop edí stálého zájmu krajského
ú adu na základ zákonné povinnosti zajiš ovat
p ípravu území na mimo ádné události. Sou asný
stav, kdy všechna dot ená zdravotnická za ízení sice
své plány mají a jsou na jejich základ schopna
efektivn postupovat, avšak neexistuje mezi jejich
plánováním provázanost skute n , není dostate nou
garancí. Tato skute nost je p itom podmín na
legislativou, která jednak nezaru uje kraji stejnou
závaznosti svých akt
ízení v i
úrove
jednotlivým zdravotnickým za ízením a jednak
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nezavazuje zpracovatele dokumentace IZS, tedy
hasi ský záchranný sbor kraje, k akceptování svých
metodických zám r .

záchranného systému máme p ed sebou do
budoucna skute né výzvy. M li bychom proto
rozvíjením plánování nap íklad i využitím
matematických nástroj a dalšími cvi eními získávat
zkušenosti, vyhledávat a kolektivn vyhodnocovat
všechny relevantní informace a výstupy publikovat.
Pokud nebudeme soustavn hledat pou ení a
p ispívat k n mu, budeme sice spole n disponovat
jistými znalostmi, ovšem bez sd lování a praktické
aplikace se nestanou schopnostmi. Necht jme být
optimisty z d vodu nedostatku informací.

7. # CO #A ZÁV R
P es vcelku optimistické vyzn ní poznatk z ov ení
p ipravenosti traumatologického systému kraje
podle Traumatologického plánu JMK cvi ením
TRAUMA 2009 není díky dalším získaným
poznatk m
d vod
k zásadnímu
uspokojení.
D vodem p itom není schopnost systému. Je jím
p edevším zjišt ní, že tento systém nemá ve svém
pojetí jednozna nou právní podporu a pozitivní
záv ry je t eba vid t na pozadí významných limit
platnosti výsledného hodnocení. P edn totiž šlo o
cvi ení, p ipravenou akci, která svou ojedin lostí
ú astníky vybudila k plnému
nasazení
za
optimálních podmínek denního provozu. Cvi ení
bylo také zam eno na sou asné nastavení
innosti urgentních p íjm
traumaplánu a
inklinující k p ednostnímu p edpokladu hromadného
výskytu poran ní k chirurgickému ešení.

Nakonec je pot eba p ipomenout, že až v první ad
jde o … peníze. Je oprávn nou otázkou, nakolik se
na snaze posilovat schopnosti státu vytvá et
spole nost odolnou negativnímu p sobení prost edí,
které jsme si jako lidstvo svým staletým usilování
p ipravili,
podepíše
sou asná
celosv tová
hospodá ská krize. Ono to totiž ani na úseku
p ipravenosti zdravotnických za ízení opravdu není
zadarmo a zde snad více než jinde platí, že m žeme
mít jako spole nost jen takovou úrove bezpe nosti,
kterou si m žeme dovolit. Na míst je tedy krom
ryze v cn odborných úvah v novat i pozornost
efektivit vynakládaných prost edk a jejich využití.

Zcela stranou, od po átku zadání, bylo také
hromadné postižení na zdraví jakéhokoliv jiného
typu dle len ní do skupin podle urgentní medicíny
(poran ní chemická, termická, zp sobená radia ním
zá ením, bioaktivními patogeny a toxiny, psychická,
kombinovaná). Mezi t mito postiženími ale
nacházíme ta pov stná postižení CBRN prost edky
v rukou soudobého terorismu (a to nemluvíme o
„b žných“ haváriích s únikem zdraví prudce
postihujících látek). Znamená to tedy, aniž by byla
zpochyb ována p ipravenost kohokoli na ešení
takovýchto událostí, že na poli zajišt ní
IZS
v etn
zdravotnického
p ipravenosti

8. I#FORMACE O AUTOROVI
Ing. Václav Fišer, absolvent Vojenské akademie
v Brn 1986. P sobil v ozbrojených složkách, 2001
až 2008 na Ministerstvu zdravotnictví, v sou asnosti
Krajský ú ad Jihomoravského kraje. Je odborným
lektorem problematiky krizového managementu a
autorem ady publikací, lenem eské asociace
bezpe nostních manažer
a Spole nosti pro
radiobiologii a krizové plánování
LS JEP.
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Psychosociální interven ní služba ZZS HMP – ÚSZS
Dominik Horn, Helena Buriánková
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy – ÚSZS, Korunní 98, 101 00 Praha 10

ABSTRAKT
Prvotní myšlenka zabývat se psychosociální podporou a pé í byla ur ena pacient m. Vždy
pacient nezná situaci která je pro n j stresová, neví co si po ne, a tak by mu m l záchraná
pe liv , šetrn a trp liv sd lovat, co se s ním te bude dít. Jenže realita je jiná – jak m že
p ív tiv podávat informace ten, kdo není p ív tivý ani sám k sob ? Postupem asu jsme zjistili,
že nejprve musíme um t pomoci my sami sob jako záchraná i, a tak se u it pomáhat druhým nikoliv pouze pé í o stránku fyzickou, ale taktéž o tu duševní.
Za podpory Ministerstva zdravotnictví, odboru krizové p ipravenosti v zá í 2008 odstartoval
pilotní projekt, který má za cíl podpo it výjezdové skupiny, pracovníky zdravotnického
opera ního st ediska, a i ostatní pracovníky zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
Pro zjišt ní pot eb pracovník byl proveden dotazníkový pr zkum zjiš ující míru psychického
zatížení a stresor , jež toto zatížení vyvolává. Dále se pr zkum zabýval mírou psychického
opot ebení (syndromem vyho ení). a základ výsledk pr zkumu byla vytvo ena skupina peer
(profesních koleg ), kte í tvo í Psychosociální interven ní službu, a jsou schopni koleg m
nabídnout – jak samo logo íká - „Uši ochotné naslouchat, srdce p ipravené porozum t“. Z
tohoto motta vychází i celá myšlenka Psychosociální interven ní služby – um t naslouchat ve
chvílích, kdy nikdo jiný poslouchat nechce, jelikož je sám zahlcen svými starostmi a obtížemi.
Snahou je poskytnout zam stnanc m komplexní podporu v p ípadech mimo ádných událostí i
krizových situací – probíhá blok školení „Psychologie pro záchraná e“ – p ed mimo ádnou
událostí, je možná podpora b hem MU, a taktéž následn po MU.
V p ípadech mimo ádných událostí jsou pee i schopni poskytnout prvotní podporu taktéž
civilnímu obyvatelstvu na míst mimo ádné události, nebo zpracovávat hovory od p íbuzných a
p átel na zdravotnickém opera ním st edisku. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn
mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000
znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce
do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu
v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text
abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn
mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000
znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce
do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu
v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text
abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn
mezer. Text abstraktu v délce do 1000 znak v etn mezer.
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Pripravenos nemocnice na mimoriadne udalosti
Roman Krbata
NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o., Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou
roman.krbata@nemocnicabn.sk

ABSTRAKT
Zdravotníctvo je významnou sú as ou bezpe nostného systému štátu a ochrany obyvate stva.
Každý krízový jav nesie v sebe potenciál zachra ovania udských životov a zdravia
prostredníctvom poskytnutia neodkladnej, špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
V tomto podsystéme majú svoje nezastupite né miesto ústavné lôžkové zdravotnícke zariadenia.
Príspevok v stru nosti predkladá zabezpe enie nemocnice a jej pripravenos na riešenie
krízových javov z h adiska zdravotníckeho zabezpe enia.
K ú ové slová: zdravotná starostlivos , ústavné zdravotnícke zariadenie, krízová pripravenos ,
krízový plán, krízová situácia, mimoriadna situácia, mimoriadna udalos .

ABSTRACT
Preparedness of hospital in emergency events
Health sector is a subsystem of security system of the state and protect public. Every crisis
event contains a potential of saving of people´s lives and their health through the provision of
urgent and specialized health care. In this subsystem have significant space beds´ medical
institutions. The article with concisenes profert safehospital and crisis preparedness.
Keywords: Health care, beds´ medical institutions, crisis preparedness, crisis plan, crisis
situation, emergency situation, emergency event.
spolo nosti na zdravie a záchranu udského života
ako k ú ový faktor rozvoja spolo nosti a vytvori
prostredie, v ktorom ob ania budú ma zaru ené
podmienky
na
podporu,
ochranu,
rozvoj
a prinavrátenie zdravia, bez oh adu na vek, i
sociálnu skupinu.

1. ÚVOD
Bezpe nostný a obranný systém v štáte je naviazaný
na jednotlivé jeho podsystémy. Vo všeobecnosti je
dôležitým základným predpokladom, že bez
organizovanej
prípravy
a zabezpe enia
aj
zdravotníctva na innosti v krízových situáciách, pri
mimoriadnych
udalostiach
a mimoriadnych
situáciách, nie je možné zvládnu extrémne nároky
poskytovania
zdravotníckej
na
funk nos
starostlivosti. Následkami udalostí, pre ktoré vznikla
a bola vyhlásená krízová resp. mimoriadna situácia
vyplýva požiadavka dosiahnu a udrža primeranú
úrove krízovej pripravenosti zdravotníctva štátu
[Tencer2008]. V tomto systéme majú svoje
nezastupite né miesto ústavné lôžkové zdravotnícke
zariadenia ( alej len nemocnica), ktoré zabezpe ujú
z asti neodkladnú a v plnom rozsahu následnú
zdravotnú starostlivos .

Vz ah medzi bezpe nostnou a zdravotnou politikou
charakterizuje [Hlavá ková2006]:
prechod bodom zlomu t.j. vznik neštandardnej
situácie jej typom a rozsahom,
pripravenos ou systému
bezpe nostné riziká, t.j.:

zdravotníctva

na

1. dimenzia – odbornos medicínska (výskum,
vzdelanie, metodiky, nácviky),
2. dimenzia organiza ná – úrove
traumatologického
plánovania
vrátane
infraštruktúry a financovania,

Zdravie je jednou z najvýznamnejších udských
hodnôt a ochrana zdravia a záchrana udského
života je sú as ou koncepcie štátnej zdravotnej
politiky každého vyspelého štátu, ktorá poníma
zdravie ako základné udské právo. Jej cie om je
nasmerova záujmy a snahy všetkých zložiek

3. dimenzia – kvalita právneho prostredia
odolnos
obyvate stva
a socioeknomická)
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zmena priorít zdravotnej politiky na nové
priority, t.j. minimalizácia strát na životoch a
zdraví a zaistenie krízovej infraštruktúry
v zdravotníctve.

Prevencia

Plánovanie

2. PRÁVE PROSTREDIE
Právnym prostredím resp. legislatívnym zázemím je
treba chápa právne podmienky zabezpe enia
a fungovania zdravotníckej starostlivosti o ob anov,
ochranu ich zdravia a záchranu ich životov
v bežných podmienkach a v podmienkach krízových
javov. Toto zázemie je tvorené platnou legislatívou
od ústavy cez ústavné zákony a súvisiace zákony
a vyhlášky až po vlastné zdravotné zákony,
vyhlášky, nariadenia, rezortné smernice a koncepcie.

pohotovostná a záchranná
zdravotná služba,
cvi enia a simulované zásahy
a vzdelávanie,
reakcia – aktivácia plánu na
tú ktorú mimoriadnu udalos ,
neodkladná zdravotná
starostlivos ,
doprava, logistika,
riadiaca a koordina ná
štruktúra – krízové štáby,
mobilizácia síl
a prostriedkov,
tok informácií,
komunikácia
prednemocni ného spojenia,
vz ahy s verejnos ou,
vyhodnocovanie a spätná

Pre nemocnice ako samostatné subjekty, ktoré
zabezpe ujú zdravotnú starostlivos , platia vyššie
uvedené právne predpisy na základe ktorých majú
vypracované vlastné vnútorné smernice, vnútorné
normy a plány.
Pre oblas krízového riadenia a riešenia krízových
javov vypracovávajú nemocnice svoje vnútorné
krízové normy - plány:
traumatologický plán,
toxikologický plán,
krízový plán,
havarijný plán,
epidemiologický plán,
pandemický plán.

3. SYSTÉM ZDRAVOTÍCKEHO
ZABEZPE EIA

Obr. .1: Model krízového riadenia v systéme
zdravotníckeho zabezpe enia [Krbata2009]

Systém zdravotníckeho zabezpe enia je v princípe
tvorený:
rezortným
organiza ným
s vlastnou štruktúrou,

Grafický model organizácie riadiaceho krízového
systému zdravotníctva na obr. .2 znázor uje
rezortnú štruktúru v princípe platnú pre systém
štátom kontrolovaného zdravotníctva hradeného
z verejného (zákonného) zdravotného poistenia.

zabezpe ením

personálnym zabezpe ením,

Krízové zdravotnícke zabezpe enie je teda súhrn
organiza ných,
materiálno-technických
a
personálnych zdravotníckych, hygienických a
protiepidemiologických opatrení na zabezpe enie
zdravotnej starostlivosti obyvate ov, ozbrojených
síl, ozbrojených bezpe nostných zborov a ostatných
zložiek v príprave na riešenie krízových situácií a
po as ich riešenia.

vecným a materiálnym zabezpe ením,
finan ným zabezpe ením,
záchrannou zdravotnou službou,
štruktúrou a systémom zdravotníckych zariadení
v rámci zdravotnej starostlivosti.
Pre krízové riadenie a zabezpe enie zdravotnej
starostlivosti krízových javov je názorne zobrazený
model na obr. .1. Tento model je možno aplikova
ako z h adiska rezortného poh adu, tak i z h adiska
poh adu konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.
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Zdravotnícke zabezpe enie je výraznou sú as ou
každého záchranného systému. Nemocnica ako
sú as tohto podsystému vychádza pri svojej
innosti zo zdrojového potenciálu ( udské,
materiálové a finan né zdroje).

Ministerstvo zdravotníctva – odbor
krízového riadenia
(krízovej pripravenosti)

udské zdroje:
trvalý personál,

Ur ených subjekty HM
zdravotníckeho zabezpe enia –
pre krízový režim

funk né tímy,
rezervný a externý personál,
vzdelávanie, školenia a metodologická príprava,

Odbory krízového riadenia
zdravotníctva v krajoch

monitoring vzdelávania a školení.
Vecné a materiálové zdroje:
technické a prevádzkové zabezpe enie,

Zdravotnícke lôžkové
zariadenia – ur ené subjekty
hospodárskej mobilizácie

informa né systémy,
lieky, lie ivá, špeciálny zdravotnícky materiál,
zdravotné pomôcky,
lôžkový fond,

Ostatné zdravotnícke
zariadenia – ostatné nemocnice
a ZZ všeob.a špec.amb.sféry

rozšírený lôžkový fond.
Finan né zdroje:
zdravotné pois ovne,

Obr. .2: Organiza ný model krízového
riadiaceho systému zdravotníctva

štátny rozpo et,
fondy EÚ,

4. SILY, PROSTRIEDKY A ZDROJE
V REZORTE ZDRAVOTÍCTVA –
EMOCICA DÔLEŽITÝ LÁOK
V TOMTO SYSTÉME

sponzorské zdroje,
súkromné zdroje.
Krízový manažment v zdravotníckom zabezpe ení
a tiež vo vlastnom zdravotníckom zariadení –
nemocnici
prebieha
v zmysle
zákonitostí
manažmentu :

Sily a prostriedky rezortného zdravotníckeho
zabezpe enia a alšieho zabezpe enia iných
rezortov a štruktúr sú za lenené v integrovanom
záchrannom systéme SR v celej jeho štruktúre. Sú
to:

transforma ným procesom – transformáciou
vstupov

Ministerstvo zdravotníctva – ako ústredný
riadiaci
orgán
krízového
riadenia
zdravotníckeho zabezpe enia,

procesom manažmentu
zdrojov [Hittmár2005]

–

zhodnocovaním

Zo všeobecného h adiska zdrojov zdravotníckeho
zabezpe enia môžeme zdroje rozdeli na:

Záchranná zdravotná služba,
iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých
predmetom innosti je poskytovanie pomoci pri
ochrane života, zdravia a majetku – v tom aj
subjekty hospodárskej mobilizácie
rezortu
zdravotníctva a ostatné zdravotnícke zariadenia,

vnútorné zdroje,
vonkajšie zdroje.

5. ZDRAVOTÍCKE LÔŽKOVÉ
ZARIADEIE A KRÍZOVÉ JAVY

Hasi ský a záchranný zbor,

Pozíciu ústavného lôžkového zdravotníckeho
zariadenia a potenciálneho resp. vzniknutého
krízového javu môžeme vidie v dvoch rovinách:

Horská záchranná služba,
Banská záchranná služba,
Jednotky civilnej ochrany,

krízové javy v ase ohrozenia bezpe nosti štátu,

Slovenský ervený kríž.

krízové javy mimo
stavu.
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Obe roviny však v sebe rovnako nesú zmenu stavu
bežných podmienok do podmienok krízových javov.

starostlivosti. Krízové javy vo vz ahu k nemocnici
môžu by charakteru:

Krízový jav je skuto nos , ktorá narušila alebo
znemožnila fungovanie, existenciu alebo rozvoj
procesov alebo systémov [Šimák2005].

interného a
externého.
Pre krízové javy nemocnice interného charakteru a
prostredia je potrebné dôraz položi na prevenciu,
krízové plánovanie, ale aj by pripravený na
potrebnú a adekvátnu reakciu t.j. riešenie krízových
javov a na spätnú väzbu (odozvu) z realizovaných
riešení krízových javov.

Krízová situácia je
asovo a priestorovo
vymedzených alebo ohrani ených priebeh javov a
procesov po narušení rovnovážneho stavu
spolo enských, prírodných a technologických
systémov a procesov, v dôsledku ktorých sú
ohrozené životy udí, životné prostredie, ekonomika,
duchovné a hmotné hodnoty štátu alebo regiónu a
jeho obyvate ov [Šimák2005].

Pre krízové javy externého prostredia vo vz ahu
k nemocnici je potrebné položi dôraz, okrem
prevencie na pripravenos , na krízové plánovanie,
pripravenos na reakciu a dôležitá je i spätná väzba
z realizovaných riešení krízových javov.

Mimoriadna udalos je závažná, asovo obtiažne
predvídate ná a priestorovo ohrani ená príhoda,
spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej
alebo technologickej havárie, prevádzkovej poruchy,
prípadne úmyselného konania
loveka, ktorá
vyvolala narušenie stability systému alebo
prebiehajúcich dejov a inností, ohrozuje životy a
zdravie osôb, hmotné a kultúrne statky i životné
prostredie [Šimák2005].

Krízové zabezpe enie a pripravenos zdravotníctva
je pod garanciou štátu v rámci poskytnutia
zdravotnej starostlivosti obyvate stvu v krízových
a mimoriadny situáciách. Táto garancia jednozna ne
vyplýva z ústavy (SR, R) a je ustanovená v
príslušnej legislatíve. Zárove zaväzuje ministerstvo
zdravotníctva zodpovednos ou a opráv uje MZ
právomocami a kompetenciami v tejto oblasti.
Ustanovuje systém prípravy rezortu na innos v
krízových
situáciách
a
pri mimoriadnych
udalostiach. Toto zabezpe enie je prenesené na
jednotlivé zložky zdravotníctva a tým samozrejme aj
na nemocnice.

Mimoriadna situácia je asovo a priestorovo
determinované ohrozenie života, zdravia, majetku a
životného prostredia, hospodárstva štátu, ako aj
orgánov verejnej správy vyvolané pôsobením
negatívnych následkov mimoriadnych udalostí, ktoré
si vyžaduje použitie postupov, nástrojov, zdrojov a
síl a prostriedkov krízového riadenia. [Šimák2005].
Krízové javy v ase ohrozenia bezpe nosti štátu
kon ia spravidla stavmi ako:

6. ZDRAVOTÍCKE LÔŽKOVÉ
ZARIADEIE A KRÍZOVÉ
PLÁOVAIE

núdzový stav,
výnimo ný stav,

Z pozície nemocnice vo vz ahu ku krízovým javom
v nasledujúcich podkapitolách sú stru ne definované
podstatné idey jej vnútorných noriem pri riešení
a reakcii na ur ité krízové situácie a mimoriadne
udalosti [NEMOCNICA Bánovce2009].

vojnový stav,
vojna.
V tomto príspevku sa chcem zamera skôr krízovým
javom sú asného života v ase mieru t.j. krízovým
javom mimo asu vojny a vojnového stavu –
mimoriadnym
udalostiam
a mimoriadnym
situáciám:

6.1.

Traumatologický plán – pripravenos
nemocnice na hromadný príjem
postihnutých osôb

Traumatologický
plán
nemocnice
obsahuje
organiza né a metodické pokyny pre zabezpe enie
ošetrenia a záchrany
udských životov pri
hromadnom neš astí v regióne, spádovom území
resp. riešení hromadného neš astia okolitého
regiónu.

prírodne katastrofy,
technologické havárie,
priemyselné havárie,
prevádzkové havárie,
dopravné nehody

Hromadné postihnutie osôb z dôvodu úrazu
špecifikuje
platná
legislatíva
a inštrukcia
ministerstva zdravotníctva. O hromadný úraz ide ak:

úmyselné konanie loveka a alšie.
Nemocnica má pri riešení krízového javu svoju
spravidla ako poskytovate
následnej
ú as
zdravotnej starostlivosti i ke v ur itých prípadoch
i ako
poskytovate
neodkladnej
zdravotnej

sú ažko zranené najmenej 3 osoby,
je ahko zranených najmenej 10 osôb.
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6.2.

Toxikologický plán – pripravenos
nemocnice na hromadné otravy osôb

mimoriadnej
udalosti,
ktorá
ohrozuje
obyvate ov mesta, v súvislosti s ktorou je
nevyhnutné
organizova
sú innos
s príslušnými orgánmi samosprávy a miestnej
štátnej správy,

Toxikologický plán nemocnice zahr uje organiza né
pokyny a postupy pre zabezpe enie neodkladnej
odbornej
prvej
pomoci
v prednemocni nej
a následnej
nemocni nej
starostlivosti
a definitívneho ošetrenia pri hromadnej otrave osôb
v príslušnej spádovej oblasti.

vzniku ekologickej havárie, ktorej likvidácia si
vyžaduje nasadenie vä šieho po tu síl
a prostriedkov,

V súvislosti s toxikologickým plánom sú dôležité
nasledovné analýzy:
hodnotenie
územného
kategorizácia,

obvodu

hodnotenie
rizík
z h adiska
technologických havárií

situácii, ak štátne orgány, organizácie a iné
subjekty, ktorým zo zákona vyplýva povinnos
likvidova prí iny a následky mimoriadnej
udalosti požiadajú nemocnicu o pomoc,

a jeho

živelnej pohrome, v súvislosti s ktorou je
ohrozený výkon poskytovania zdravotnej
starostlivosti.

možných

evakua né a prepravné opatrenia,
hodnotenie
rizík
živelných
a poveternostných javov.

6.3.

6.5.

pohrôm

Epidémia je nahromadenie ochorení vyvolaných v
pomerne krátkom ase na ohrani enom mieste tým
istým pôvodcom nákazy

Krízový plán – pripravenos nemocnice
na krízové a mimoriadne situácie

Epidemiologický plán je zameraný na organiza né
opatrenia
a postupy
v prípade
mimoriadnej
epidemiologickej
situácie,
zistenia
zvláš
nebezpe nej infek nej choroby a pod.

Krízový plán nemocnice je súbor jednotných a
špecifických postupov, údajov, opatrení a príloh,
ur ený na riešenie krízových a mimoriadnych
situácií spracovávaný na základe úloh v systéme
krízového riadenia alebo ako reakcia na analýzu a
hodnotenie
vnútorných a vonkajších rizík
a ohrození. Krízový plán majú vypracované
nemocnice v súvislosti s innos ou ur ených
subjektov hospodárskej mobilizácie a zvláštnych
úloh.

6.4.

Epidemiologický plán – pripravenos
nemocnice na epidémiu

6.6.

Pandemický plán – pripravenos
nemocnice na pandémiu

Pandémia je rozsiahla epidémia s neur itým asovým
ohrani ením a miestnym ohrani ením.

Pandemický plán rieši organiza né zabezpe enie
a postupy pre prípad pandémie infek ného ochorenia
pandémiou t.j. ochorením rozsiahlou epidémiou
s neur itým asovým ohrani ením a prakticky bez
ohrani enia miesta výskytu, pri om býva postihnuté
ve ké množstvo udí na rozsiahlom území.
Nebezpe enstvo pandémie hrozí, ak nový vírus,
odlišný od predchádzajúcich vírusov (napr. chrípka),
cirkulujúci v populácii má schopnos :

Havarijný plán – pripravenos
nemocnice na mimoriadne udalosti
interného i externého charakteru

Havária je mimoriadna udalos
spôsobená
prevádzkou technických a technologických zariadení
a stavieb v dôsledku narušenia prevádzkového
procesu a následného úniku nebezpe ných látok do
okolia a vznik iných ni ivých faktorov, ktoré majú
negatívny vplyv na životy a zdravie udí, majetok,
zvieratá a životné prostredie.

vyvola ochorenie u udí,
ahko sa šíri z loveka na loveka,
infikova
vysokú
proporciu
populácie
schopnos ou šírenia sa do okolia v dôsledku
nízkej imunity populácie vo i novému vírusu.

Havarijný plán nemocnice je súbor postupov
riadiacich,
personálnych,
a organiza ných,
technických a materiálnych opatrení na zdolanie
havárie a obmedzenie jej negatívnych dôsledkov. Ide
o pripravenos nemocnice na riešenie krízových
javov pri:

V ostatnom ase sa diskutuje o užito nosti vytvori
(CPP) krízový plán pripravenosti (CPP z anglického
Crisis Preparedness Plan) vo všetkých nemocniciach
[WHO EU2006]. V podstate ide o krízový plán
nemocnice bez oh adu na to, i nemocnica –
lôžkové zdravotnícke zariadenie je subjektom
hospodárskej mobilizácie alebo nie je. V CPP by
boli naplánované príslušné
opatrenia a postupy,
ktoré by mali prija nemocni né alebo viac
ambulantné zdravotnícke zariadenia na to, aby boli
lepšie pripravené
eli
kritickej situácii, pri
všetkých krízových situáciách, stavoch núdze alebo

ohrození života alebo zdravia vä šieho po tu
osôb, životného prostredia, prípadne majetku
spolo nosti,
vzniku mimoriadnej udalosti, pri ktorej môže
by
zasiahnutá aj oblas
mimo územia
spolo nosti,

23

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP

pohromách a pri návrhu CPP ich nemožno necha
bokom. Krízový plán pripravenosti by sa mal
jednoducho sústredi na to, aby podal základné
usmernenia na mobilizáciu a organizáciu všetkých
dostupných zdrojov a aby bolo možné odpoveda na
kritické situácie.

vlastných a súkromných zdrojov,
charitných a sponzorských darov.

8. DISKUSIA
Krízové javy sú sú as ou každodenného života a
krízový manažment nadobúda na svojej vážnosti
nielen z odborného zamerania s podložením
mnohých poh adov a štúdií vedeckej a odbornej
verejnosti, ale tiež z poh adu mnohých alších
sú astí
a podsystémov
krízového
riadenia.
Pripravenos rezortu zdravotníctva, zdravotníckych
zariadení nielen ako subjektov hospodárskej
mobilizácie, ale i celej siete zdravotníckych
zariadení
je
na alej
dôležitým
aspektom
zdravotníckeho zabezpe enia riešenia krízových
javov.

Na nasledujúcom obr. .3 je znázornený model
zdravotníckeho zabezpe enia na mimoriadnu
epidemiologickú - pandemickú udalos .
Plánovanie

Koordinácia

Surveillance

Hodnotenie

Prevencia

Z h adiska zdravotníckeho zabezpe enia v rámci
lôžkových zdravotníckych zariadení pre najbližšiu
budúcnos
i z h adiska krízového riadenia je
dôležité bra v úvahu v oboch našich krajinách
nieko ko aspektov, ktoré majú vplyv na ochranu
zdravia ob anov, zdravotnú starostlivos a záchranu
udských životov. Z týchto dôvodov, ale aj
z alšieho upev ovania pripravenosti zdravotníctva
na zabezpe enie riešenia krízových a mimoriadnych
situácií v rámci bezpe nosti obyvate stva bude
aktuálne prehodnoti a doladi v rámci reforiem
zdravotníctva:

Zvládnutie

Verejno – zdravotnícka intervencia

Vakcíny a antivirotiká

dostupnos zdravotníckej starostlivosti,
Komunikácia

minimálnu sie
starostlivosti,

zariadení ústavnej zdravotnej

financovanie
z verejného
zdravotného poistenia,

Odpove zdravotníckeho systému

(zákonného)

finan né zabezpe enie zo štátneho rozpo tu,
sie
ur ených
subjektov
hospodárskej
mobilizácie medzi lôžkovými zdravotníckymi
zariadeniami,

Obr. .3: Model pandemickej pripravenosti
zdravotníctva na mimoriadnu epidemiologickú
udalos

minimálne personálne a materiálno-technické
požiadavky pre zdravotnícke zariadenia,

7. EKOOMIKA ZDRAVOTÍCTVA

súvisiace právne normy.

Neexistuje spolo nos , v ktorej by finan né zdroje
prevyšovali nároky resp. potreby na zdravotnú
starostlivos . Zdroje na financovanie zdravotnej
starostlivosti majú zdravotné pois ovne vymedzené
zákonom o zdravotnom poistení. Tento fakt sved í o
tom, že finan né zdroje sú limitované zložením a
štruktúrou poistného kme a. [Teplická2008]

9. ZÁVER
Zdravotníckym zabezpe ením riešenia krízových
javov a krízovým riadením v ase mieru je treba
chápa nielen potrebu stara sa o záchranu udského
života, o je prvoradým cie om, ale k nemenej
dôležitým tejto cie avedomej innosti
patrí
prevencia a krízové plánovanie, ktoré sú spätnou
väzbou reálnych a skuto ných rizík, získaných
skúseností zo zásahov a realizovanej záchrany osôb
pri krízových javoch, ktoré sa stali. K tomu sú
innosti
nápomocné nasledovné skuto nosti,
a aktivity:

Finan né zdroje pre zdravotnú starostlivos v SR sú
tvorené z:
verejného (zákonného) zdravotného poistenia,
a alších zdrojov
štátneho rozpo tu,
fondov EÚ,

proces prípravy právnych noriem,
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[Hittmár2005] HITTMÁR, Š. Manažment. Žilina.
EDIS ŽU 2006. 301 s. Fakulta riadenia
a informatiky UNIZA, s. 31 – 32. ISBN 808070-558-5.

pripravený odborný lekársky a zdravotnícky
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ABSTRAKT
Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (KTOX FVZ UO) se
ú astní od roku 2008 na projektu Evropské Unie (Evropská Unie / Evropská komise - Výkonná
agentura pro oblast ve ejného zdraví) ORCHIDS zabývajícího se masovou dekontaminací. Jeho
název je - Evaluation, optimisation, trialling and modelling procedures for mass casualty
decontamination. Úkolem projektu je najít, vyvinout, vyzkoušet a následn doporu it
univerzální dekontamina ní sm s pro masovou dekontaminaci v p ípad zamo ení civilního
obyvatelstva bojovými chemickými látkami i pr myslovými chemikáliemi. Participace KTOX
FVZ UO na projektu spo ívá v in vitro a in vivo testování vybraných dekontamina ních sm sí
na vybraných bojových chemických látkách a pr myslových chemikálií. V této prezentaci bude
podrobn p edstaven celý projekt ORCHIDS, prozatímní dosažené výsledky a nastín ny další
kroky, které budou následovat b hem ešení projektu.
Tato práce je podporována projektem EU – ORCHIDS (o. 100940).
Klí ová slova: dekontamina ní prost edky, hromadná dekontaminace, bojové chemické látky,
toxické pr myslové chemikálie ABSTRACT

ABSTRACT
Participation of the Department of Toxicology Faculty of Military Health
Sciences University of Defence on the EU Project ORCHIDS
Department of toxicology (DTOX) Faculty of military health sciences University of defence is
participating on the EU (Public Health Executive Agency – PHEA) project aimed at mass
decontamination - ORCHIDS. Its full name is - Evaluation, optimisation, trialling and
modelling procedures for mass casualty decontamination. The main goal of the project is to
find, to develop, to test and to recommend a universal decontamination mixture for mass
decontamination in case of contamination of civil population by chemical warfare agents or
toxic industrial chemicals. DTOX participates on this project through in vitro and in vivo
testing of selected decontamination means on chosen chemical warfare agents and toxic
industrial chemicals. In this contribution, project ORCHIDS will be in detail described.
Moreover, some preliminary results will be shown and further steps in project will be
presented.
This work was supported by EU Project – ORCHIDS (o. 100940).
Keywords: decontamination mean, mass decontamination, chemical warfare agents, toxic
industrial chemicals
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Poznatky z kongresu N mecké spole nosti
medicíny katastrof “Podcen né hrozby”
Vlasta !eklapilová
Úrazová nemocnice v Brn , Ponávka 6, 662 50 Brno
v.neklapilova@unbr.cz

ABSTRAKT
Výro ní kongres mecké spole nosti medicíny katastrof (DGKM e.V.) se konal ve dnech 8.10. 5. 2009 v kongresovém centru evangelické nadace Johannesstiftung v berlínské ásti
Spandau. Kongresu se ú astnilo asi 170 léka a dalších odborník daného oboru p evážn
z mecka, ale i Švýcarska a Rakouska, p ednášející byli také z Itálie a Izraele. Hlavním
tématem kongresu byly Podcen né hrozby s podtématy: Ohrožení potravin - Agroterorismus,
Kritická infrastruktura (proud, voda, odpady), Letecká doprava (nehody, infek ní choroby
v letadle), Teroristické útoky a Ochrana personálu v krizových oblastech. P ísp vek upozor uje
na zajímavé poznatky z tohoto kongresu.
Klí ová slova: N mecká spole nost medicíny katastrof – kongres – ohrožení potravin – kritická
infrastruktura – letecká doprava – terorismus – ochrana personálu v krizových oblastech

ABSTRACT
Topics from the Annual Congress of the German Association for Disaster
Medicine - „Underestimated threats“
Annual congress of the German Association for Disaster Medicine (DGKM e.V.) was arranged
in the Congress Centre of evangelic foundation Johannesstiftung in Berlin district Spandau on
May 8-10, 2009. About 170 physicians and other specialist in disaster medicine took part,
mainly from Germany, but also form Austria and Switzerland. Some lectors were from Italy and
Israel, too. The leading theme was Underestimated threats, partial topics were following: food
hazard – agroterrorism, critical infrastructure (electricity, water, wastes), aviation transport
(accidents, infection diseases in a plane), terrorist attacks, protection of staff in crisis areas.
Interesting topics from this congress are highlighted.
Keywords: German Association for Disaster Medicine – congress – food hazard – critical
infrastructure – air traffic – terrorism – protection of staff in crisis areas
Kritická
Letecká
v letadle),
p i misích

1. ÚVOD
Výro ní kongres DGKM e.V. se konal ve dnech 8.10.5.2009 v kongresovém centru evangelické nadace
Johannesstiftung v berlínské
ásti Spandau.
Kongresu se ú astnilo asi 170 léka a dalších
odborník daného oboru p evážn z N mecka, ale i
Švýcarska a Rakouska, p ednášející byli také z Itálie
a Izraele.

infrastruktura (proud, voda, odpady),
doprava (nehody, infek ní choroby
Teroristické útoky a Ochrana personálu
v krizových oblastech.

V úvodní historicky zam ené p ednášce Dr. J.
Beneker (Unfallkrankenhaus Berlin) poukázal na
význam francouzského chirurga Dominika J.
Larreye, který p i napoleonských válkách zavedl
základní humanitární principy zdravotní pé e se
zásadou konkrétní pomoci pacientovi do 15 minut.
Poprvé se dostali léka i p ímo na bitevní pole a tím
byl dán základ dnešní urgentní medicíny.

Hlavním tématem kongresu byly Podcen né hrozby
s podtématy: Ohrožení potravin - Agroterorismus,
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nejen z výbuchu munice i p ípadn p evážených
nebezpe ných látek, ale také z vlastního vybavení
stíha ky. Nap . palivo pro její náhradní zdroj
el.energie (Hydrazin) je jedovatá žíravina. V okolí
300 m od místa dopadu by se m li pohybovat pouze
hasi i i další specialisté v pln vybavených
ochranných oblecích.

2. OHROŽE!Í KRITICKÉ
I!FRASTRUKTURY
Problematikou možného ohrožení potravin se
zabývá v SRN Spolkový institut pro hodnocení
rizik (BfR). O jeho práci informovala A. Buschulte.
Škodliviny by se mohly dostat do potravin pomocí
aerosolu, kontaminovaných prachových ástic nebo
pitné vody. K ohrožení m že dojít u výrobc
potravin, v p ípravnách pasterizovaného mléka,
v jídelnách a restauracích aj. Krom analýzy rizik
institut eší také možnosti detekce p ítomnosti
škodlivin v potravinách pro rychlé odhalení
ohrožení, jejich dobu p ežití v potravinách atd.
O p vodcích chorob a toxinech, které by mohly být
zneužity, hovo il J. Bräunig z téhož institutu. J.
Wallmann ze Spolkového ú adu pro ochranu
spot ebitele a bezpe nosti potravin (BVL) se
zamýšlel nad ú inností potravinového dohledu
v SRN. Je nutno identifikovat nová rizika, abychom
se mohli snažit jim zabránit. Další p ednášky se
zabývaly možným teroristickým ohrožením rostlinné
výroby a krmiv pro hospodá ská zví ata.

S. Distler (MedDienst Fraport) informoval
o p ípravách letišt
ve Frankfurtu na ešení
zdravotnických problém a katastrof. Paní M.
Engelmann - Renner (Gesundheitsamt Berlin –
Reinickendorf) hovo ila o spolupráci letišt Tegel a
zdravotních ú ad p i p íletu letadla s podez ením na
infek ní chorobu. Uvedla i p íklad postupu u letadla
s podez ením na tzv. mexickou ch ipku, kde se
francouzská
osádka
nedovedla
domluvit
s cestujícím,
který
byl
pouze
unaven
z mnohahodinového letu z Mexika. Letišt Tegel se
zdravotním ú adem zajistilo bezpe nostní opat ení
v plném rozsahu, která vlastn nebyla nutná.

4. TERORISTICKÉ BOMBOVÉ
ÚTOKY

P. Lauwe ze Spolkového ú adu pro ochranu
obyvatelstva a pomoc p i katastrof (BBK)
p edstavil p íru ky pro výrobce a pro nemocnice,
zabývající se zajišt ním chodu za ízení p i výpadku
proudu a dalších nutných zdroj . Tyto materiály lze
najít na: www.bbk.bund.de (pod Publikationen /
Fachpublikationen
/
Leitfäden).
M.Weidt
(Evang.Waldkrankenhaus Spandau) informoval
o zajišt ní nemocnice z hlediska zásobování vodou.
Je d ležité zásobovat nemocnici ze dvou
nezávislých zdroj vody, mít k dispozici veškerou
nutnou dokumentaci, plány kontroly a údržby i
hygienický plán. Dodávky pitné vody mohou být
závislé také na dodávkách proudu ( erpadla ke
zvýšení tlaku vody). P i delším výpadku zásobování
vodou je nutno provést tepelnou desinfekci za ízení.
O možnosti teroristického útoku na ve ejný
vodovodní rozvod hovo il J. Feddern (Berliner
Wasserbetriebe). Berlín je zásobován z 9 vodáren
se sítí potrubí o délce 7885 km a má zásobníky na
625 tis. m3 vody. Útok by mohl být zam en na
provozní za ízení, na kvalitu vody, nebo by dopad
na zásobování vodou mohl být sekundární (nap .
výpadek proudu nebo dopad pandemie). Vlastní
vodárny a istící stanice jsou pod neustálým p ísným
dohledem a tím je riziko minimální. P íkladem
ohrožení m že být napojení odpad na rozvod pitné
vody. Kvalita vody je kontrolována také pomocí ryb
citlivých na istotu vody (rybí toximetr). Vodárny
mají nouzové zásoby pitné vody také v malých
plastových sá cích.

T. Jarmer (Landeskriminalamt MecklenburgVorpommern) informoval o n kolika pokusech
o bombový útok v N mecku a o použitých
výbušných systémech. A. Ahrens z téhož ú adu
p ednášel o sebevražedných atentátech p i misi
v Afganistanu zam ené na vzd lávání policist . U.
Jander
(Arbeitsmedizinischer
&
Sicherheitstechnischer
Dienst
Rüsselsheim)
hovo il na téma zajišt ní bezpe nosti v hotelích.
Nejvíce jsou ohroženy velké renomované hotely, je
t eba dát pozor nejen na výbušniny, ale i na otravu
jídla. Také hotely musí provád t cvi ení.
Velmi zajímavý p ísp vek z Izraele o zdravotnickém
ešení následk sebevražedných atentát p ednesl
M. Kafka (B´nai Hospital Haifa). Záchranná
služba pracuje metodou Scoop and Run, tedy snaží
se rychle dostat poran né z místa nešt stí kv li
nebezpe í dalšího výbuchu. Atentátníci asto
napl ují nálože kovovými p edm ty (h ebíky,
matice ...) a p sobí tak komplikovan jší poran ní.
Pro možnost nákazy HIV, HCV, HBV p i poran ní
poz statky atentátníka jsou pacienti s otev enými
ranami preventivn lé eni i v tomto sm ru. Pro
distribuci pacient do nemocnic je vhodné mít
po íta ový systém. P i likvidaci následk t chto
hromadných poran ní se osv d ilo využití malých
nemocnic v centru m st, které asto mohou pružn ji
reagovat než velké universitní nemocnice na okraji
m stských aglomerací. Významnou roli p i
hromadném p íjmu hraje vedoucí sestra nemocnice,
která má právo aktivovat trauma plán. P i
p ivolávání zam stnanc se neosv d ily mobilní
asto kolabuje. Nemocnice
telefony, jejichž sí
v Izraeli provád jí pravidelná cvi ení n kolikrát

3. HROZBY V LETECKÉ DOPRAV
K problematice ohrožení v letectví hovo il K-F
Eppler (General Flugsicherheit Bundeswehr). P i
nehod stíha ek hrozí v míst dopadu nebezpe í
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ro n . Po ítá se také s ohrožením chemickým,
biologickým a radia ním (CBRN).

polních l žek pro postižené. Také SIMEU vyslala
své léka e, záchraná e a tým psycholog . B hem
prvních dní bylo postupn vybudováno 5 základen,
které spolupracovaly a vzájemn komunikovaly.
Dorazila také mezinárodní pomoc, která je pot eba
ve fázi rekonstrukce po katastrof
nejen
v rozvojových, ale i ve vysp lých zemích.

5. OCHRA!A PRACOV!ÍK
V KRIZOVÝCH OBLASTECH
Poslední blok konference byl v nován ochran len
záchranných tým a humanitárních pracovník p i
misích v krizových oblastech. F. Jörres (Deutsches
Rotes Kreuz) ve své p ednášce upozornil, že p i
ozbrojených konfliktech nemá v tšina zú astn ných
ochranu Ženevských konvencí (statut vále ného
zajatce apod.). Záchraná i jsou ve složitém
postavení, protože musí být zásadn neutrální. P i
pé i o uprchlíky je asto problémem zajistit základní
pot eby jako je pitná voda, zde jde vždy o kolaps
kritické infrastruktury. Zajistit bezpe í pro
humanitární pracovníky je asto nemožné. Podobn
T. Stöbe (Ärzte ohne Grenze) informoval
o bezpe nostních i finan ních problémech p i
léka ských misích, které jsou sm rovány nej ast ji
do Afriky. Do nejnebezpe n jších oblastí n kte í
spolupracovníci již odmítají jezdit („No-go“
seznam). asto je tato organizace nucena p echázet
na systém tzv. remote control, tedy snahu pomáhat
alespo na dálku. G. Ritter (Sanitätsführungskommando Bundeswehr) v noval p ednášku
p íprav na ú ast v zahrani ních misích. Kursy
probíhají ve Vojenské zdravotní akademii
v Mnichov . Zahrnují n kolikatýdenní základní i
nadstavbový kurs, kde jsou ú astníci misí
p ipravováni z hlediska vojenské tématiky (nap .
vyhledávání min), zdravotnických znalostí, zam ují
se na p edvídání a p ekonávání konflikt a krizí,
získají základní jazykové znalosti a pov domí
o místní kultu e a zvycích.

7. !OVÁ K!IHA
Na záv r kongresu p edstavil Christoph Unger,
president Spolkového
ú adu
pro ochranu
obyvatelstva a pomoc p i katastrof (BBK), práv
vydanou
dvoudílnou
knihu
Notfallund
Katastrophenpharmazie, jejíž hlavním editorem je
Wolfgang Wagner, odborný lékárník pro klinickou
farmacii a pro p íští dva roky také president
N mecké spole nosti medicíny katastrof. První díl
„Ochrana obyvatelstva a urgentní léka ská pé e“ na
607 stranách zahrnuje témata ochrana obyvatelstva
v SRN i v EU; legislativní základna pro ochranu
ešení
katastrof
i
nouzové
obyvatelstva,
farmaceutické rezervy; urgentní medicína a
medicína katastrof v . první pomoci, t íd ní a
terapeutických doporu ení; psychosociální pomoc;
CBRN ohrožení v . problematiky prevence,
dekontaminace a ochranného vybavení, pandemie
aj.. Druhý díl nazvaný „Farmaceutický krizový
management“ (678 stran) zahrnuje témata nouzový
systém ízení n meckých ve ejných a nemocni ních
lékáren, vojenská farmacie; dále téma lé iva p i
katastrof , úprava vody, zdravotnický materiál v .
specifik pro CBRN kontaminace, zásoby v SRN, EU
i v USA a další. Kniha je dopln na CD s podklady a
filmem Reanimace, je dostupná také na internetu na
stranách: www.katpharm.de pod lištou Buch
KatPharm. Spolkový ú ad BBK knihu poskytuje
zdarma.

6. ZEM T ESE!Í V ITÁLII
G. Ciccone (Societa Italiana di Medicina
d´Emergenza-Urgenza e delle Catastrofi SIMEU) hovo il o pr b hu a dopadech dubnového
zem t esení v Itálii. Zd raznil, že p edem nelze
p esn ji p edvídat as, místo ani intenzitu možného
zem t esení. Od r.1990 prob hlo v Itálii 18
zem t esení s intenzitou 5 st. Richterovy stupnice.
Toto poslední o síle 6 st. nastalo v Abruzii dne
6.4.2009, trvalo 3,49 min. a zanechalo za sebou
tém 300 mrtvých, 1700 poran ných a t etinu
obyvatel Abruzie bez p íst eší (100 tis.osob). Bylo
zni eno m sto L´Aquila a 18 dalších obcí.
Opakované menší ot esy zt žovaly záchranné práce.
Tisíce osob bylo nutno evakuovat. P i vyhledávání
ob tí byli cennou pomocí kynologické týmy. 95%
nemocnic v okolí bylo zcela zni eno, proto byla
z ízena polní nemocnice. B hem prvních 48 hodin
bylo do postižené oblasti zasláno z celé Itálie 764
krevních konzerv, dodány letecké i pozemní
dopravní prost edky a potraviny. V prvé fázi bylo
postaveno 105 nafukovatelných stan a dodáno 1400
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P ekládá odbornou literaturu z obor medicína
katastrof a krizové ízení z/do angli tiny, n m iny a
ruštiny a publikuje v odborném tisku. Je
lenem N mecké spole nosti
korespondujícím
medicíny katastrof (DGKM e.V.).
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Masové akce a riziko infek ních onemocn ní aneb
FIS MS LIBEREC 2009
Jana Prattingerová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 01 Liberec I
jana.prattingerova@khslbc.cz

ABSTRAKT
Autor shrnuje zkušenosti se zajiš ováním ochrany ve ejného zdraví na úseku infek ních nemocí
v pr b hu FIS ORDIC WORLD SKI CHAMPIOSHIPS LIBEREC 2009.
Klí ová slova: Masové akce, analýza rizik, surveillance.
Podle výsledku analýzy rizik se stanoví typ a
úrove surveillance, která je ale vždy odlišná od
b žn provád né surveillance infek ních nemocí
v dané oblasti. Systém surveillance infek ních
nemocí musí poskytnout výstrahu i pro neinfek ní
události nap . chemické události. Velmi d ležitá je
efektivní a všestrann srozumitelná komunikace
mezi orgánem ochrany ve ejného zdraví a
poskytovateli zdravotní pé e a v neposlední ad
trénink všech ú astník sb ru dat tj. zejména
trénování užití softwaru, hlášení infek ních
onemocn ní, trénink provád ní epidemiologického
šet ení.

1. ÚVOD
Liberecké mistrovství FIS NORDIC WORLD SKI
CHAMPIONSHIPS LIBEREC 2009, konané ve
dnech 18.2.-1.3.2009, bylo nejv tší sportovní akcí
v historii samostatné eské republiky. V porovnání
s minulými šampionáty bylo také nejv tší událostí
co do po tu zú astn ných zemí, kterých se
p ihlásilo celkem 61. Na MS se akreditovalo
celkem 20 000 lidí. P íval velkého množství lidí
s sebou vždy nese zvýšenou míru rizika ohrožení
ve ejného zdraví. Jedná se p edevším o infek ní
onemocn ní a následky náporu na infrastrukturu- na
ubytování, zásobování potravinami, zdravotnictví.

3. FIS MS LIBEREC 2009

2. MASOVÉ AKCE -AALÝZA RIZIK

Jak již bylo uvedeno, hromadná akce podobného
rozsahu se v eské republice ješt nekonala, proto
jsme museli hledat zkušenosti v zahrani í.
Prostudovali jsme si zejména zprávy koleg
epidemiolog a dalších odborník na ochranu
ve ejného zdraví z nejr zn jších akcí jako nap .
zimních Olympijských her v Turínu v roce 2006,
athénských Olympijských her v roce 2004, FIFA
Mistrovství sv ta ve fotbale v roce 2008, Pouti do
Mekky apod. Vzhledem k nadregionálnímu
významu akce a možným mezinárodním d sledk m
byla ustanovena Pracovní skupinu Public HealthSKI 2009 složená z odborník pro jednotlivé
oblasti ve ejného zdraví z Krajské hygienické
stanice Libereckého kraje, dále epidemiologa a
zárove lena Poradního sboru hlavního hygienika
pro obor epidemiologie z KHS Ústeckého kraje a
epidemiologa a zárove zástupce eské republiky
v Evropském st edisku pro prevenci a kontrolu
nemocí (ECDC) z KHS Královéhradeckého kraje.

Masové shromážd ní lidí je definováno jako
shromážd ní více než 1000 osob ve specifické
lokalizaci ze specifického d vodu po definovaný
asový interval. P i efektivním plánování
preventivních aktivit v ochran ve ejného zdraví je
vždy nutné zmapovat dopad potenciálních
infek ních nemocí, demografické charakteristiky
návšt vník - v k, zdravotní stav a nap . i
klimatické podmínky. P i stanovování rizika ší ení
infek ních onemocn ní je nutné vycházet z:
incidence a prevalence infek ních nemocí
v míst konání,
proo kovanosti populace v míst konání,
sezónních výkyv v incidenci infek ních
nemocí v míst konání,
demografických charakteristik ú astník akce
v etn sociáln ekonomického stavu,
vzor chování ú astník akce,
incidence a prevalence infek ních nemocí mezi
ú astníky akce,
typu ubytování ú astník , infrastruktury v
míst konání akce,
délky trvání masové akce.

V souvislosti s o ekávanou návšt vou závodník z
epidemiologicky rizikových zemí nap . z íny,
Indie, Iránu, Mongolska, Peru, Jižní Afriky,
Trinidadu a Tobaga jsme za ali intenzivn ji
sledovat epidemiologickou situaci v t chto zemích.

30

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP
Cluster onemocn ní p enášených potravinami

Mimo jiné jsme dostávali „ECDC Communicable
Disease Threats Report“. Dále jsme p ipravili
specifický systém hlášení infek ních nemocí v etn
hlášení syndrom , které by signalizovaly výskyt
nejen závažných infek ních onemocn ní, ale i
ohrožení chemickými látkami. Systém hlášení byl
p ipraven v elektronické podob a jeho hlavním
cílem bylo mít dostatek informací k p ípadné
okamžité reakci. Hlášení bylo provád no
v závažných p ípadech neprodlen telefonicky jinak
denn do 11,00 hod. a to z areálu Ješt d a Vesec
prost ednictvím dispe er jednotlivých areál , dále
z léka ské služby první pomoci pro dosp lé a pro
d ti, z chirurgické, interní a infek ní ambulance
Krajské nemocnice Liberec, a.s. (dále jen KNL,
a.s.) a z psychiatrického odd lení, které fungovalo
v dob mistrovství jako záchytná stanice. Infek ní
nemoci taktéž sledovali a hlásili prakti tí léka i pro
dosp lé a pediat i z okresu Liberec a Jablonec nad
Nisou. Zasílány byly i tzv. negativní hlášenky tzn.,
že se onemocn ní ani syndromy nevyskytly. Pro
pot eby elektronického hlášení byla vytvo ena
speciální elektronická hlášenka a speciální emailová adresa. Všechna hlášená onemocn ní a
syndromy byly prošet eny epidemiologem a
souhrnné hlášení bylo denn do 13,00 hod zasíláno
na
odd lení
epidemiologie
Ministerstva
zdravotnictví R.

Seznam syndrom , které musí být okamžit
hlášeny:
Hore ka a respira ní symptomy
Gastroenteritis s p ítomností krve
Gastroenteritis bez p ítomnosti krve
Hore ka a vyrážka
Zv tšení mízních uzlin s hore kou
Neurologické syndromy
Akutn vzniklá žloutenka
Hemoragická onemocn ní
Botulismu podobná onemocn ní
Lokalizované kožní léze
Sepse nebo nevysv tlitelný šok
Akutní koma
Nevysv tlitelné úmrtí
Jak terénní praktické léka e, tak zainteresované
léka e a sestry v KNL, a.s. jsme podrobn seznámili
se smyslem velmi pe livého vyhledávání pacient
s p íznaky infek ních onemocn ní i se systémem
hlášení a to jak osobn pohovorem, tak písemnou
formou. Pro pot eby zahrani ních léka
jednotlivých tým jsme p ipravili hlášenku a návod
na hlášení také v angli tin . Žádost o spolupráci p i
vyhledávání nemocných jsme zaslali i do
p íhrani ních oblastí v N mecku a Polsku do
EUROREGIONu NISA, konkrétn koleg m do
Žitavy, Görlitz a Jelení Hory.

K rychlé identifikaci infek ních agens byly
p ipraveny laborato e klinické mikrobiologie
Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL, a.s.) a
národní referen ní laborato e ve Státním
zdravotním ústavu Praha (SZÚ). V pohotovosti
byly sety na rychlou diagnostiku ch ipky a virových
gastroenteritid.

Vzhledem k tomu, že se p i masových akcích nedají
vylou it ani úmyslné akce ve smyslu bioterorismu
v jejichž d sledku vzniklá onemocn ní se projevují
symptomy typicky nespecifickými, byla zavedena
výše zmín ná syndromová surveillance a byla
p ipravena výjezdní epidemiologická skupina, která
m la k dispozici vhodné osobní ochranné
prost edky. V souvislosti s mistrovstvím bylo také
do asn uzav ené infek ní odd lení KNL, a.s.
p ipraveno okamžit zprovoznit izola ní l žka. Pro
p ípad expozice novým typ m vir ch ipky byla
Ministerstvem zdravotnictví zajišt na pohotovostní
zásoba antivirotika Tamiflu a pro p ípad výskytu
spalni ek byla p ipravena zásoba normálního
lidského imunoglobulinu a o kovací látky Movivac
pro zajišt ní protiepidemických opat ení v ohnisku
nákazy.

V návaznosti
na
Mezinárodní
zdravotnické
p edpisy-International Health Regulations (2005)
jsme v novali pozornost zejména níže uvedeným
syndrom m a onemocn ním.
Seznam nemocí, které musí být okamžit hlášeny:
Antrax
Botulismus
Cholera
Záškrt
Virové hepatitidy
Virové hemoragické hore ky
Žlutá zimnice
Návratná hore ka (typhus recurrens)
Legionelóza
Bakteriální meningitidy
Spalni ky
Mor
Vzteklina
Skvrnitý tyfus
Trichinóza
Tularemie
Pravé neštovice
Tuberkulóza

Vzhledem k tomu, že bezprost edn
p ed
mistrovstvím se v populaci objevovaly etné
p ípady virových gastroenteritid a byly obavy p ed
pokra ováním zvýšeného výskytu virové hepatitidy
A, p ipravili pracovníci protiepidemického odboru
leták „ Preventivní opat ení proti ší ení infek ních.
onemocn ní p i hromadných akcích“, který KHS
LK
distribuovala
zejména
poskytovatel m
ubytovacích a stravovacích služeb.
Po celou dobu konání mistrovství drželi
epidemiologové z KHS LK 24 hodinovou službu
p ipraveni okamžit za ít šet it p ípadný výskyt i
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podez ení na infek ní onemocn ní. 24 hodinovou
službu zajiš ovali také pracovníci v národních
referen ních laborato ích v SZÚ Praha a pracovníci
odd lení
epidemiologie
na
Ministerstvu
zdravotnictví.
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Komplexní vzd lávání zam stnanc ZZS HMP-ÚSZS
Aleš Rubek, Alan Ryba
ZZS HMP-ÚSZS, Korunní 98, Praha 10, 101 00
ales.rubek@seznam.cz, alan.ryba@zzshmp.cz

ABSTRAKT
ZZSHMP-ÚSZS plní d ležitou funkci p i poskytování p ednemocni ní neodkladné pé e a je
základní složkou Integrovaného záchranného systému v R. ZZS eší rozsáhlou ší i zdravotních
i sociálních problém . Každý zdravotník: léka i neléka , musí být p ipraven ešit jakýkoliv
zdravotnický problém nap í všemi obory. Krom zdravotnické problematiky nar stá ešení
sociálních problém - alkoholismus, rodinné neshody, týrání, bezdomovci. Zna né procento
klient ZZS jsou cizinci - a už návšt vníci metropole nebo nebezpe né mafiánské gangy.
Ošet ení klienta by nebylo možné bez perfektního vyhodnocení tís ového volání, bez v asného
dojezdu sanitního vozidla na místo události za jakéhokoli po así, bez fyzické zdatnosti a
odolnosti proti pov trnostním podmínkám. Záchraná i musí zvládat agresivní a psychiatrické
pacienty i sebevrahy, musí se však um t pohybovat i v kriminálním prost edí a ob as elit
napadení, které m že být vedeno i nap . st elnou i bodnou zbraní. Profesionální poskytování
p ednemocni ní neodkladné pé e stojí na 3 pilí ích: výjezdové složce, zdravotnickém
opera ním st edisku a podp rných profesích. Ty zajiš ují dodávky materiálu, servis a opravy
sanitních vozidel, správné fungování technologií.
Cílem nového projektu je navázat na p edchozí projekt Inovace systému profesního rozvoje
záchraná a využít tak vzniklého materiáln technického zázemí i vyškolených lektor pro
komplexní zvyšování kvality práce zam stnanc ZZS, tedy léka , neléka ských zdravotnických
pracovník i THP a snižování rizik z ní vyplývajících. Vzd lávání bude z ásti realizováno
externími dodavateli, ale hlavní úloha p ipadne lektor m z ad cílové skupiny. Maximum úsilí
bude v nováno zvýšení jejich odborných i pedagogických dovedností. Tito lekto i budou školit
zam stnance. Školena budou tato témata: psychologie, právo, sebeobrana, krizová
p ipravenost, cizí jazyk, ízení sanitky, výpo etní technika, pedagogické minimum. Sou ástí
projektu bude i výzkum syndromu vyho ení a fyzické zát že.
Klí ová slova: vzd lávání záchraná , výzkum syndromu vyho ení a fyzické zát že

Opera ní Program Praha Adaptabilita je spolufinancován Evropským Sociálním Fondem
sv tovou metropoli, ale i základní složkou
Integrovaného záchranného systému v R.

1. ZZS HMP - HISTORIE
ZZSHMP-ÚSZS je nejdéle fungující organizací
svého druhu ve st ední Evrop . Její historie sahá až
do roku 1857, kdy byl, zejména díky mecenáš m,
založen Dobrovolný sbor ochranný. Za 152 let se
postupným vývojem spole enských pom r ,
techniky a moderní v dy transformoval do dnešní
podoby perfektn fungující organizace z izované
hlavním m stem Prahou. Pražská „záchranka“ tak
plní
d ležitou
funkci
pi
poskytování
p ednemocni ní neodkladné pé e, a je nejen
nezbytnou sou ástí bezpe nostních požadavk na
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organizaci výjezdových skupin tak, aby zejména
léka mohl ešit jen p ípady, kdy je opravdu
zapot ebí jeho kompetencí a zárove byl okamžit
po zvládnutí stavu, u kterého je nezbytná jeho
p ítomnost, p ipraven p esunout se k jinému
p ípadu. Tato možnost je zajišt na z izováním
posádek RLP – rychlé léka ské pomoci, ve složení
léka + zdravotnický záchraná , nebo idi vozidla
zzs. Vybaveni jsou osobními vozy t ídy SUV pro
zvýšení dostupnosti v t žce p ístupném terénu. Tyto
posádky eší cca. 20% všech p ípad .

2. ÚKOLY ZZS V METROPOLI
Úkolem ZZS je zejména ešení následk rozsáhlé
ší e zdravotních problém obyvatel a návšt vník
m sta vzniklých jak z úrazových, tak i neúrazových
p í in. Každý zdravotník: léka i neléka , tak musí
být p ipraven ešit jakýkoliv zdravotnický problém
nap í všemi obory. Tyto však bývají asto spojeny
i dokonce vyvolány problémy v oblasti sociální. A
tak tedy krom zdravotnické problematiky nar stá
ešení sociálních problém - alkoholismus, rodinné
neshody, týrání, bezdomovci apod.

Mnohem v tší skupinu p ímo poskytující PNP, a to
ve zbylých 80% p ípad , tvo í posádky RZP –
rychlé zdravotnické pomoci. Možnost ešit tak
rozsáhlé množství p ípad je dáno zejména tlakem
na zvyšování jejich erudice díky program m
celoživotního vzd lávání, ale i neustálým
nar stáním kompetencí. Tyto posádky jsou tvo eny
dvou lennou posádkou zdravotnických záchraná
i min. jedním zdravotnickým záchraná em a jedním
idi em vozidla zzs. Jejich hlavní pracovišt pak
p edstavuje sanitní v z, kompletn vybaven nejen
p ístrojovou, ale i transportní technikou, lé ivy a
zdravotnickým materiálem.

Zna né procento klient ZZS tvo í cizinci. Bývají to
poklidní návšt vníci naší metropole, kte í p i
obdivování jejích krás p išli k úrazu, nebo se
projevilo, n jakou komplikací, jejich základní
onemocn ní. Jsou jimi ale také bohužel nebezpe né
mafiánské gangy, které p i brutálním vy izování si
vlastních ú t p ipravují záchraná m nelehkou
práci. Ob skupiny, o které je naší povinností se
postarat, p edstavují další problém a to komunika ní
bariéru. Její prolomení však nem žeme požadovat
po t chto cizincích, ale rezervy je t eba zase hledat
v adách záchraná zzs.
Ze všech t chto d vod , by ošet ení klienta nebylo
možné bez perfektního vyhodnocení tís ového
volání záchraná i na opera ním st edisku, bez
v asného dojezdu výjezdové skupiny sanitním
vozidlem na místo události za jakéhokoli po así, bez
fyzické zdatnosti a odolnosti proti pov trnostním
podmínkám. Záchraná i musí zvládat agresivní a
psychiatrické pacienty i sebevrahy, musí se však
um t pohybovat i v kriminálním prost edí a ob as
elit napadení, které m že být vedeno i nap .
st elnou i bodnou zbraní.

3.2.

Srdcem každé organizace, jejíž základ spo ívá mimo
jiné v dopravní innosti, je vždy koordina ní
centrum resp. opera ní st edisko. Opera ní st edisko
p edstavuje komunika ní uzel, kde se jednak
p ijímají výzvy a volání na tís ovou linku 155.
Informace jsou b hem hovor analyzovány

3. PILÍ E ZZS
Pokud byste postavili d m na pilí ích, jist víte, že
jeho existence je dána p ítomností každého z nich a
nelze vyjmout ani jeden. Profesionální poskytování
p ednemocni ní neodkladné pé e také stojí na 3
nezbytných
pilí ích:
výjezdové
složce,
zdravotnickém opera ním st edisku a podp rných
profesích.

3.1.

Opera ní st edisko:

a v okamžiku, kdy je informací dostatek a indikován
výjezd posádky zzs, je tato informována
prost ednictvím alnafa-numerického pagingu. Tento
proces, i když p edstavuje nejv tší objem práce OS,
není jediným. Velmi d ležitou sou ástí a dnes
prakticky
neodmyslitelnou
povinností
je
poskytování informací osobám v prvním kontaktu
s postiženým, které mají vést k jeho záchran .
Vzhledem k tomu, že se asto jedná o pomoc p i
selhání životních funkcí, hovo íme o telefonicky
asistované neodkladné resuscitaci – TANR.

Výjezdové složky:

V podmínkách pražské ZZS je od roku 1987
zaveden tzv. systém „RandesVous“. Jde o
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Samoz ejmostí jsou i další
koordina ní, i administrativní.

3.3.

innosti

a

profesního rozvoje záchraná “. Tento projekt jak je
z názvu patrné byl zam en na neléka ské profese
zejména zdravotnických záchraná a idi vozidla
zzs. Nešlo však o vzd lávání v oblasti poskytování
PNP, tedy jak bychom o ekávali v oblasti odborné
medicínské p ípravy, ale naopak o zdokonalování
v oblastech
se záchranou
život
zdánliv
nesouvisejících, p esto velmi podstatných. Z celého
projektu zde uvádím ty nejpodstatn jší: právo,
psychologie, základy sebeobranného chování, cizí
jazyky, ízení vozidel s vrz (majáky).

již

Podp rné profese – logistika

Technicko-hospodá ské profese jsou ty, na které se
asto b hem prezentací záchranných služeb
zapomíná. Co bychom ovšem byli bez zajišt ní
perfektního stavu vozového parku, technologického
zajišt ní veškerých p ístroj , dostate ného p ísunu
zdravotnického materiálu a lé iv. Ale také si
otev en p iznejme, že i když své povolání
milujeme, nejen z této lásky živ je lov k a chleba je
mu zapot ebí. Ovšem k jeho opat ení nutn
pot ebujeme n jakou tu výplatu. Kdo je onou silou,
která se stará, abychom m li služeb v m síci tak
akorát a oblékali se do výstroje vhodné pro naši
práci? I srdce záchranné služby se neobejde p i
provozu náro né výpo etní techniky bez neustálého
dozoru tzv. IT pracovník . Ti jsou v neustálé
pohotovosti p ipraveni ešit náhle vzniklé potíže se
systémy zajiš ujícími perfektní chod životn
d ležitého centra, kterým je opera ní st edisko.
Dovoluji si tvrdit, že minimáln 1/3 zam stnanc
ZZS HMP má za úkol podílet se práv na této
podpo e.

Projekt „Komplexní vzd lávání zam stnanc ZZS
HMP-ÚSZS“,
je
finan n
podpo en
EVROPSKÝM
SOCIÁLÍM
FODEM
z opera ního programu PRAHA ADAPTABILITA.
Jeho cílem je zejména navázat na p edchozí projekt
„Inovace
systému
profesního
rozvoje
záchraná “ a využít tak vzniklého materiáln
technického zázemí i vyškolených lektor pro
komplexní zvyšování kvality práce zam stnanc
ZZS. Tentokrát však již i léka , neléka ských
zdravotnických pracovník a také THP. V tomto
projektu p jde nejen o zdokonalování ve
vytý ených oblastech ale také o snahu objasnit a
poukázat na specifika práce na zzs a snižování rizik
z ní vyplývajících.
Vzd lávání bude z ásti realizováno externími
dodavateli, ale hlavní úloha p ipadne lektor m z ad
cílové skupiny. Maximum úsilí bude v nováno
zvýšení jejich odborných i pedagogických
dovedností. Tito lekto i budou školit zam stnance.
Školena budou tato témata: psychologie, právo,
sebeobrana, krizová p ipravenost, cizí jazyk, ízení
sanitky, výpo etní technika, pedagogické minimum.
Sou ástí projektu bude i výzkum syndromu vyho ení
a fyzické zát že.
Nyní uvedu stru ný popis t chto témat, nebo
obecná p edstava o jejich významu m že být
zkreslená a vyvolávat dojem, že se zam stnanci
budou v novat intenzivnímu studiu humanitních
v d. Tak tedy jaký význam mají pro pot eby
realizace projektu tato témata?:

4. PROJEKT VZD LÁVÁÍ
Pokud skloubíme všechny výše uvedené innosti jak
záchraná p ímo poskytujících PNP, tak i dispe er
OS, tvo í je p edevším p íslušnice n žného pohlaví
rodu Homo Sapiens, a v neposlední ad pracovník
THP, m žeme sm le o ekávat perfektní práci celé
organizace. Jenže dle slov klasika „Kdo chvíli stál,
již stojí opodál“ se nem žeme smí it jen se
sou asnou situací a zvládáním celého provozu,
stejným zp sobem jako dosud. Práv zmín né
zvyšování nárok na práci všech pilí ZZS nás nutí
p emýšlet, jak se novým požadavk m a situacím
p izp sobit a vyrovnat se s nimi.

4.1.

Psychologie

Jde zejména o hodnocení vlastního p ístupu
k pracovní problematice a jejím specifik m u zzs a
následnou aplikaci získaných zkušeností do vlastní
praxe. V tomto tematickém okruhu jde nejen o
psychologický p ístup k postiženým, které máme
zachránit,
ale
i
k jejich
okolí,
rodin ,
spolupracovník m a v neposlední ad k t m, do
jejichž pé e zachrán ného p edáváme, tedy
zdravotník m ve zdravotnických za ízeních. Chybou
by ovšem bylo myslet si, že pacient je v tuto chvíli
alfou a omegou této problematiky. Vzhledem
k tomu, že i záchraná i jsou lidské bytosti se všemi
atributy, je snahou projektu zam it se také na jejich
chování k sob samým.

Jako jedna z možných cest se ukazuje snaha o
neustálé vzd lávání zam stnanc zainteresovaných
profesí. V této snaze, si dovoluji podotknout, jsme
na ZZS HMP již úsp šn zapo ali a to zejména
realizací projektu nesoucím název „Inovace systému
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4.2.

Právo

situace. Mimo jiné k tomu jsou využívány
zkušenosti a analýzy událostí z minulosti.

4.5.

V tomto tématu si klade projekt ambice, jejichž
výsledkem bude zam stnanec, znající nejen práva
t ch, které zachra uje, ale také práva svá. Právní
pov domí v oblasti zdravotnictví je dle výsledk
mnoha ve ejných i neve ejných studií na ne zrovna
vysoké úrovni. Proto je tento projekt zam en práv
na problematiku práva zdravotnického. Není to ale
jenom zdravotnické právo, kde m že dojít ke t ecím
plochám. Tyto mohou p icházet v úvahu nap . p i
dopravních nehodách, na kterých se bohužel mohou
záchraná i a vlastn kdokoli ze zam stnanc
ú astnit. V tento okamžik pak idi , v dom si svých
práv a povinností, lépe zvládne situaci analyzovat a
zachovat se v souladu s nimi.

4.3.

4.6.

ízení sanitky s VRZ

Téma je pom rn populární a známé i z p edchozího
projektu. V zásad jde o jeho pokra ování. V tento
okamžik bych zde uvedl spíše zajímavý poznatek
z již absolvovaných seminá
i školení v tomto
oboru. Vzhledem k tomu, že odbornými garanty jsou
skute ní profesionálové ze spole nosti HCT Most,
m žeme íci, že nám velmi pomohli utvo it si nový
pohled na tuto problematiku. V tšina záchraná
p edpokládá, že nejmenší zkušenosti mají logicky
nov nastoupivší zam stnanci. Ukázalo se však, že i
tzv. sta í „bardové“ záchranky, mající na kont i
miliony kilometr , neumí ídit defenzivn , neznají
techniku, kterou ovládají, apod.

Sebeobrana

Velmi diskutované téma, které již svým názvem
m že (zejména u nepou eného tená e) anoncovat
n jakou formu i t eba brutálního výcviku
záchraná . Našt stí opak je pravdou a v zásad jde
spíše než o výcvik ve skute ných fyzických
obranných technikách, o psychologii sebeobranného
chování. Úkolem záchranné služby není vyvolávat
konflikty a následn je t žce ešit, ale naopak jim
p edcházet a v p ípad , že k nim dojde snažit se
eliminovat jejich eskalaci. V nejkrajn jším p ípad
nouze, kdy skute n dochází již na brachiální násilí,
je t eba znát jakým nejvhodn jším zp sobem takové
rychle ukon it a zamezit dalším škodám na zdraví i
majetku.

4.4.

Cizí jazyk

Jak zde bylo již uvedeno, mnozí z t ch, kte í jsou
zachra ováni prost ednictvím záchranné služby, jsou
i lidé, kte í nemluví v našem jazyce. A jist každý,
kdo nežije v cizin , si uv domuje nezbytnost denní
konverzace, nutné k udržování znalostí cizích
jazyk . Jazyková p íprava zam stnanc ZZS HMP
ovšem nespo ívá op t v p edpokládaném kurzu
angli tiny i jiného sv tového jazyka. Velký d raz
je kladen na možnost aktuáln se domluvit
s osobami, které komunikují i v jiných než
sv tových jazycích. Proto již v p edchozím projektu
byly vytvo eny tzv. komunika ní karty a manuál,
spl ující tyto p edpoklady. Mimo jiné komunika ní
bariéry nejsou jen otázkou setkávání se záchraná
s postiženými, ale nap . pracovník THP s novými
p ístroji, technikou apod. Mnoho novinek je
prezentováno pouze na mezinárodní úrovni, a i oni
musí neustále sledovat nové trendy.

Krizová p ipravenost

Každý z nás, a již pracuje v jakémkoli oboru lidské
innosti, je zvyklý pracovat, dle zavedených postup
a v podstat rutinním zp sobem. Jsou však situace,
na které nelze rutinní zp sob práce použít. V p ípad
zzs jsou to krizové okamžiky, p edstavované
zejména mimo ádnými událostmi typu hromadných
nešt stí. Na tyto situace, však bez dostate ného
výcviku nejsme schopni být správn p ipraveni.
Program má proto za úkol op t nejen záchraná e, ale
všechny další pracovníky podílející se na likvidaci
následk HN, alespo trochu p ipravit na tyto

4.7.

Výpo etní technika

Toto téma je ur eno naopak více pro THP
pracovníky. Již jsem zde zmínil, že se setkávají
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s neustále složit jší technikou, která p edstavuje
v podstat hardware zzs. Každý stroj se ale neobejde
bez správného programování a vedení. V tomto
p ípad jde zejména o seznamování se s novými
programy uleh ujícími práci THP. Ale také se jedná
i o zdokonalování znalostí o v sou asné dob
používaném softwarovém balí ku.

4.8.

Získání ú astník od ledna do b ezna/2009

6. ZÁV R
Tento celý projekt je v sou asné chvíli ve svém
plném b hu, realizují se jeho jednotlivé ásti, a díl í
výstupy m žeme sice hodnotit, ale pouze
subjektivn . Pokud na toto hodnocení p istoupíme,
zaslouží si projekt skute n podporu od všech
zainteresovaných stran, nebo na rozdíl od mnoha
pokus o podobné akce, se setkáváme s pozitivními
reakcemi na všech zainteresovaných stranách. Tyto
pozitivní reakce navíc p icházejí nejen v podob
zájmu nap í všemi profesemi na zzs, ale i nap í
v kovými skupinami. Výsledky se dostavují i
v podob reálné, a to nap . výrazným poklesem
nehodovosti z viny záchraná , klesajícím po tem
napadení posádek ZZS HMP, vyšším po tem
identifikovaných pacient ve vztahu k cizinc m, ale
i nap . rozb hnutím dalšího projektu a to
psychosociální interven ní služby.

Pedagogické minimum

V tento okamžik, jako bychom se dostávali do
za arovaného kruhu. Již máme výborn po odborné
stránce erudované lektory, ale zjiš ujeme, že úlohu
lektora nem že úsp šn zvládnout každý, t ebaže by
byl nejv tším odborníkem. Proto tento projekt
p ichází s dalším novým tématem, kterým je práv
pedagogické minimum. Jeho absolvováním, by
vyškolení lekto i m li získat i základy odbornosti
pedagogické, alespo do té míry, aby byli sto
úsp šn p edávat své znalosti dalším osobám.

4.9.

Výzkum syndromu vyho ení a fyzické
zát že.

7. POD KOVÁÍ

Toto je zvláštní kapitola, za azená do projektu a
tvo í jeho velmi významnou sou ást. Cílem je zjistit
nejen jakým skute ným fyzickým a psychickým
nárok m jsou záchraná i a pracovníci zzs vystaveni,
ale také jakým zp sobem na tyto nároky reagují, jak
se s nimi vyrovnávají a jaké následky tato práce
nechává na jejich fyzickém i duševním zdraví.
Výsledky této studie by m ly posloužit zejména
k vytvá ení preventivních program , p ípadn k jiné
organizaci práce. Jakousi Mekku by v budoucnu
mohlo p edstavovat nap . uznání náro nosti
povolání záchraná e a jejich za azení na podobnou
úrove uznání, které se dostává nap . hasi m i
policist m. A to v . sociálních, právních i
požitkových výhod. Jedním z kladených kritérií na
tento program je i snaha o rozpoznání, na jaké
úrovni se u záchraná jedná o skute ný syndrom
vyho ení,
i spíše únavu v kombinaci se
stereotypním vzorcem chování p edpokládaného
hrdiny i siláka, kterého nem že nic „rozhodit“.

Je mnoho lidí, kte í se na projektu podílí, proto touto
cestou jim všem chceme pod kovat. Realizace
samotná není možná bez finan ních prost edk .
Zvláštní pod kování proto pat í zejména:
editeli ZZS HMP – ÚSZS MUDr. Zde ku
Schwarzovi a to jak za pomoc p i získávání
finan ních prost edk , tak i za celkovou podporu
projektu a to zejména ve vztahu ke kompetentním
orgán m a institucím. V neposlední ad pat í dík i
z izovateli organizace a to hlavnímu m stu Praze, za
snahu umožnit, díky její pé i, fungování moderní
zdravotnické záchranné služby na úrovni, která
mnohdy p evyšuje úrove organizací podobného
typu v metropolích vysp lého sv ta.

8. AUTO I
Aleš Rubek – p ednášející, 34 let, Diplomovaná
všeobecná sestra, specializace ARIP, U ZZS HMP
od roku 1993. Od roku 1996 lektor Vzd lávacího
centra ZZS HMP.

5. TECHICKÁ DATA PROJEKTU

Alan Ryba, DiS. – spoluautor, 37 let, Diplomovaná
všeobecná sestra, Diplomovaný zdravotnický
záchraná , U ZZS HMP od roku 1998. Od roku 2005
vedoucí Vzd lávacího centra ZZS HMP. P edseda
profesní
organizace
UNP
ZZS
R.
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Surveillance infek ních nemocí v

R

Pavel Slezák
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
pavel.slezak@zu.cz

ABSTRAKT
Definici surveillance infek ních nemocí poskytl eský v dec, profesor Karel Raška. V Evropské
Unii se surveillance ídí Rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady 2119/1998, na které
navazují další rozhodnutí Komise. V R jsou zásady surveillance infek ních nemocí zakotveny
v zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a navazujících vyhláškách. Informa ní
systémy hlášení infek ních nemocí slouží k analýze vývoje epidemiolgické situace, rozhodování
o protiepidemických opat eních na lokální i celostátní úrovni a o strategii surveillance
infek ních nemocí v R. Jsou zdrojem dat poskytovaných do mezinárodních databází. Sd lení
p ináší charakteristiky jednotlivých národních registr a informa ních systém sloužících pro
hlášení infek ních nemocí a jejich návaznost na mezinárodní informa ní systémy.
Klí ová slova: suveillance, infek ní nemoci, informa ní systémy
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Zdravotnické zajišt ní masových shromážd ní specifické aspekty náboženských akcí
(zkušenosti z návšt vy papeže ve Staré Boleslavi)
Jana Šeblová, Ji í Knor, V ra Zemanová, Patrik Merhaut
Územní st edisko záchranné služby St edo eského kraje, Van urova 1544, 272 01 Kladno
jana.seblova@uszssk.cz

ABSTRAKT
Problematika masových shromážd ní a jejich zdravotnického zajišt ní pat í k b žné náplni
innosti zdravotnických záchranných služeb, avšak po stránce teoretické není dostupných
mnoho zdroj . Auto i ve svém p ísp vku rozebírají zkušenosti ze zajišt ní návšt vy papeže ve
Staré Boleslavi 28. zá í 2009.
Klí ová slova: masová shromážd ní – zdravotní pé e – zdravotnické záchranné služby

ABSTRACT
Mass gathering and medical care provided in these events are daily practice of Emergency
Medical Services but there are not many theoretical publications concerning the theme
available. The authors present their experience from medical care during Pope´s visit of Stará
Boleslav on 28th September 2009.
Keywords: mass gathering – medical care – Emergency Medical Services
organizacemi a regionálními ú ady. Významné je i
zajišt ní bezpe nosti. Rizika mohou být zvýšena jak
environmentálními prvky (horko, p ímý slune ní
svit), tak i nebezpe ím z užívání alkoholu i
ilegálních drog (rokové koncerty), davem vyvolanou
sportovní
agresivitou
(demonstrace,
n která
shromážd ní – nájezdy fotbalových „rowdies“
apod.), dále rizika vyplývající z p etížení dopravy,
ale m že hrozit i hromadná alimentární otrava.
Specifickým rysem n kterých akcí je zajišt ní
bezpe nosti a také zajišt ní pé e o VIP.

1. ÚVOD
Masová shromážd ní mohou být:
sportovní – aktivní, pasivní
politická shromážd ní, demonstrace
náboženská shromážd ní, pout
koncerty
p ehlídky, trhy apod.
S p edstihem je nezbytné zajišt ní naplánovat a
pokusit se specifikovat pot ebu pé e. Pokud se jako
indikátor bere pouhý po et p edpokládaných
ú astník ,
nejsou
v tomto
incident /1000
mechanickém výpo tu zohledn na specifická rizika
jednotlivých typ shromážd ní. Nap íklad pro diváky
sportovních akcí je v literatu e udáváno riziko 0,3 –
1,6/1000 ú astník , pro rockové koncerty 0,96 –
17/1000 shromážd ných. Nejvyšší riziko mají
hromadné aktivní sportovní akce (maratóny r zných
typ – b žecké, plavecké, na lyžích i na kolech) –
zde je až 24 incident /1000 ú astník .

2. PLÁOVÁÍ ZDRAVOTICKÉHO
ZABEZPE EÍ ÁVŠT VY
PAPEŽE
P i plánování zdravotnického zabezpe ení mše ve
Staré Boleslavi bylo mnoho neznámých faktor . Již
odhad možného po tu ú astník se pohyboval mezi
30 až 75 tisíci, což je pro plánování po tu
zdravotník na míst p íliš velké rozp tí. Nebyla také
jasná v ková struktura a p i p edpokládané
návšt vnosti spíše starších osob nebylo jasné, jak a
zda v k m že ovlivnit pot ebu pé e na míst . Na
druhé stran nehrozila rizika z abúzu alkoholu i
drog. Po así bylo též neznámou prom nnou, která
m že akci ovlivnit pozitivn i negativn .

Plán musí zahrnovat fyzickou prohlídku lokality, kde
se bude akce konat, zajišt ní p ístupu, zajišt ní
komunika ních technologií pro koordinaci pé e na
a
nezbytnou
spolupráci
s ostatními
míst
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Krom
složek
IZS
jsme
spolupracovali
s dobrovolníky
z Maltézského
k íže,
kte í
transportovali postižené do stan , výhodou byla
naprostá disciplinovanost ú astník
mše. P R
organizovala dopravu, v etn uzav ení celé oblasti
pro hromadnou i individuální dopravu. Speciální tým
v po tu 200 policist zajiš oval ochranu papeže i
ostatních host .

Podle plánovaného místa mše se b hem p íprav
rozhodlo jednak o rozmíst ní posádek na míst
konání a také o posílení na stanovištích, v jejichž
spádu by mohla zvýšená koncentrace návšt vník
ovlivnit po et výjezd . P ímo v míst konání akce na
Proboštské louce byly 4 stany a vozíky pro
mimo ádné události, další byl u baziliky ve Staré
Boleslavi. Posádky byly posíleny na stanovištích
v Mladé Boleslavi, Nymburce, í anech a ve Zru i
nad Sázavou. Vzhledem k uzav ení místa konání pro
hromadnou i individuální dopravu nehrozily dopravní
nehody p ímo v míst konání. Na míst bylo 44
zam stnanc ÚSZS St edo eského kraje – 9 léka ,
15 zdravotnických záchraná , 14 idi záchraná ,
4 lenové vedení a 2 operáto i v mobilním
zdravotnickém opera ním st edisku. To zajiš ovalo
opera ní ízení na míst události a p ijímalo tís ové
výzvy z ostatních ZOS, které souvisely s konanou
akcí. Bylo vybudováno z vozidla T5, s p ipojením na
elektrickou sí 220 V a s napojením na záložní zdroj
energie, m lo samostatnou radiostanici a anténu,
samostatný operátorský pult v etn
instalace
hardwaru a softwaru a 2 telefonní linky.

V každém p ípad se vyplatila pe livá p íprava celé
akce v etn vyhodnocení možných rizik. Ve srovnání
s 2000 p íslušníky P R tvo ilo 44 záchraná
nejmén po etnou složku IZS, ale co do po tu zásah
jedinou vytíženou.
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prehospital systems and Medical Oversight.
Kendall/Hunt Publishing Company, 2002, USA.
AGUILA J.J.G., GARCÍA M.R.M., ORTIZ F.R.,
VERGEL F.J.M., REBOLLO E.L., BRIK I.R.:
EMS in Mass Casualties and Special Events.
Heasculaep Abstract Book. Sevilla 2006.

Posádky, stany, vozíky a opera ní st edisko byly na
míst od 27. 9. 2009 od ve erních hodin, od ranních
hodin 28. 9. 2009 ješt léka ka a záchraná pro VIP
zónu.

ŠEBLOVÁ J, ZEMANOVÁ V, KLIK L, DIZON J,
KA ENGA P, BLÁHA M, KALÍK
,
RYBÁ EK V, MATERNOVÁ J: Metodiky
postup a logistika p i mimo ádné události a
jejich uplatn ní v praxi, Urgentní medicína 11,
2008; 1:7-14. ISSN1212-1924

3. AKCE A MÍST A VYHODOCEÍ
Zdravotnické zajišt ní bylo bez problém . Stany byly
využívány jako ošet ovny a místo pro observaci
pacient v etn možnosti monitorace a p ípadné
intenzivní terapie. První zásah byl již 27. 9. v 19:50,
nejvyšší po et zásah byl po p íjezdu papeže mezi
10. a 12. hodinou 28. 9. 2009. Celkem bylo ošet eno
76 pacient – 20 ve stanech, 37 v terénu, z toho 2 ve
VIP zón , u 12 osob byl zajišt n transport na místo
odjezdu (dostupné jen p šky) ze zdravotních d vod
a 7 pacient bylo p evezeno do zdravotnických
za ízení, z toho 3 na JIP. Mobilní opera ní st edisko
pracovalo zcela samostatn a tím nezat žovalo b žný
provoz ZOS, p ijalo 240 telefonních hovor .

5. IFORMACE O AUTORECH
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., vedoucí léka ka pro
v du, výzkum a vzd lávání ÚSZS St edo eského
kraje. Od roku 2007 p edsedkyn OS UM a MK LS
JEP, lenka EuSEM a ACEP, od roku 1998 vedoucí
redaktorka odborného asopisu Urgentní medicína.
Specializovaná
zp sobilost:
anesteziologie
a
resuscitace, urgentní medicína.
MUDr. Ji í Knor – nám stek LPP ÚSZS
St edo eského kraje, len výboru S UM a MK od
roku 2004.

Náklady na zdravotnické zajišt ní akce byly 665 tisíc
K , z toho 630 tisíc tvo ily mzdové náklady, zbytek
náklady na vytvo ení mobilního opera ního
st ediska, které však doplní vybavení pro mimo ádné
události, a náklady na dopravu a logistiku byla 25
tisíc K .

Mgr. V ra Zemanová – nám stkyn pro neléka ská
zdravotnická povolání ÚSZS St edo eského kraje.
Patrik Merhaut – vrchní sestra ZOS ÚSZS
St edo eského kraje.
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P ístup ve ejnosti k otázkám t íd ní - výsledky
pilotní dotazníkové studie 2009
Jana Šeblová1, Miroslav Procházka2, Karel Antoš2, Dominika Šeblová3
1
2

Územní st edisko záchranné služby St edo eského kraje, Van urova 1544, 272 01 Kladno

Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, T ebešská 1575, Hradec Králové, 50001
3

Macalaster College, St. Paul, Minnesota USA
jana.seblova@uszssk.cz

ABSTRAKT
V anket asopisu Urgentní medicína jsme se v roce 2005 pokusili zmapovat názory ve ejnoti
na otázky spojené s t íd ním p i mimo ádných událostech. Tehdy odpov d lo 17 respondent
na t i otázky: zda o faktu t íd ní v bec v dí, jaké z toho mají pocity a jak by se asi zachovali,
kdyby byl princip t íd ní uplatn n na leny jejich rodin a blízké osoby. Z tehdejších odpov dí
jsme vytvo ili dotazník a v roce 2009 zjiš ovali odpov di na dané otázky v R a v USA.
Klí ová slova: t íd ní – postoje ve ejnosti – etika mimo ádných událostí

ABSTRACT
Public Acceptance of Triage in Disasters – results of pilot study 2009
We tried to identify public opinions regarding triage in multiple victim accidents in a
questionnaire in „Urgentní medicína“ – Czech Emergency Medicicne Journal in the year 2005.
17 respondents answered three questions: if they know the triage, what are their feelings about
it, and how would they react if their family members were triaged. Based on their answers, we
have created new questionnaire and conducted the presented pilot study looking at USA and CR
in 2009.
Keywords: traige – public attitudes – ethics in major incidents
vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a na
Fakult
biomedicínského
inženýrství
VUT
v Kladn . Elektronické verze dotazníku jsme
rozeslali profesionál m ze zdravotnictví, IZS a
armád a student m v USA i R. Z jednoho po íta e
bylo možné vyplnit dotazník pouze jedinkrát. T íd ní
se týkaly ty i otázky:

1. ÚVOD
Na základ vyhodnocení anketních odpov dí jsme
formulovali ty i hypotézy:
1.

V R p edpokládáme nižší pov domí o t íd ní
oproti USA (p edpokládali jsme bezprost ední
zkušenost s teroristickými útoky v USA)

2.

Osoby, které pracují ve složkách IZS a v armád ,
budou o t íd ní v d t více a budou jej akceptovat
racionáln ji

3.

V ící osoby budou p ijímat fakt t íd ní snáze

4.

Mladší osoby budou p ijímat t íd ní racionáln ji
(na základ odpov dí nejmladších ú astník
ankety).

2. METODIKA VÝZKUMU
Dotazník jsme vytvo ili ve dvou jazykových
mutacích – esky a anglicky. V papírové verzi jsme
dotazníky rozdali mezi studenty na Fakult
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1.

Víte o tom, že zdravotníci p i hromadných
a
katastrofách
ran né
t ídí
nešt stích
do kategorií podle závažnosti? Jinými slovy –
všichni nemají stejnou šanci, p ednostn se
ošet ují závažná poran ní, ale se šancí p ežít.

2.

Co si o tomto faktu myslíte?

3.

Jaké to ve Vás osobn vyvolává pocity?

4.

Jak byste reagoval/a, kdybyste se ocitl se svými
blízkými v situaci s hromadným výskytem
postižených a postup t íd ní by byl uplat ován i
na leny Vaší rodiny?
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Dále dotazník obsahoval demografické a profesní
údaje (v k, pohlaví, p edm t studia nebo typ
zam stnání a náboženské vyznání / bez vyznání).
Shromáždili jsme 231 dotazník , 147 z R a 84
z USA. 49 respondent bylo ze složek IZS nebo
z armády. Distribuce a následné shromážd ní
dotazník probíhalo od 1. 2. 2009 do 31. 5. 2009.

výzkumu by bylo vhodné zajistit reprezentativn jší
vzorek všech sociálních skupin a rozd lení podle
pohlaví odpovídající populaci.

4. POUŽITÉ ZDROJE
ALPERT A.: Ethics for the Emergency Medicine
Resident. Israeli Journal of Emergency Medicine
Vol 4, No.2, June 2004 p. 27

3. VÝSLEDKY A DISKUZE

ASPOISU UM, p íloha, Urgentní
ANKETA
medicína, ro . 8, .4, ISSN 1212 – 1924

V R bylo pov domí o t íd ní podle odpov dí na
první otázku vyšší – 83% oproti 63% v USA. Vyšší
znalost t íd ní byla i v p ípad , že byli vynechání
profesionální záchraná i a osoby z armády – pak byl
pom r 76% v R a 63% USA. Profesionálové (IZS,
armáda) mají dle p edpokladu nejvyšší znalost
o t íd ní – 96%.

BLÁHA K., Psychologicko-etické aspekty práce
v záchranné služb . Urgentní medicína, ro .2, .2,
str. 38 – 40. ISSN 1212 – 1924.
PESIK N., KEIM M., ISERSON K.: Terrorism and
the ethics of emergency medical care. Annals of
Emergency Medicibne, Vol 37, Issue 6, P. 642 –
646.

P i posuzování racionálního p ijetí t íd ní (otázka .
2) nebyly mezi ve ejností (62%) a profesionály
(76%) významné rozdíly. Celkov bylo v celém
soboru p ekvapiv racionální p ijetí, u profesionál
se dá p edpokládat vyšší pod ízení systému.

ŠEBLOVÁ J.: (Mezi)váno ní povídání o etice –
rozhovor s MUDr. Petrem P íhodou. Urgentní
medicína, ro .3, .4, str. 34 – 36. ISSN 1212 –
1924.

V odpov dích na otázku . 3, která zjiš ovala emo ní
postoje a subjektivní vnímání t íd ní, byla nej ast jší
zvolená varianta: „Vnímám to jako psychicky velmi
náro ný úkol pro t ídící pracovníky;“ – v 66%
u ve ejnosti, v 74% u profesionál . Pocit úzkosti
deklarovalo 9% ve ejnosti, ale nikdo z profesionál .

ŠEBLOVÁ J., HLAVÁ KOVÁ D., UHLÍ M.,
DIZON J.: Cvi ení PODZIM 2005 – Kralupy nad
Vltavou. Urgentní medicína, ro . 8, .4, s. 11-15.
ISSN 1212 – 1924.
ŠEBLOVÁ J.: Pohled ve ejnosti na otázky t íd ní
(anketa asopisu UM). Medicína katastrof a
traumatologické plánování. V. Sborník p ísp vk
2008. S. 66 – 67. ISBN 978-80-254-3267-9.

Otázka . 4 zjiš ovala p edpokládané chování p i
t íd ní blízkých osob respondenta. Jak u ve ejnosti,
tak u profesionál si tuto situaci nedovedou
p edstavit zhruba dv p tiny respondent . Prioritní
ošet ení svým blízkým by se pokusila zajistit v obou
skupinách p ibližn tvrtina odpovídajících (27% vs.
25%). Celkov by v souboru pln p ijalo systém
t íd ní 8% a 24% by se snažilo p ivolat pozornost
t ídících. Profesionálové by pln akceptovali systém
v 16%.

5. IFORMACE O AUTORECH
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., vedoucí léka ka pro
v du, výzkum a vzd lávání ÚSZS St edo eského
kraje. Od roku 2007 p edsedkyn OS UM a MK LS
JEP, lenka EuSEM a ACEP, od roku 1998 vedoucí
redaktorka odborného asopisu Urgentní medicína.
Specializovaná
zp sobilost:
anesteziologie
a
resuscitace, urgentní medicína.

Z formulovaných hypotéz se potvrdila jedin druhá
o vyšším v domí a p ijetí u profesionál z IZS a
armády. Celkov bylo pov domí o faktu t íd ní
pom rn vysoké. M že to být zp sobeno i tím, že
dotazník
vypl ovali
lidé
se
st edním
a
vysokoškolským vzd láním a studující. V dalším

Dominika Šeblová – studentka Macalaster College,
St. Paul, Minnesota – obor biologie, antropologie
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Odborná zp sobilost zdravotnických pracovník
a krizová p ipravenosti resort
Josef Štorek1, Hana Vraspírová2
1
2

Institut postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10

Národní centrum ošet ovatelství a neléka ských zdravotnických obor , Vina ská 6, Brno
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ABSTRAKT
M nící se prost edí pro poskytování zdravotní pé e v závislosti na vzr stající hrozb
potencionálních rizik a generování stále nových klinických obraz poruch y zdraví a
bezprost edního ohrožení života, modifikuje i obsah p ípravy pracovník ve zdravotnictví
z hlediska požadavku na odbornou zp sobilost k výkonu povolání ve zdravotnictví, nejen pro
léka e, ale i neléka ské obory (legislativa MŠMT, MZ R). Paraleln s tím probíhá proces
navyšování p ipravenosti všech zdravotnických pracovník ve vedoucích a ídících funkcích,
které jsou sou ástí krizového managementu ve zdravotnictví (legislativa MZ, krizová
legislativa). Souhrnná informace o stavu pln ní a výhled je p edm tem p ísp vk .
Klí ová slova: Koncepce vzd lávání v oblasti krizového ízení; Koncepce krizové
p ipravenosti zdravotnictví eské republiky.
v ídících orgánech a kritické infrastruktu e – viz
Koncepce vzd lávání v oblasti krizového ízení,
schválené Bezpe nostní radou státu dne 16. listopadu
2004; pro resort zdravotnictví pak Koncepce krizové
eské republiky,
p ipravenosti zdravotnictví
schválené BRS ze dne 3. dubna 2007 usnesením . 9

1. ÚVOD
Proces kompatibility vzd lávacích systém
v rámci Evropské unie podstatným zp sobem
zm nil systém vzd lávání ve zdravotnictví jak u
léka ských, tak i neléka ských obor ; upravil obsah
jednotlivých úrovní vzd lávání a zejména položil
t žišt na celoživotní vzd lávání.

v oblasti p ípravy lidských zdroj :
„dosaženou úrove schopnosti zdravotnických
pracovník
a
ostatních
pracovník
ve
zdravotnictví je nezbytné udržovat a dále
zvyšovat v procesu kvalifika ního i celoživotního
vzd lávání“.

Nov koncipovaný systém vzd lávání následn také
modifikoval i oblast p ipravenosti zdravotnictví a
zdravotnických pracovník pro fungování a ízení
resortu a jednotlivých poskytovatel zdravotní pé e
za
nestandardních
podmínek
(definovaných
p íslušnou právní úpravou krizové legislativy).

v oblasti odborného prost edí:
„p sobnost léka ské v dy, p edevším oboru urgentní
medicína a medicína katastrof“, v etn rozvíjení
bezpe nostního výzkumu a zapojování vysokých
škol, podpory aplikace výsledk výzkumu do praxe
pro pot eby zdravotnického managementu rizika,
zvyšování efektivity procesu ízení, havarijního,
krizového a obranného plánování a zkvalit ování
postup urgentní medicíny a medicíny katastrof.

Nové podmínky systému vzd lávání upravuje nová
právní úprava, resp. soubor právních norem, který
zm nil zab hnuté schéma základní a odborné
p ípravu, pregraduální a postgraduální p ípravy
apod., a nastavil tak nové podmínky pro racionální
d lbu práce mezi ú astn nými subjekty na poli
vzd lávání. V resortu zdravotnictví pak konkrétn
mezi
st edoškolskými
a
vysokoškolskými
institucemi, profesními komorami, odbornými
léka skými spole nosti a resortním vzd lávacími
instituty.

Resortní koncepce tak navazuje na požadavek
Bezpe nostní
strategie
eské
republiky
o nezbytnosti podpory bezpe nostní politiky ze
strany v dy, výzkumu a vzd lávání.

2. METODA

Na základ výše uvedeného lze k dnešnímu dni
konstatovat, že základní systematický a systémový
p ístup
k zajišt ní
schopnosti
zdravotnictví,
zdravotnických pracovník a zdravotnických za ízení

Výstavba národního bezpe nostního systému
v pr b hu let 1998 – 2009 mimo jiné dosp la
k požadavku na koncep ní ešení p ipravenosti osob
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elit soudobým bezpe nostním hrozbám a rizik m je
v p sobnosti oborové p íslušnosti urgentní
medicíny nastaven a to v ú elné d lb práce
a)

V korelaci náb hu Národního bezpe nostního
systému v letech 1998 až 2009 je kvantitativní
ukazatel asového intervalu 2004 – 2008 odrazem
povinnosti zdravotnických pracovník ú astnit se
vzd lávacích aktivit v rámci p ípravy k výkonu své
specializace
ve
zdravotnictví;
z hlediska
kvalitativních zm n v ukazatelích zdravotní pé e,
pop . poklesu n kterých nep íznivých ukazatel
zdravotního stavu) je tedy vytvo en p edpoklad
navýšení odborné zp sobilosti a ve výhledu lze
o ekávat i posun dlouhodobých ukazatel
zdravotního stavu (viz. nap . Nažidla 2003, V esová
2007, Studénka 2008).

oboru urgentní medicína a školy krizového
managementu

b) vzd lávacích
NCONZO)
c)

4. DISKUZE

institut

resortu

(IPVZ,

profesních institucí ( eská léka ská komora,
Odborná léka ská spole nost urgentní medicíny
a medicíny katastrof, eská asociace sester)

d) soustavy akreditovaných pracoviš ZZS a UP
e)

systémem vzd lávacích program pro vybrané
specializace ve zdravotnictví

f)

systémem certifikovaných kurz a pravidelných
odborných akcí (Dostálovy dny, Brn nské dny
medicíny katastrof, Medicína katastrof Hradec
Králové, Medicína katastrof R a SR), v etn
praktické ásti p ipravenosti ( centrální – Rallye
Revíz a periferní – soustav školících st edisek
ZZ) atd.

Obdobná situace je sledována v dostupných datech
k dosahování srovnatelné úrovn stavu p ipravenosti
zdravotnických za ízení
elit p edpokládaným
hrozbám, mimo jiné i proto, že plánování je pevn
nastaveno na 3 letý cyklus (2003,2006,2009) a
postupn se navyšující po et absolvent vzd lávacích
program
krizové p ipravenosti resortu vytvá í
p edpoklad kvalitativních zm n v prvotiskových
dokumentech zdravotnických za ízení za azených do
krizové infrastruktury resortu (viz. úrove
traumatologického plánování a plánování krizové
p ipravenosti jednotlivých zdravotnických za ízení).

Systém je dimenzován v linii významnosti od
vrcholového specializa ního vzd lávání, p es
odborné vzd lávání a specifické vzd lávání ve
vymezených oblastech ošet ovatelské pé e až po
manažerskou
p ípravu
struktury
vedoucích
pracovník v resortu zdravotnictví, pokrývající
klí ové úrovn
ízení: taktickou a opera ní. Ve
smyslu kompetencí a p sobností je strategická
úrove ízení v gesci ministerstva zdravotnictví.

P es uvedené je však jednozna n cítit neexistenci
porovnávající
objektivních
ukazatel
dosahovaných úrovní p ipravenosti v jednotlivých
kalendá ních létech, pop . plánovacích cyklech, resp.
v linii asové posloupnosti v závislosti na objemu
investovaných prost edk .

3. VÝSLEDKY

Naléhavým požadavkem sou asné míry rizik a
dosaženého stupn poznání p ipravenosti systému je
rychlý vývoj ú inného povinného nástroje pro
trvalé vzd lávání zdravotnických pracovník
krizové infrastruktury, kte í jsou na odpov dných
pozicích za odezvu daného zdravotnického za ízení
na soudobou hrozbu.

Z hlediska kvantitativních ukazatel je situace za
období let 2004 - 2008 (graf .1) následující:
Specializaci v oboru UM získalo cca 400 léka
V rámci odborné p ípravy absolvovalo modul
zp sobilosti pro KP
Léka
cca 4500
cca 900
Farmaceut
Jiných odborností
cca 1300
Specialist
pro organizaci a
ízení
bezpe nostní politiky zdravotnického
za ízení 54 /53 certifikováno

Objem a rozsah problematiky krizové p ipravenosti
v pr b hu let 1998 – 2009 evidentn vyžaduje
p ítomnost profesionála v pozici krizového
manažera zdravotnické instituce s deklarovanou
pravomocí na oblast ízení p ípravy v rozsahu
platných norem.

5. LITERATURA

5 000
4 000

Zákon . 561/2004 Sb. , o p edškolním, základním,
st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání
(školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis .

LPP - L

3 000

N PP - F

2 000

N PP - O

Zákon . 111/1998 Sb. , o vysokých školách a
o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon
o vysokých školách), ve zn ní pozd jších
p edpis .

1 000
0
20 04

20 06

20 08

Graf .1 Statistika 2004 - 2008
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Zákon . 95/2004 Sb. , o podmínkách získávání a
uznávání odborné zp sobilosti a specializované
zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání
léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní
pozd jších p edpis .

6. I FORMACE O AUTORECH

Zákon . 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání zp sobilosti k výkonu neléka ských
zdravotnických povolání a k výkonu inností
souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a
o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon
o neléka ských zdravotnických povoláních), ve
zn ní pozd jších p edpis .

Josef Štorek, MUDr., Ph.D.,
odborný asistent katedry urgentní medicíny a
medicíny katastrof IPVZ, Praha, odborný asistent
katedry radiologie a toxikologie JU/ZSF eské
Bud jovice. Atestace v oboru vnit ní léka ství,
urgentní medicína. len odborné léka ské spole nosti
urgentní medicíny, medicínského práva, vojenských
LS
léka , farmaceut a veterinárních léka
p edseda
Asociace
krizových
J.E.Purkyn ;
pracovník ve zdravotnictví, autor 65 odborných
lánk a 73 referát na konferencích, recenzent 4
ú elových publikací a v 15 p ípadech ú elových
publikací autor i spoluautor kapitol. len redak ní
rady asopisu pro neodkladnou léka skou pé i –
Urgentní medicína.

Koncepce krizové p ipravenosti zdravotnictví eské
republiky, schválené usnesením . 9 BRS ze dne
3. dubna 2007
Koncepce vzd lávání v oblasti krizového ízení, jejíž
aktualizaci p ijala Bezpe nostní rada státu
usnesením . 14 dne 16. listopadu 2004, v etn
požadavku na sjednocení základního obsahu
studia podle usnesení BRS . 156 ze dne
16.listopadu
2006
k zajišt ní
vzd lávání
odborník v oblasti bezpe nostní politiky.

Hana Vraspírová, katedra managementu, Národní
centrum
ošet ovatelství
a
neléka ských
zdravotnických obor Brno, Vina ská 6. V NCONZO
od roku l987; od roku l997 se zabývá problematikou
krizového ízení. Absolvovala: Ekonomickou školu;
kvalifika ní vzd lávání pro pracovníky K
s akreditací MŠMT R, vzd lávání pro odborné
u itele ve zdravotnictví s akreditací MŠMT R;
podílí se na zabezpe ování vzd lávání v krizovém
ízení; aktivn se ú astní odborných akcí krizových
pracovník ve zdravotnictví (seminá e, konference).

Bartley, B.H., Stella, J.B., Wilsh, L.D.: Zjiš ování
užite nosti nácvik simulované katastrofy a
procesu vzd lávání pro zlepšení p ipravenosti
nemocnice. Prehosp.Disast.Med. 2006; 21 (4).,
249-255
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Opera né stredisko záchrannej zdravotnej služby
Slovenskej republiky a vzdelávanie operátorov
Margita Vernarcová, Arpád Esztergályos
Opera né stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, Trnavská 8/A, 820 05 Bratislava
vernarcova@emergency-slovakia.sk; esztergalyos@emergency-slovakia.sk

ABSTRAKT
Opera né stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (OS ZZS SR) vzniklo
zria ovacou listinou MZ SR 1.júla 2005. lení sa na riadite stvo a na osem krajských
opera ných stredísk. Celá sie bola dobudovaná 01.03.2007, kedy bolo sfunk nené KOS v
itre.
ovovzniknutá organizácia zamestnala približne 230 záchranárov a sestier na dispe ingu ZZS
– zdravotníckych pracovníkov a približne 60 lekárov. Ambíciou OS ZZS SR bolo a je
preklasifikovanie záchranára alebo sestry na dispe ingu ZZS na operátora ties ovej linky, ktorý
poskytuje širšie odborné služby obyvate stvu. ap aniu tejto ambície napomáha vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov, ktoré za alo v roku 2007 Základnou odbornou prípravou (ZOP)
ZOP operátorov v rámci sústavného vzdelávania sa každý rok obsahovo dop a a mení.
Všeobecné ciele vzdelávania stanovené v prvom cykle vzdelávania operátorov sú stále
aktuálne. Špecifické ciele a úlohy sú stanovované pod a aktuálych potrieb a požiadaviek
kladených na výkon povolania zdravotníckeho operátora tiesnovej linky. Okrem medicínskych
tém sa dôraz kladie na komunika né zru nosti, psychosociálnu podporu, právne vedomosti a
taktiež na HPO. V júli 2009 stredisko vzdelávania, vedy a výskumu OS ZZS SR realizovalo
prieskum v oblasti požiadaviek na vzdelávanie operátorov. Výsledky poukazujú na potrebu i
požiadavku inštitucionalizova vzdelávanie operátora ties ovej linky.
Autori v prezentácii informujú o histórií, cie och, a ambíciach vnútropodnikového vzdelávania
zamestnancov OSZZS SROV.
Klí ová slova: Opera né stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, operátor
ties ovej linky, vzdelávanie
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Skúsenosti s organizáciou zdravotníckych
následkov neš astia na festivale
Bažant - Pohoda 2009
Jaroslav Vidan1, Oto Masár2, Kamil Ku erka1
1
2

Zdravotná Doprava Tren ín, s.r.o.

Klinika Urgentnej medicíny a medicíny katastrof, lekárska fakulta UK, Bratislava

ABSTRAKT
D a 18.7. 2009 sa zrútil stan po as festivalu Bažant Pohoda 2009. V tom ase bolo na festivale
odhadom 25 000 prevažne mladých udí. Pod a záznamu presne o 15.52 nahlásili hasi i na
krajské opera né stredisko spadnutý stan, priamo ho videli pada . O 15.54 po predbežnom
zhodnotení situácie bol aktivovaný Integrovaný záchranný systém cez krajské opera né
strediska, archa zdravotníckych záchranných prác však zostala na poskytovate ovi
zdrsvotníckej starostlivosti – Zdravotná doprava Tren ín, ktorá bola na letisku. Akcia bola
ukon ená o 17.11, ale to boli všetci, aj ahko zranení, mimo areálu festivalu. Všetkých vážne
zranených sa podarilo transportova po prvom ošetrení do 40 až 45 minút do Fakultnej
nemocnice v Tren íne.

ABSTRACT
On 18.07. 2009, a party tent felt down during the summer festival Bažant Pohoda. At that time
were approximately 25 000 mostly young people present on the festival. According to the
record exactly at 15:52 firefighters reported to the regional center of operations fallen tent,
they were looking as the tent was falling down. About 15:54, after a preliminary assessment of
the situation the integrated rescue system was activated through regional operating center,
burden of medical relief work remained to Trencin rescue, which was at the airport. The event
was closed by 17:11, in that time were all, also the easily injured outside the festival area.All
seriously injured were transported within 40 to 45 minutes after the first treatment to University
Hospital in Trencin.

1. ÚVOD

koncentrácii
udalos ami.

Letné festivaly, kde sa zhromaž uje ve ké množstvo
prevažne mladých udí, si vyžadujú zvýšenú
koncentráciu záchranných a bezpe nostných zložiek.
Podcenenie príprav na prípadný výskyt vä šieho
množstva zranených môže ma pre ú astníkov
nedozierne následky.

Festival bol plánovaný od štvrtka do nedele s tým, že
najlákavejšie aktivity budú prebieha v sobotu.
Festival bol dobre organizovaný, organizátori
zabezpe ovali aby vstupujúci diváci neprinášali
alkohol a nejavili známky požitia alkoholu. Na
festivale sa podávalo len nízko alkoholické pivo.

Festival Bažant Pohoda je najvä ším open air
festivalom na Slovensku a zrejme i v strednej
Európe. Kultúrne aktivity prebiehajú na nieko kých
pódiách sú asne a zahr ujú celé spektrum aktivít od
koncertov vážnej hudby až po avantgardu. Sú tiež
priestorom pre diskusné stretnutia rôznych zmarení.
Miestom festivalu je letisko v Tren íne, teda
otvorená plocha pri rieke Váh.

1.1.

udí porovnate nú len s vojenskými

Zdravotné zabezpe enie

Záchranári boli po as celého festivalu na
stanovištiach. Boli rozmiestnené tak, aby dosah do
najvzdialenejšieho miesta areálu bol najviac 2 minúty
pešou
chôdzou.
Všetko
sa
koordinovalo
vysiela kami. Jedno stanovište bolo 30 metrov od
miesta neš astia, tam mali padajúci stan priamo pred
o ami. Hlavný stan, po ná nemocnica, bol 150
metrov od osudného stanu. Bola pripravená
jednolôžková jednotka intenzívnej starostlivosti na

Festival Bažant Pohoda 2009 bol organizovaný
v tomto duchu. Nikto netušil že sa zmení na dejisko
pri
sná
najvä šej
hromadného
neš astia
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riešenie urgentných stavov a
krátkodobú hospitalizáciu.

nemocnice kde akali na odsun v ´ alšom slede.
Jednalo sa prevažne o povrchové krvácajúce rany,
hlavne na ramenách.

alšie štyri lôžka na

Pod a rakúskej štúdie, ktorá hodnotí nebezpe nos
hromadných podujatí, bolo toto zabezpe enie mierne
naddimenzované z h adiska udského i materiálneho
zdravotného zabezpe enia.

Na zemi zostalo leža asi sedem až desa udí, to boli
najvážnejšie stavy. Tí boli triedení tak, aby boli sa im
poskytla pomoc pod a závažnosti stavu. U jedného
pacienta bola zahájená okamžitá resuscitácia,
bohužia jeho zranenia boli nezlu ite né so životom
vzh adom na závažné poranenia hlavy a krku. O itý
svedok vysvet oval, že na ho spadol jeden z ve kých
st pov.

V areáli bolo vždy prítomných 40 záchranárov, z
toho 4 lekári a 6 sanitných vozidiel vybavených
presne pod a vyhlášky ako vozidlá rýchlej zdravotnej
služby.
alší záchranári prichádzali priebežne, v priebehu asi
od 4 minút do polhodiny. Boli privolané posádky z
celého kraja, napríklad aj z Nového Mesta nad
Váhom, o je 30 kilometrov.

Mechanizmus úrazov smeroval zvrchu - od stropu
stanu - nadol smerom k nohám. Preto to boli
vä šinou úrazy hlavy a rôzne poškodenia chrbtice.

2. PRIEBEH UDALOSTÍ

Vzh adom na dostato ný po et lekárov, záchranárov
a sanitných vozidiel neboli pacienti ozna ovaní
farebne, ale pod vedením hlavného lekára
transportovaní do FN pod a priority.

Predpove po asia na sobotu oznamovala zvýšenú
búrkovú
a veternú
aktivitu,
nikto
však
nepredpokladal možnú víchricu.

Traja ažko ranení komunikovali, dvaja z nich boli
však v sanitných vozidlách intubovaní vzh adom na
závažnú poruchu vedomia a dýchania.

Pod a záznamu presne o 15.52 nahlásili hasi i na
krajské opera né stredisko spadnutý stan, priamo ho
videli pada . O 15.54 po predbežnom zhodnotení
situácie bol aktivovaný Integrovaný záchranný
systém cez krajské opera né strediska.

3.2.

Po vytriedení boli pacienti ošetrovaní a pod a
závažnosti stavu transportovaní do FN v Tren íne.
Nemocnica je od letiska vzdialená asi dva kilometre,
prístupová cesta je asfaltová, priechodná pre dve
vozidlá ved a seba. Napriek intenzívnemu daž u
a nízkej vidite nosti pohyblivos sanitných vozidiel
bola zna ne urýchlená pomocou polície SR, ktorí
riadili premávku a hlavne umožnili hladký prechod
naprie hlavnou cestou do nemocnice.

Základný problémom za krátky as bolo, že mobilná
sie prestala fungova – predstavme si 20000 udí,
ktorí chceli telefonova aby oznámili svojim
blízkym, že sú živí a zdraví. Po oznámení v médiách
sa podobne chceli dovola na festival i ich príbuzní.
Celá komunikácia záchranných zložiek sa
zredukovala len na vysiela ky záchrannej
služby!!!

3.3.

Na mieste neš astia technickú pomoc zabezpe ovali
príslušníci hasi ského záchranného zboru – bolo
potrebné odstra ova padnuté asti stanu, hlavne
kovové, ale i striha ažkú padnutú pokrývku stanu.

Fakultná nemocnica.

Po príchode do FN boli pacienti znova triedení na
do asnom
urgentnom
príjme
v pavilóne
chirurgických disciplín. Po vytriedení boli pacienti
priebežne ošetrení, v prípade potreby odosielaní na
CT vyšetrenie a hospitalizovaní pod a závažnosti –
na OAIM a traumatologickom oddelení. Vedenie
fakultnej nemocnice aktivovalo traumatologický
plán.

Nevznikol neprimeraný chaos, naopak návštevníci
svojpomocne vy ahovali zranených spod stanu a
aktívne vyh adávali udí pod plachtou. Chaos bol
primeraný situácii, ale nevytvárala sa žiadna davová
psychóza.

Dvaja pacienti boli transportovaní následne na
neurochirurgické pracoviská do Martina a Žiliny –
FN Tren ín nemá neurochirurgické pracovisko.

3. ORGAIZÁCIA
ZDRAVOTÍCKEHO ZÁSAHU
3.1.

Transport

4. DISKUSIA

Triedenie

Po každom hromadnom neš astí sa v médiách, ale
i v odborných kruhoch diskutuje o efektivite zásahu,
bohužia , najhlasnejšie diskutujú tí, o tam neboli.
Ú elom každej odbornej diskusie by malo by
pou enie zo skúseností, ale i z chýb. Pri takomto
množstve ú astníkov, búrke, minimálnej vidite nosti
a zmene teploty v priebehu pol hodiny o približne 20
stup ov je každá záchranná akcia výrazne s ažená.
Nespornou výhodou bola malá vzdialenos do

V prvom rade bolo potrebné oddeli nezranených od
zranených pomocou megafónu ako i bezpe nostnej
služby.
Pohybliví pacienti sa presúvali ku sanitným
vozidlám, kde boli triedení a to bu ošetrení na
mieste, alebo odosielaní do blízkeho stanu – po nej
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fakultnej nemocnice s relatívne dobrou cestnou
komunikáciou.

do 40-45 minút uložení vo F v Tren íne k alšej
terapii.

Ve kým pozitívom bolo i to, že zdravotnícke
zabezpe enie mal jeden poskytovare , ktorý poskytol
zohratý tím udí. V takejto situácii je ideálne, ke sa
udia poznajú, každý s každým sa stretáva na
výjazdoch (cirkulácia po staniciach), takže efektivita
práce je podstatne vyššia ako pri neznámych
pracovníkoch. Nespornou výhodou je i to, že firma si
v situácii, ke
nešla mobilná sie
svojimi
vysiela kami privolala všetky dostupné vozidlá,
ktoré zabezpe ujú bežnú prevozovú službu, v ítanie
vozidiel v depe. Ku 6 sanitným vozidlám bolo
povolaných 16 z materskej firmy a postupne prišlo
i 8 vozidiel rýchlej lekárskej a zdravotníckej pomoci
na povel opera ného strediska kraja. Tým bola
evakuácia ešte efektívnejšia.

Napriek teoretickým predpokladom nevznikla
davová psychóza, udia sa snažili si navzájom
pomáha . Vyskytli sa len ojedinelé prejavy hystérie,
prípadne úzkosti.

5. ZÁVER
Zvládnutie zdravotníckych dôsledkov neš astia na
festivale Bažant Pohoda je nesporne eduka ným
modelom na prípravu tímov, ktoré na podobných
akciách participujú. Žiadny model však nevie
nasimulova
konkrétnu situáciu v konkrétnom
priestore a možnostiach. Záchranná akcia na festivale
Pohoda 2009 sa v mnohom vymykala nau eným
schémam, nesporne sa ukázala napriek nutným
chybám ako efektívna. Každú takúto akciu však treba
analyzova
a snaži
si zobra
pou enie do
budúcnosti.

o je však najdôležitejšie, že všetci ažko ranení
boli od momentu neš astia po ošetrení na mieste
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Zásobování krví zahrani ních vojenských misí A R.
Miloš Bohon k, Tanja Markovina
Odd lení hematologie, biochemie a krevní transfuze, Úst ední vojenská nemocnice Praha,
U vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6
milos.bohonek@uvn.cz

ABSTRAKT
MO R je z izovatelem 3 vojenských nemocnic – p ísp vkových organizací: ÚV$ Praha, V$
Olomouc a V$ Brno. A R vlastní dále v režimu rozpo tových organizací 2 polní nemocnice:
6.P$ se sídlem v Olomouci a 7.P$ se sídlem v Hradci Králové. Polní nemocnice jsou sou ástí
tzv. Zdravotnické základny A R a jsou ur eny ke zdravotnickému zabezpe ení vojsk, nicmén
v sou asné dob slouží zejména v zahrani ních vojenských misích.
Výkonným prvkem tzv. Vojenské transfuzní služby je Odd lení hematologie, biochemie a krevní
transfuze Úst ední vojenské nemocnice Praha, které krom ÚV$ zásobuje rozvinuté polní
nemocnice. OHBKT ÚV$ je odbornou, výrobní, výzkumnou a organiza ní základnou transfuzní
služby A R, která zabezpe uje pln ní úkol v oboru podle požadavk A R, $ATO a v souladu
s jejich normami. OHBKT ÚV$ je dále tzv. Úst edním informa ním a logistickým centrem
systému krizové krevní politiky státu. V$ Olomouc a V$ Plze jsou zásobeny z regionálních
FTO.
Zásobování krví vojenských zahrani ních misí A R se d je výhradn cestou OHBKT ÚV$
Praha, které je též metodicky zodpov dné za transfuzní praxi a hemovigilanci v polních
nemocnicích. Krevní sklad polní nemocnice je sou ástí specielního laboratorního kontejneru,
tzv. BHL-P$ (biochemicko-hematologická laborato P$), který je vybaven za ízením pro
skladování krve a plazmy a provád ní laboratorních vyšet ení v oboru biochemie, hematologie
a imunohematologie v širokém spektru. Standardní dodávka transfuzních p ípravk pro pot ebu
polní nemocnice je 20 TU erytrocyt (10 TU 0 neg., 5 TU A neg., 5 TU B neg) a 20 TU P (AB
neg./pos.) ve 4-5ti týdenních intervalech. Transfuzní p ípravky jsou dopravovány
v isotermických boxech leteckou p epravou vojenskými letadly A R, p ípadn spojenc $ATO,
výjime n lze též využít komer ní leteckou p epravu.
Od vzniku eské republiky v roce 1993 se A R zú astnila svými zdravotnickými týmy a polními
nemocnicemi celé ady zahrani ních misí: 1994-6 Chorvatsko (Knin, U$PROFOR), 1996-8
Chorvatsko (Klisa, OS$ U$TAES), 1999 Albánie (Kavaje, AFOR), 1999 Turecko (Gölcük,
humanitární mise po zem t esení), 2002 Afghánistan (Kábul, ISAF), 2007 Irák (Basra,
Enduring Freedom), 2007-8 Afghánistan (Kábul, ISAF). B hem t chto misí bylo z ÚV$ do
polních nemocnic dodáno více než 1600 TU erytrocyt a 500 TU P. $ které mimo ádné situace
byly ešeny odb rem plné krve p ímo na míst v polní nemocnici.
$icmén ur ité problémy v leteckém zásobování a málo flexibilní spolupráce z alian ními
partnery v p ípad pot eby urgentní dodávky krve, které se projevily b hem poslední mise ISAF
v Afgánistánu v letech 2007-2008, vedly k rozhodnutí vybudovat specielní transfuzní kontejner
polní nemocnice. Takové pracovišt bude mj. schopné skladovat a rekonstituovat
kryokonzervované erytrocyty a trombocyty a bude i lépe vybavené na p ípadné odb ry a
zpracování plné krve na míst . Zabezpe ení krví polních nemocnic v zahrani ních misí bude
tedy v budoucnu zajišt no ze 3 zdroj : 1/ z dodávek transfuzních p ípravk pravidelným
leteckým mostem, 2/ z dovezených zásob kryokonzervovaných p ípravk , 3/ z odb r a
zpracování plné krve v míst nasazení.
Klí ová slova: zásobování krví, zdravotnické mise A R

51

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP

ABSTRACT
The blood supply of foreign missions Army of the Czech Republic
The residence of the Czech Armed Blood Transfusion Service is the Department of
Haematology, Biochemistry and Blood Transfusion (DHBBT) in the Central Military Hospital
Prague. This facility is the blood collection, processing and storage base for the military health
service, in special purposes (frozen blood) also for civilian. DHBBT is responsible for the blood
supply of the foreign Army missions as well as for the blood transfusion practice in the field
hospitals.
The blood supply is based on regular delivery by aircrafts in 4-5 weeks, one pack usually
consists of 20 TU RBC and 20 TU FFP. The field military blood bank is part and parcel of
laboratory of field hospital in container ISO-1C.
The Czech Army operated in numerous field foreign missions with filed hospitals: 1994-6
Croatia (Knin U$PROFOR), 1996-8 Croatia (Klisa U$TAES), 1999 Albania (Kavaje AFOR),
1999 Turkey (earthquake, Gölcük), 2002 Afghanistan (Kabul, ISAF), 2007 Iraq (Basra,
Enduring Freedom), 2007-8 Afghanistan (Kabul, ISAF). During those missions, more than
1600 TU red cells and 500 TU FFP was delivered there from DHBBT. Some situations were
solved by blood collection in place of operation.
The problems with aircraft delivery led to the decision to build up the special blood bank
container for field hospitals with frozen blood storage and to have the blood supply ensured in
3 branches: 1/ Frozen blood, 2/ Delivery of fresh blood (if available), 3/ Blood collection in
place of operation.
Keywords: the blood supply, medical missions of Army Czech Republic
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Ov ení funk nosti alternativních hemostatik
v experimentu
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ABSTRAKT
ekontrolované krvácení p edstavuje nej ast jší p í inu úmrtí traumatizovaných pacient .
Lokální anestetika p edstavují d ležitý prvek v záchran života, zejména za mimo ádných
podmínek. V dnešní dob je vyvíjeno mnoho alternativních lokálních hemostatik. Jejich funkce
je založena na jiném principu než klasická koagula ní kaskáda. Auto i prezentují
experimentální práci, kde na modelu prasete domácího byla ze
pr m ru natnuta spole ná
stehenní tepna a následn aplikován hemostatický p ípravek (QuickClot ACS+TM, CeloxTM,
BleedArrestTM, ExcelArrestTM) s kompresí. Po 5 minutách byla hodnocena efektivita p ípravku.
Hemostatický ú inek byl hodnocen p ed a po podání Heparinu 20 000 j. i.v. ásledn byla
provedena rekonstrukce tepny, „konec ke konci.“
Klí ová slova: lokální hemostatikum, krvácení, hypokoagulace.

ABSTRACT
The examination of alternative hemostatics in the experiment
Uncontrolled hemorrhage remains a leading cause of traumatic death. The local hemostatics
play main role in saving life under field conditions, therefore many of alternative local
hemostatics have been developed. Their function is based on another principle than in classical
coagulative cascade. The authors present own experiment on a groin injury in domestic pig
(40-45 kg weight) with incision of
of diameter of the femoral artery with application of
hemostatics in dressing (QuickClot ACS+TM, CeloxTM, BleedArrestTM, ExcelArrestTM). After five
minuts the sufficiency of the hemostatic was evaluated. Hemostatic effect was examined before
and after administration of 20 000 I.U. of Heparin i.v. Then surgical reconsctrution of femoral
artery „end to end“ was performed.
Keywords: local hemostatic, haemorrhage, hypocoagulation.

53

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP

gázou, vykazovaly preparáty velmi dobré ú inky
v zástav krvácení až na ExcelArestTM, který byl
srovnatelný s použitím gázy. Navíc tento preparát lze
velmi t žko odstra ovat z rány.

1. ÚVOD
Zástava masivního zevního krvácení p edstavuje
v mimo ádných podmínkách urgentní záchranu
života, proto jsou vyvíjena lokální hemostatika, která
fungují na jiném principu než klasická aktivace
koagula ní kaskády. V sou asné dob existuje celá
ada nov vyráb ných lokálních hemostatických
preparát , avšak chyb jí data o jejich ú innosti

P ípravek

2. METODY
Cílem studie bylo ov it ú innost ty vybraných
k primární
lokálních hemostatických preparát
zástav krvácení (QuickClot ACS+TM, CeloxTM,
BleedArrestTM, ExcelArrestTM) na zví ecím modelu
za standardního stavu koagulace a v heparinem
navozené hypokoagulaci. Porovnat ú inky t chto
preparát
s použitím b žné gázy. Experiment
probíhal na zví ecím modelu prasete domácího,
sami ího pohlaví o hmotnosti 35-45 kg. Po uvedení
zví ete do celkové anestézie a zajišt ní, byl odebrán
vzorek
krve
k vyšet ení
krevního
obrazu
a koagula ních parametr . Oboustrann
jsme
vypreparovali a. femoralis communis. Vytvo ili jsme
cévní trauma, kdy jsme ost e natnuli 3/4 pr m ru
tepny. Poté jsme do krvácející rány aplikovali
hemostatický preparát a ránu tamponovali. Na
kontralaterální stran jsme postupovali stejn , jen
místo hemostatického preparátu ke stav ní krvácení
jsme ránu pouze tamponovali rouškami. Po 5 a 10
minutách jsme povolili kompresi a sledovali lokální
nález. Hodnotili jsme pokra ování krvácení. Po
navození hypokoagulace podáním 20 000 j. Heparinu
i.v. jsme postup s daným hemostatikem opakovali.
Výsledek byl op t srovnán s použitím pouze gázy na
kontralaterální stran . Na záv r byl hodnocen nález
na tepn , zda není hemostatikem lokáln poškozena.
Pak jsme tepnu chirurgicky rekonstruovali „konec ke
konci“.

Bez podání
Heparinu

Podán
Heparin

Excel Arrest

+++

+++

Celox

+++

+++

QuikClot

+++

++-

Bleed Arrest

+---

---

gáza

++-

---

Tab. 1: Výsledky použití hemostatik na
incidovanou a. femoralis com. za stavu normální
a snížené koagulace navozené heparinem

4. DISKUZE
Je z ejmé, že alternativní hemostatika p edstavují
v polních podmínkách velmi dobrou pomocnou
možnost ú inného stav ní zevního krvácení. Otázkou
z stává jejich použití v civilních podmínkách, kdy by
jejich uplatn ní mohlo p inést v tší efektivitu
a náhradu použití turniketu. Pokud p epokládáme
dobrou ú innost použitých preparát u zevního
krvácení, nabízí se další možnost využití t chto
p ípravk u poran ných parenchymatozních orgán
jako primární do asná alternativa stav ní krvácení
místo mnohdy limitn používané tamponády nebo
tzv. „packingu“. Velmi dobrá funk nost preparátu za
stavu zna n snížené koagulace (velká krevní ztráta,
snížená t lesná teplota) slibuje dobrý efekt
u pacienta, kde standardn používanou gázou obtížn
stavíme krvácení.

5. ZÁV R

3. VÝSLEDKY

Alternativní lokální hemostatika p edstavují ú inné
stav ní krvácení zejména v místech poran ní, kde je
možnost komprese omezená (t íslo, krk). Jak jsme
potvrdili, zejména ExcelArrest TM, CeloxTM a
QuickClot ACS+TM p edstavují p ípravky, které
dob e fungují i p i zna né hypokoagulaci a následn
umož ují chirurgickou rekonstrukci postižené tepny.
P ípravek QuickClot ACS+(tm) je vhodný zejména na
rozsáhlé krvácející defekty.

Celkem jsem použili 4 zví ata, na kterých jsme
v celkové anestézii provedli experiment, p i n mž po
uplynutí 5 minut byla odstran na komprese a v rán
ponecháno hemostatikum, u kterého bylo hodnoceno,
zda pokra uje, i nepokra uje krvácení. Pokud
krvácení pokra ovalo 5 minut, byla aplikována op t
tamponáda na dalších 5 minut. Lokální nález byl
porovnáván s kontralaterální stranou, kde byla vždy
použita standardn používaná gáza. Stejná kritéria
hodnocení byla aplikována také po navození stavu
hypokoagulace podáním 1000 j. Heparinu i.v., kdy
došlo k elevaci hodnot INR a APTT, z p vodních
0,99 respektive 0,45 na 5 respektive 9. Nejlépe stav l
krvácení i za stavu hypokoagulace preparát
ExcelArrestTM,
CeloxTM, QuickClot ACS+TM.
Nejmén pak ExcelArrestTM, podrobné výsledky viz
v tab 1. P i srovnání s použitím tamponády pouze
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Zm na stravovacích zvyklostí p i redukci t lesné
hmotnosti
Jana Fajfrová, Vladimír Pavlík, Alena Vose ková,
Michaela Husárová, Peter Bednar ík, Pavol Hlúbik
Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, T ebešská 1575, Hradec Králové 50001
fajfrova@pmfhk.cz

ABSTRAKT
Zdravý životní styl pat í mezi nejd ležit jší faktory ovliv ující celkové zdraví a kondici
organismu, a to již od útlého v ku, kdy se podílí na správném vývoji rostoucího organismu, ale i
osvojování si správných návyk . Výživa žen v t hotenství a v poporodním období má zásadní
význam nejen pro n samotné, ale také pro zdravý vývoj dít te. Cílem našeho projektu bylo
zvýšení informovanosti žen po porodu o zásadách správné výživy z hlediska redukce jejich
hmotnosti i nastolení zdravého životního stylu v celé rodin . Mezi klí ové výsledky naší práce
pat í zjišt ní neadekvátních výživových zvyklostí. V celkovém denním p íjmu p evládal vysoký
podíl bílkovin a tuk , a to zejména nasycených mastných kyselin. Ukazuje se, že je stále d ležité
zvyšování pov domí lidí o zásadách správných stravovacích návyk a to zejména z pohledu
kvality. Díky komplexnímu p ístupu nám hodnocení salutoprotektivnách faktor pomohlo nalézt
více zranitelné ženy a poskytnout jim efektivní pé i.
Klí ová slova: výživa, životní styl, lé ba obezity, prevence, ozbrojené složky, t hotenství a
kojení

ABSTRACT
Health lifestyle belongs among the most factors, which influence general state of health and
condition of organism. Proper nutrition of women in period of pregnancy and after parturition
has a great importance to woman herself but also to health development of just born child. Aim
of our project was to contact women after childbirth and involved them in concern about
healthful nutrition, exercise and psychological changes after childbirth from a weight reduction
point of view and also because of adjustment of health lifestyle in entire family. Among our
main findings belongs discovery of inappropriate dietary habits. In overall nutritional intake
dominated intake of proteins and lipids, mainly saturated fatty acids. It shows that increasing
knowledge of health life style is still important, mainly from a quality point of view. And finally
evaluation of salutoprotective factors helped us to find “more vulnerable” mothers and
provided them more effective complex care.
Keywords: Nutrition, lifestyle, obesity, prevention, armed forces, pregnancy and breastfeeding
Obezita není jen problémem zvýšení celkové t lesné
hmotnosti a akumulace tukové tkán . Rizikové
faktory vedoucí k obezit jsou zárove i rizikovými
faktory dalších civiliza ních nemocí mezi které pat í
kardiovaskulární
onemocn ní, hypertenze, a
z metabolických
poruch
diabetes
mellitus,
dyslipidémie a zejména steatotické postižení jater,
které nelé ené vede k jaterní cirhóze a jaternímu
selhání.

1. ÚVOD
Zdravý životní styl pat í mezi nejd ležit jší faktory
ovliv ující celkové zdraví a kondici organismu, a to
již od útlého v ku, kdy se podílí na správném vývoji
rostoucího organismu, ale i osvojování si správných
návyk . Nerovnováha v životním stylu (zvýšený
energetický p íjem, nevhodná skladba p ijímaných
živin, nedostate ný pohyb) má za následek rozvoj
nadváhy a obezity a dalších civiliza ních nemocí.
Celosv tový výskyt obezity narostl do takových
rozm r , že obezita je považována za celosv tovou
epidemii 3. tisíciletí. [WHO2000].

A i když existuje celá ada lé ebných možností
ovliv ujících zvýšenou t lesnou hmotnost od zm n
životního stylu p es farmakologickou a chirurgickou
intervenci, kdy nem žeme zapomínat na nemén
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0,2 mmol/l (0,80 – 1,95). Ve strategii zvládání stresu
p evládaly ze 2/3 pozitivní strategie nad negativními
13,48 ± 2,4 vs. 11,98 ± 3,8, hodnoty SOC byly
137,14 ± 22,1.

d ležitou psychologickou podporu, tak z pohledu
primární prevence a udržení dlouhodobých výsledk
je zm na životního stylu zásadní.
Krom zdravotních komplikací m že mít obezita i
dopady nejen psychologické, ale i sociální. Existují
povolání, mezi která pat í nepochybn služba
v ozbrojených složkách, kde jedním z d ležitých
vstupních kritérií je i optimální t lesná hmotnost.

50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Na druhou stranu v pr b hu života mohou nastat
nejr zn jší zlomové okamžiky, kdy m že snadno
docházet k zafixování nesprávných výživových i
pohybových zvyklostí. Mezi tato období pat í u žen
bezesporu t hotenství a následné poporodní období.
Jelikož v ozbrojených složkách p sobí stále více
žen, pro které je udržení si optimální t lesné
hmotnosti a fyzické zdatnosti zásadní je t eba zvýšit
informovanost práv v této oblasti a vytvo it
podmínky pro jejich plynulé znovu za len ní do
služebního pom ru.

43,2%
34,1%

13,6%
9,1%

< 20

20 - 25

25-30

30

BMI

Obr. 1: Rozd lení žen podle BMI

20%

redukce t.h.
5%

Proto naším cílem bylo oslovení populace žen krátce
po porodu a jejich zainteresování do problematiky
zdravé výživy, pohybové aktivity a psychologických
zm n se zam ením na prevenci vzniku obezity
v pr b hu poporodního období a zárove
respektující
pot eby
kojících
žen
[PublicHealthNutrition2007,
Lowdon2008,
WHO2009].

zvýšení t.h.
edukace
75%

Obr. 2: Rozd lení žen podle motivace
Pr m rné hodnoty základních živin byly: energie
102,1 ± 29,3 %; bílkoviny 147,6 ± 44,9 %; tuky
113,4 ± 35,8 %; sacharidy 86,2 ± 26,8 %. Pr m rný
p íjem nasycených mastných kyselin (SAFA) byl
176,9 ± 57,1 %, vícenenasycených mastných kyselin
(PUFA) 57,5 ± 22,6 % a cholesterolu (CHOL) 98,3
± 60,6 %. P íjem vlákniny byl 59,7 ± 20,9 %. Jako
normální hranici denního p íjmu jednotlivých živin
jsme zvolili rozmezí 80-120 % doporu ených
hodnot. Procentuální zastoupení žen s p íjmem
vyšším než 120 % doporu ených hodnot byl u tuk
43 %, SAFA 89 %, CHOL 30 % a u PUFA 0 %.
Naopak p íjem PUFA pod 80 % byl u 73 % žen.
Souhrnné výsledky denního p íjmu živin jsou
znázorn ny na obrázku . 3 a 4.

2. CÍL PRÁCE A METODY
Výživa žen v t hotenství a v poporodním období má
zásadní význam nejen pro n samotné, ale také pro
zdravý vývoj dít te. Cílem našeho projektu bylo
zvýšení informovanosti žen o zásadách správné
výživy z hlediska redukce jejich hmotnosti i
nastolení zdravého životního stylu v celé rodin .
Krom antropometrického (BMI, obvod pasu,
procento t lesného tuku), biochemického (sérové
hladiny glykémie, celkového cholesterolu, HDL
cholesterolu, triglycerid a kyseliny mo ové) a
bylo
provedeno
psychologického
vyšet ení
zhodnocení 3-denního záznamu p ijaté stravy s
využitím programu NutriDan. Hodnoty jsou
uvád ny v absolutních íslech a v procentech, kdy za
referen ní hodnotu je použity evropské doporu ené
dávky (PRI EU).

p

p

p j

100%
90%
80%

21,1

28,9
43,2

70%
50%
40%

28,9

79,0

60%
50,0

45,9

30%

50,0

20%

3. VÝSLEDKY

10%

21,1

18,4

0%

V našem souboru je 44 žen s pr m rným v kem
31,8 ± 3,1 let (rozmezí 26 – 40). Hodnoty BMI 25,0
± 4,0 kg.m -2 (17,8 – 33,0), obvod pasu 79,1 ± 9,6 cm
(63 – 102) a procento t lesného tuku 31,7 ± 7,7 %
(9,5 – 44,0). Zastoupení žen podle BMI a zárove
podle jejich motivace v ú asti na projektu je
znázorn no na obrázku .1 a 2. Pr m rné hodnoty
biochemických parametr byly: Celkový cholesterol
4,08 ± 0,8 mmol/l (2,86 – 5,94), HDL cholesterol
1,23 ± 0,4 mmol/l (0,524 – 2,59), triglyceridy 0,91 ±

Energie

Bílkoviny
pod

2,6

10,8
Tuky

norma

Sacharidy
nad

Obr. 3: Zastoupení žen podle míry p íjmu
jednotlivých živin

4. DISKUZE
O daný projekt byl zájem nejen ze strany matek se
zjevným problémem zvýšené hmotnosti, ale i ze
strany žen, které se o svou t lesnou hmotnost
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Námi zjišt né výsledky výživových zvyklostí jsou
alarmující. Ukazuje se, že je stále d ležité zvyšování
pov domí lidí o zásadách správných stravovacích
návyk a to zejména z pohledu kvality.

zajímaly i p ed ot hotn ním. Svojí t lesnou
hmotnost z pohledu hodnocení BMI m ly stále ješt
v pásmu normálních hodnot, ale m ly zájem o to se
vrátit na své nižší hodnoty p ed ot hotn ním.

Posouzení schopnosti matky zvládat stresové situace
nám umož uje cílen indikovat psychologické
poradenství nebo psychoterapii. ímž lze p edejít
rozvoji maladaptivních vzorc chování ženy po
porodu.

100%
90%

27,0

29,7

80%
70%
60%
50%

89,2
45,9

40%

73,0

30%
20%
10%
0%

Psychologická podpora v reduk ních programech
má své nezastupitelné místo a jen komplexní p ístup
zahrnující všechny roviny bio-psycho-sociálního
systému organismu má z dlouhodobého hlediska
nejv tší šance na úsp ch.

24,3

10,8
SAFA

PUFA

pod

norma

CHOL

nad

Obr. 4: Zastoupení žen podle míry p íjmu
jednotlivých živin
Podle hodnocení biochemických parametr jsme
nenašli žádné dramatické odchylky. Nej ast jším
nálezem byl zvýšený celkový cholesterol anebo
p edevším zvýšený aterogenní index (pom r
celkového cholesterolu ku HDL cholesterolu).

6. POD KOVÁÍ
Práce vznikla za finan ní podpory
dota ního programu MZ R „Národní program
zdraví – projekty podpory zdraví 2009“, projekt
íslo 9933 Bu po porodu fit a ve form !

Nejzásadn jším nálezem u vybrané populace žen
bylo zjišt ní nerovnováhy ve výživových
zvyklostech. I když celkový p íjem energie se
pr m rn pohyboval okolo 100 % doporu ených
hodnot, p esto nebyl zachován doporu ený pom r
p íjmu jednotlivých živin [Výživaspol2009]. Jednalo
se zejména o zvýšený p íjem protein a tuk na úkor
p íjmu sacharid . Bohužel kvalita p ijímaných tuk
nebyla v bec p íznivá [FAO1994]. U v tšiny žen
byl zvýšený p íjem nasycených mastných kyselin,
který tvo il podstatnou ást z celkového p íjmu tuk
a p itom tyto mají nejv tší podíl na zvýšených
hladinách celkového a LDL cholesterolu. Naopak
p íjem polynenansycených mastných kyselin byl
minimální. Jen tvrtina žen dosáhla v denním p íjmu
doporu ených hodnot. U zbytku byl p íjem
nedostate ný. Na druhou stranu p íjem sacharid a
s tím související p íjem vlákniny nízký až
nedostate ný.

výzkumného zám ru MO OFVZ0000502
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V našem souboru nebyly jen ženy kv li redukci
t lesné hmotnosti, ale také pro zvýšení podv domí
o zdravém životním stylu a i n které kv li pomoci
s optimalizováním t lesné hmotnosti ve smyslu
zvýšení.
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Oxida ní stres po ozá ení terapeutickým laserem a
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ABSTRAKT
Ionizující zá ení pat í k hlavním exogenním zdroj m volných radikál , které pak mohou vést k
poškození zdravých biomolekul a tkání. Dojde-li k vy erpání antioxida ní ochrany organizmu,
m žeme prokázat produkty poškození molekul volnými radikály, mj. reaktivní aldehydy (nap .
malondialdehyd MDA) jako kone ný produkt lipoperoxidace, reaktivní karbonylové slou eniny
vznikající oxidací bílkovin i produkty poškození DA. Antioxidanty jsou chemické slou eniny,
které váží volné radikály tak, aby nepoškodily zdravé bu ky. ízká hladina antioxidant vede
k oxida nímu stresu a m že poškodit nebo zni it bu ky. Zám rem našeho projektu bylo
verifikovat zm ny MDA po ozá ení nízkovýkonným laserem a gama zá ením. K projektu byly
použity samice myší kmene CD1, které byly ozá eny laserem v abdominální oblasti a následn
celot lov kobaltem 60.
Klí ová slova: gama zá ení, oxida ní stres, laser, antioxidant, malondialdehyd

ABSTRACT
Oxidative stress after therapeutic laser and gamma irradiation
Ionizing radiation belongs to the main exogenous sources of free radicals, which can then
involve the damage to healthy biomolecules and tissues. If the anti-oxidative protection of the
organism is exhausted, then it is possible to demonstrate the presence of products of the
damage to molecules with free radicals, among others with reactive aldehydes (for example
malondialdehyde), final products of lipoperoxidation of the reactive carbonyl compound
produced by the oxidation of proteins or products of damage to the DA. The antioxidants are
chemical compounds that can bind to free oxygen radicals preventing these radicals from
damaging healthy cells. Low levels of antioxidants, or inhibition of the antioxidant enzymes
causes oxidative stress and may damage or kill cells.The purpose of this project was to
establish the changes at malondialdehyde after LLLT and gamma irradiation. We used female
mice of the strain CD1.The mice were exposed in the abdomen region to laser light and 60-Co.
Keywords: Gamma radiation, oxidative stress, laser, antioxidants, malondialdehyde
volných radikál nad antioxidanty se nazývá
oxida ní stres. Volné radikály jsou charakterizovány
nepárovými elektrony. V p ítomnosti kyslíku se na
místo nepárového elektronu okamžit
naváže
molekula kyslíku a vzniká peroxylový radikál, který
se snaží získat z jiné slou eniny chyb jící elektron,
ímž vytvá í jiný volný radikál. Tato et zová reakce

1. ÚVOD
Problematika volných radikál , a s tím související
antioxida ní ochrana organizmu, je stále ast ji
diskutované téma jak na odborných konferencích,
tak i v literatu e. Volné radikály exogenního i
endogenního p vodu v p írod lidskou inností stále
p ibývají a v sou asné dob je asto porušována
rovnováha mezi nimi a antioxidanty. P evaha
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je p erušena bu vazbou dvou radikál na sebe,
nebo reakcí s antioxidantem.(Hole ek, 2005)
V biologických systémech vznikají volné radikály
v tšinou energeticky snadn jší cestou – oxidací nebo
redukcí. Velká ást t chto molekul je velmi
reaktivních. Radikály se snaží doplnit si nepárový
elektron, nebo ho p edat jiné molekule. Jejich
vlivem dochází k oxida nímu poškození bu ky –
lipoperoxidaci s destrukcí struktur a poruchou
funkce bun ných membrán, oxidaci bílkovin
s narušením jejich transportních a enzymatických
funkcí nebo oxidaci nukleových kyselin s porušením
genetické informace. (Štípek 2000, Firkle 2000)

Obr. 1.: Malondialdehyd

2. MATERIÁL A METODIKA
Parametry oza ování:
Zdrojem gama zá ení byl 60 Co s dávkovým
p íkonem 0,7 Gy/min, myši byly ozá eny celot lov
dávkou 1 Gy, respektive 1,5 Gy. Zdrojem
laserového zá ení byla dioda s vlnovou délkou 830
nm a výkonem 300 mW. Hustota zá ení byla 20
J/myš v abdominální oblasti.

jsou antioxidanty.
Opakem volných radikál
Antioxidant je látka, jejíž molekuly omezují aktivitu
kyslíkových radikál – snižují pravd podobnost
jejich vzniku nebo je p evád jí do mén reaktivních
nebo nereaktivních stav . Tím omezují proces
oxidace v organismu nebo sm sích, kde se vyskytují.
(Hole ek, 2005). Antioxida ní ochrana organizmu
p edstavuje složitý komplex mechanism , které
pracují na vzájemné souh e, dopl ují se a mnohdy i
potencují,
navíc
musejí
být
v rovnováze
s prooxida ními látkami, tedy s produkcí volných
radikál . (Racek, 2003).

Pokusy byly provedeny na laboratorních myších
kmene CD1 (samice o hmotnosti 22-24 g)
rozd lených do následujících skupin:
Skupina A – ozá ena laserem (20 J/myš), po 30
minutách ozá ení 60Co s dávkovým p íkonem 0,7
Gy/min do celkové dávky 1,5 Gy, odb r
biologického materiálu 4. den.
Skupina B - ozá ena laserem (20 J/myš), po 30
minutách ozá ení 60Co s dávkovým p íkonem 0,7
Gy/min do celkové dávky 1 Gy, odb r biologického
materiálu 4. den.

Nejd ležit jší p irozené antioxidanty v potrav jsou
nap . vitamíny, karotenoidy, flavonoidy – rostlinná
barviva,
t ísloviny,
antioxidanty
na
bázi
aminokyselin – glutation, taurin. Mezi antioxidanty
chránící organismus pat í glutathion peroxidáza,
superoxid dismutáza, kataláza a koenzym Q10.

Skupina C - celot lov ozá ena 60Co s dávkovým
p íkonem 0,7 Gy/min do celkové dávky 1 Gy, odb r
biologického materiálu 4. den.
Skupina D - ozá ena laserem (20 J/myš), po 30
minutách ozá ení 60Co s dávkovým p íkonem 0,7
Gy/min do celkové dávky 1,5 Gy, odb r
biologického materiálu za 30 minut.

Každá bu ka lov ka je za den napadena asi 10 000
volnými radikály, které mohou iniciovat vznik
nádoru. Pokud není antioxida ní ochrana a repara ní
pochody dostate n ú inné, vznikají postupn
karcinomem iniciované bu ky, preneoplastická
bu ka, neoplastická bu ka a nakonec klinický nádor.
Protože i v terapii jsou používány volné radikály k
zni ení nádorových bun k, jsou antioxidanty velmi
vhodné u prevence onemocn ní, i v po áte ních
fázích nemoci, ale u progrese a invazivity nádoru
mohou antioxidanty naopak chránit kancerogenní
bu ky p ed terapií.(Hole ek, 2005).
Jedním
z ukazatel
malondialdehyd
–
( CH2(CHO)2 ), která
potenciáln mutagenní.

oxida ního
organická
je vysoce

Skupina E - ozá ena laserem (20 J/myš), po 30
minutách ozá ení 60Co s dávkovým p íkonem 0,7
Gy/min do celkové dávky 1 Gy, odb r biologického
materiálu za 30 minut.
Skupina F - celot lov ozá ena 60Co s dávkovým
p íkonem 0,7 Gy/min do celkové dávky 1 Gy, odb r
biologického materiálu za 30 minut.

stresu
je
slou enina
reaktivní a

Malondialdehyd
Malondialdehyd je genotoxická látka a jeden z
peroxidace
hlavních
sekundárních
produkt
polynenasycených mastných kyselin. Zp sobuje
zesí ování (cross-linking) a polymeraci protein a
s následnou mutací. Zesí ování a
nukleotid
polymerace ástí bun ných membrán m ní jejich
vlastnosti, nap . snížení membránového potenciálu
se zm n nou propustností membrány pro ionty a
organické slou eniny.(Kan ár, 2007)

Obr. 2.: Odb r krevních vzork
Odb r vzork na stanovení oxida ního poškození
molekul: Byla odebrána žilní krev s p ídavkem
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heparinu. Vzorky krve byly po p idání p íslušných
konzerva ních inidel uchovávány do doby analýzy
p i teplot -80 °C. Vzorky byly sm sné (vždy ze
dvou myší) z d vodu malého množství krve
z jednoho laboratorního zví ete.

3. STATISTICKÉ ZPRACOVÁÍ
Pro porovnání vzork mezi jednotlivými sloupci
daných tabulek (použitých metod) byla použita
analýza rozptylu, nebo-li ANOVA, která umož uje
srovnávat n kolik st edních hodnot nezávislých
náhodných výb r . P i použití analýzy rozptylu se
p edpokládá tzv. homoskedasticitu (stejné rozptyly u
srovnávaných výb r ). Pokud mají výb ry normální
rozd lení, m žeme použít F-test, parametrickou
podobu analýzy rozptylu, v opa ném p ípad
musíme použít neparametrickou podobu analýzy
rozptylu, tzv. Kruskal-Wallis v test.

Graf 2.: Krabicový graf (Box and Whisker Plot)
ada klinických prací i cílených výzkum dokazuje
p íznivé ú inky terapeutického laseru na lidský
organizmus. Tento laser prokazateln ovliv uje
bun né organely, membránové kanály, nociceptory
i cytokiny. Možnostem interakce ionizujícího a
neionizujícího zá ení jsou v novány práce mnohých
zahrani ních autor , nap . rozdílnou rychlost ú inku
samotného ionizujícího zá ení p i sou asném
p sobení ionizujícího zá ení a laseru popsali u
n kterých kmen E. coli Simonian s Voskanianem.

P i statistickém vyhodnocení bylo provedeno
testování na homoskedasticitu za použití t chto
test : Cochran v test, Bartlett v test a Hartley v
test.
Normalita byla testována pomocí KolmogorovSmirnova testu dobré shody, který je použitelný i
pro malé výb ry.

Výsledky experiment navozují adu otázek, které
bude možné zodpov d t teprve dalšími studiemi.
P edevším, existuje-li závislost hustoty energie a
vlnové délky laseru na jeho radioprotektivním efektu
a rovn ž nakolik lokální aplikace laseru má
radioprotektivní ú inek i na další orgány.

4. VÝSLEDKY
Zdroj
Prom nlivosti
Mezit ídní
faktor
Vnit ní
(reziduální)
Celkový

Sou et
tverc

Stupn
volnosti

Pr m rný
tverec

Testová
statistika
F-pom r

phodnota

1,51621

5

0,303242

1,98

0,0971

8,28949

54

0,153509

9,8057
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5. ZÁV R

Tato práce byla podpo ena interní grantovou
agenturou ZSF JU, 02-09/2009.

I když u sledovaných skupin nebyl statisticky
významný rozdíl, byl zde patrný trend
radioprotektivního ú inku laseru.

60

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP

Vztah mezi strukturou a ú inností potenciálních
reaktivátor proti paraoxonem inhibované
acetylcholinesterase
Ond ej Holas1, Kamil Musílek2, Kamil Ku a2,Veronika Opletalová1
1.

Katedra farmaceutické chemie a Kontroly lé iv, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
v Praze, Heyrovského, Hradec Králové 50005
2

Centrum pokro ilých studií a Katedra Toxikologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany,
T ebešská 1575, Hradec Králové 50001
holas.ondrej@gmail.com, musilek@pmfhk.cz, veronika.opletalova@faf.cuni.cz,kucakam@pmfhk.cz

ABSTRAKT
Organofosforové slou eniny (OF) se používají jako pesticidy v zem d lství a v pr myslu jako
inhibitory ho ení i zm k ovadla. Jejich toxicita je založena na fosfonylaci resp. fosforylaci
aktivního místa enzymu, kde se kovalentn váží na serinový hydroxyl (Ser203) aktivního místa
acetylcholinesterasy (AChE). Sou asná standardní lé ba p i intoxikacích OF se skládá z podání
oximových reaktivátor ve spojení s parasympatolytikem (nap . atropinem). Žádný z dosud
známých reaktivátor však není schopen uspokojiv reaktivovat AChE inhibovanou všemi typy
OF. Cílem naší práce byla studie vztah mezi strukturou a aktivitou nových reaktivátor AChE
proti intoxikaci OF pesticidy in vitro a jejich srovnání se slou eninami komer n dostupnými.
Pro vyhodnocení reaktivace byl zvolen standardní in vitro test s použitím homogenátu mozku
laboratorního potkana.
Bylo otestováno 56 nových potenciálních reaktivátor in vitro a porovnány se standardními
slou eninami na model paraoxonem inhibované potkaní mozkové AChE. ejlepších výsledk
bylo dosaženo s biskvarterními molekulami s nejmén jednou oximovou skupinou v pozici 4 a
spojovacím et zcem v rozmezí 3-4 methylenových m stk .
Klí ová slova: Acetylcholinesterasa, reaktivátor, aktivní místo, organofosfore né inhibitory,
reaktivace,

ABSTRACT
Relationship between structure and activity of potential reactivators
against paraoxon inhibited acetylcholinesterase
Organphosphorus compounds (OPCs) are used as agricultural pesticides and in industry as
plasticizers and fire retardants. Their toxicity is based on covalent phosphorylation or
phosphonylation of serine hydroxyle (Ser203) at acetylcholinesterase (AChE) active site.
Current standard treatment of OPCs’ intoxication consists of administration of anticholinergic
drug (atropine), diazepam as anticonvulsant and oxime reactivators. one of the currently used
reactivators is able to reactivate acetylcholinesterase inhibited by various types of OPCs. The
aim of this study is to describe the relationship between structure and activity of new potential
reactivators against pesticide inhibited AChE and their comparison with commercial and
standard compounds. For evaluation of reactivation activity was chosen standard in vitro test
using rat brain homogenate as.
56 new potential AChE reactivators were tested in vitro and compared to the commercial
compounds on the model of paraoxon-inhibited rat brain AChE. source of AChE. The best
reactivation results were obtained for bisquarternary molecules with at least one oxime group
in position 4 and with connecting linker ranging from 3 to 4 C-C bonds.
Keywords: Acetylcholinesterase, reactivator, aktive gorge, organophosphorus inhibitors,
„aging“, reactivation
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p ipraveny na Kated e toxikologie Fakulty
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
Následovalo studium závislosti mezi strukturou a
ú inností. P ipravené reaktivátory byly srovnávány
s komer n dostupnými reaktivátory.

1. ÚVOD
OFI inhibují ireverzibiln enzym acetycholinesterasu
(AChE, E.C. 3.1.1.7). Toxicita OFI je založena na
ireverzibilní fosforylaci resp. fosfonylaci aktivního
místa enzymu (Ser 203). Inhibovaný enzym není
schopný št pit neuromediátor acetylcholin, který se
hromadí v centrálním i periferním nervovém sytému
a dochází k hyperstimulaci nervových receptor . To
se manifestuje miózou, zhoršením akomodace o ky,
zvýšeným slzením a slin ním, zúžením bronch ,
hypersekrecí bronchiálních žlázek, zvýšenou
motilitou
st ev,
poklesem
krevního
tlaku,
bradykardií, svalovou slabostí, a svalovými
fascikulacemi, které postupn p echázejí v tonickoklonické k e e nebo až v celkovou paralýzu p í n
pruhovaného svalstva. Bezprost ední riziko pro
osobu zasaženou OFI p edstavuje akutní respira ní
insuficience daná útlumem dýchacího centra
v prodloužené míše a následnou paralýzou dýchacích
sval . N které OFI odvozené od kyseliny
thiofosfore né jsou mén toxické než jejich kyslíkaté
analogy. Jejich p em na na toxi t jší oxoderiváty
(s v tší afinitou k AChE) probíhá v krevní plazm a
jaterní tkáni, jedná o tzv. letální syntézu (p .
metabolická aktivace parathionu na paraoxon).

3. METODIKA
Použité chemikálie byly dodány od firem Fluka a
Sigma-Aldrich a použity bez dalšího p e išt ní.
Komer n dostupné i nové reaktivátory byly d íve
p ipraveny na pracovišti Katedry toxikologie Fakulty
vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Jejich
istota byla ov ena pomocí spektrálních metod
(NMR, HPLC-MS).
Homogenát z mozk laboratorního potkana (0,5 ml)
byl smíchán s 20 l isopropylalkoholového roztoku
paraoxonu (10-5 M) a inkubován za teploty 25 °C po
dobu 30 minut (pH 7,6). Poté bylo ke sm si p idáno
2,5 ml roztoku chloridu sodného (3 M) a dopln no na
celkový objem 23 ml destilovanou vodou. Nakonec
byly p idány 2 ml roztoku acetylcholin-jodidu (0,02
M). Enzymová aktivita byla m ena p i pH 7,6 a
teplot 25 °C na autotitrátoru RTS 822 (Radiometer,
Dánsko). Aktivity intaktního (a0) a inhibovaného
enzymu (ai) byly ode teny ze závislosti spot eby
roztoku NaOH (0,01 M) na ase. Po inkubaci
paraoxonem inhibované AChE (30 min) byl k
roztoku p idán reaktivátor (koncentrace 10-3 M nebo
10-5 M) a celá sm s byla inkubována po dobu 10
minut. Aktivita reaktivované AChE (ar) byla op t
ode tena ze závislosti spot eby NaOH na ase.

K lé b intoxikací OFI se používá ada prost edk .
Osobám potenciáln ohroženým zasa ením OFI
(nap . vojáci) se podávají reverzibilní inhibitory
AChE (nap . pyridostigmin) sloužící k blokování
aktivního místa AChE. Standardní lé ba se skládá
z podání anticholinergního lé iva (p ednostn se
používá atropin), které antagonizuje p sobení
nahromad ného ACh na receptorech, reaktivátoru
AChE a diazepamu i.m. jako antikonvulziva.
Reaktivátory AChE jsou slou eniny schopné
nukleofiln št pit kovalentní vazbu mezi OFI a
aktivním místem enzymu a obnovit jeho
fyziologickou funkci. Ve své molekule nesou
obvykle 1 až 2 nukleofilní oximové skupiny [12].
Ke komer n
dostupným reaktivátor m pat í
pralidoxim, trimedoxim, obidoxim, HI-6.

Z nam ených hodnot aktivit bylo vypo ítáno
množství reaktivované AChE (%) podle vzorce:

⎛
a − ar
x = ⎜⎜ 1 − 0
a0 − ai
⎝

⎞
⎟⎟ ⋅ 100[% ]
⎠

4. VÝSLEDKY A DISKUZE

Vzhledem k velké variabilit OFI neexistuje jeden
univerzální
reaktivátor
schopný
uspokojiv
reaktivovat AChE inhibovanou všemi typy OFI [14].
Navíc po expozici OFI dochází k dealkylaci pop .
deaminaci komplexu AChE-OFI. Takto zm n ný
komplex již že není reaktivovatelný. Tento proces se
nazývá stárnutí enzymu (tzv. „aging“). Ú innost
reaktivátor je mimo jiné dána i rychlostí, s jakou
dochází ke stárnutí enzymu. Stárnutí NPL probíhá
nejrychleji u somanu u OF pesticid dochází ke
stárnutí v ádu hodin.

Otestováno bylo 56 nových slou enin, v tšinou
biskvarterních oximových reaktivátor . Použitelnost
in vivo je limitována nejvyšší dosažitelnou
koncentrací reaktivátoru 10-4M.i Proto má aktivita
nam ená p i kocentraci reaktivátoru 10-5M.
Reaktiva ní ú innost by m la p esáhnout 10%.
Nejlepších výsledk bylo dosaženo s molekulami
biskarterními molekulami s minimáln
jednou
oximovou skupinou (zásadní je p ítomnost jedné
ozimové skupiny- té s nejnižším pKa) v poloze 2
nebo 4. se spojovacím m stkem v rozmezí 3-4
methylenové m stky pop . s xylenovým m stkem.
viz tab.1.

2. CÍL PRÁCE
Cílem této práce byl screening reaktiva ní ú innosti
n kolika sérií oximových reaktivátor
proti
paraoxonem inhibované AChE. Reaktivátory byly
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reaktivátor

Reaktivace 10-3M

Reaktivace 10-5M

1

42 ± 1

0

2

35 ± 2

0

3

76 ± 2

37 ± 2

4

46 ± 1

50 ± 4

5

0

53 ± 3

6

41±1

43±2

7

54±0

49±0

8

50±0

42±0

9

43±0

48±4

5. ZÁV R
Bylo
otestováno
více
než
50
nových
monokvarterních a biskvarterních reaktivátor p i
kocentracích 10-3M a 10-5M proti paraoxonem
inhibované AChE. Koncentrace 10-5M je použitelná
pro in vivo experimenty.
Více než 30 t chto reaktivátor dosáhlo takových
hodnot reaktivace p i koncentraci 10-5M, že mohou
být postoupeny pro další experimenty. N které
slou eniny dosáhly lepších výsledk než jakékoliv
v sou asné dob používané reaktivátory

6. POD KOVÁÍ
Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu
Ministerstva školství mládeže a t lovýchovy MSM
0021620822.

Tabulka 1. Srovnání reaktiva ní ú innosti
vybraných reaktivátor proti standard m

Obrázek 1. Struktury standardních a nových vybraných reaktivátor
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ABSTRACT
We evaluated cardiac toxicity during hematopoietic cell transplantation (HCT) for
hematological malignancies in 53 patients (mean age 49.9 ± 12.3 years, 33 males). We used
multiple biomarkers of cardiac injury – myoglobin, creatine kinase MB (CK-MB mass), cardiac
troponin I (cTnI), heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) and glycogen phosphorylase
BB (GPBB). We found significant elevations in GPBB (above 7.30 µg/L) in 8 (15.1 %) patients
after preparative regimen (PR) and in 9 (17.0 %) patients after HCT. H-FABP increased
slightly above the cut-off after HCT in 1 (1.9 %) patient. Other cardiac biomarkers remained
within the reference range in all patients. PR followed by HCT for hematological malignancies
could be associated with myocardial injury manifested by increased release of GPBB from
cardiomyocytes. These findings could be considered to be a sign of acute subclinical
cardiotoxicity. Further studies in a larger number of patients will be needed to confirm our
preliminary results and define the potential role of new cardiac biomarkers in the assessment of
cardiac toxicity in hematooncology.
Keywords: cardiac biomarkers; cardiac toxicity; glycogen phosphorylase BB; hematopoietic
cell transplantation; hematooncology

ABSTRAKT
Glykogen fosforyláza BB jako marker kardiální toxicity b hem
transplantace krvetvorných bun k v hematoonkologii
Ve studii byla hodnocena kardiální toxicita b hem transplantace krvetvorných bun k (TKB) pro
hematologické malignity u 53 pacient (pr m rný v k 49,9 ± 12,3 let, 33 muž ). Použili jsme
n kolik biomarker srde ního poškození – myoglobin, kreatinkináza MB (CK-MB mass),
kardiální troponin I (cTnI), kardiální typ proteinu vázajícího mastné kyseliny (H-FABP) a
glykogen fosforyláza BB (GPBB). "alezli jsme významné zvýšení GPBB (nad 7,30 g/l) u 8
(15,1 %) pacient po p ípravném režimu (PR) a u 9 (17,0 %) pacient po TKB. U 1 pacienta
(1,9 %) došlo k mírnému zvýšení H-FABP po TKB. Ostatní kardiální biomarkery z staly
v referen ním rozmezí u všech pacient . Podání PR a následná TKB pro hematologické
malignity mohou být spjaty s myokardiálním poškozením, které se projevuje zvýšeným
uvol ováním GPBB z kardiomyocyt . Tyto nálezy mohou být považovány za projev akutní
subklinické kardiotoxicity. Další studie na v tším po tu pacient budou pot ebné k potvrzení
našich p edb žných výsledk a definování postavení nových kardiálních biomarker p i
hodnocení kardiální toxicity v hematoonkologii.
Klí ová slova: kardiální biomarkery; kardiální toxicita; glykogen fosforyláza BB; transplantace
krvetvorných bun k; hematoonkologie
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1. BACKGROUD

4. RESULTS

Cardiac toxicity is a well-known and potentially
serious complication of hematooncology treatment.
Preparative regimen (PR) followed by hematopoietic
cell transplantation (HCT) represents a high risk for
development of cardiotoxicity [1, 2]. Various
methods including cardiac biomarkers have been
recommended for monitoring of cardiotoxicity. The
applicability of cardiac troponins in this context has
been extensively investigated with inconsistent
results [3, 4]. Recently, we applied new biomarkers
of myocardial ischemia and necrosis – glycogen
phosphorylase BB (GPBB) and heart-type fatty acidbinding protein (H-FABP) – in the assessment of
cardiac toxicity associated with HCT and
anthracycline chemotherapy in acute leukemia
patients [5, 6]. Except for the acute leukemia setting,
these new perspective biomarkers of cardiac injury
(GPBB, H-FABP) have not been studied in patients
treated for hematological malignancies.

The number of patients with elevated values is shown
in the Table.
We found significant elevations in GPBB (above
7.30 µg/L) in 8 (15.1 %) patients after PR and in 9
(17.0 %) after HCT. H-FABP increased slightly
above the cut-off after HCT in 1 (1.9 %) patient.
Other cardiac biomarkers (myoglobin, CK-MB mass,
cTnI) remained within the reference range in all
patients.

5. COCLUSIOS
Our results suggest that administration of PR
followed by HCT for hematological malignancies
could be associated with myocardial injury
manifested by increased release of GPBB from
cardiomyocytes. These findings could be considered
to be a sign of acute subclinical cardiotoxicity.
Whether these acute changes will have predictive
value for development of treatment-related
cardiomyopathy in the future is not clear and should
be evaluated during a prospective follow-up. Further
studies in a larger number of patients will be needed
to confirm our preliminary results and define the
potential role of new cardiac biomarkers in the
assessment of cardiac toxicity in hematooncology.

2. AIM
The aim of our present study was to assess cardiac
toxicity during PR and HCT for various
hematological
malignancies
with
multiple
biomarkers of cardiac injury – myoglobin, creatine
kinase MB (CK-MB mass), cardiac troponin I (cTnI),
heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) and
glycogen phosphorylase BB (GPBB).

6. ACKOWLEDGEMETS
The work was supported by research project MO
0FVZ0000503 (Czech Ministry of Defence).

3. PATIETS AD METHODS
A total of 53 patients (mean age 49.9 ± 12.3 years,
median 54 years, 33 males) undergoing HCT for
various hematological malignancies were studied.
The diagnoses were as follows: acute myeloid
leukemia 27, multiple myeloma 12, non-Hodgkin's
lymphoma 5, Hodgkin's lymphoma 4, acute
lymphoblastic leukemia/lymphoblastic lymphoma 3,
chronic myeloid leukemia 1, myelodysplastic
syndrome 1. Thirty transplants were autologous, 23
allogeneic. The study was carried out with the ethics
committee approval. All patients gave a written
consent before they were included in the study.

7. REFERECES
1. Tichelli A, Bhatia S, Socie G. Cardiac and
cardiovascular consequences after haematopoietic
stem cell transplantation. Br J Haematol 2008;
142: 11–26.
2. Morandi P, Ruffini PA, Benvenuto GM,
Raimondi R, Fosser V. Cardiac toxicity of highdose chemotherapy. Bone Marrow Transplant
2005; 35: 323–334.
3. Gertz MA. Troponin in hematologic oncology.
Leuk Lymphoma 2008; 49: 194–203.

Cardiac biomarkers were measured on Randox
Evidence analyzer the day after completion of PR
(after PR) and the day after infusion of hematopoietic
cell graft (after HCT). Values above the reference
range on the basis of a number of cardiology studies
and recommended by the manufacturer (Randox
Laboratories Ltd., Crumlin, UK) were considered
elevated. The cut-off values for cardiac injury were
as follows: 76.0 µg/L for myoglobin, 4.80 µg/L for
CK-MB mass, 0.40 µg/L for cTnI, 4.50 µg/L for HFABP and 7.30 µg/L for GPBB.

4. Sparano JA, Brown DL, Wolff AC. Predicting
cancer therapy-induced cardiotoxicity. The role of
troponins and other markers. Drug Saf 2002; 25:
301–311.
5. Horacek JM, Tichy M, Pudil R, Jebavy L, Zak P,
Ulrychova M, Slovacek L, Maly J. Multimarker
approach to evaluation of cardiac toxicity during
preparative regimen and hematopoietic cell
transplantation. Neoplasma 2008; 55: 532–537.
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anthracycline cardiotoxicity. Ann Oncol 2008;
19: 1656–1657.

6. Horacek JM, Tichy M, Pudil R, Jebavy L.
Glycogen phosphorylase BB could be a new
circulating
biomarker
for
detection
of
cardiac biomarkers

1 day after PR

1 day after HCT

myoglobin above 76.0 µg/L

0

0

CK-MB mass above 4.80 µg/L

0

0

cTnI above 0.40 µg/L

0

0

H-FABP above 4.50 µg/L

0

1 (1.9 %)

8 (15.1 %)

9 (17.0 %)

GPBB above 7.30 µg/L

Table. Elevated biomarkers of cardiac injury during hematopoietic cell transplantation
in hematooncology patients (n=53)
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Syndrom vyvolaný rozpadem nádoru
– akutní stav v onkologii
Jan M. Horá ek1,2, Ladislav Jebavý1,2, Pavel Žák2, Miroslav Brndiar1
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ABSTRAKT
Syndrom vyvolaný rozpadem nádoru neboli tumor lysis syndrom (TLS) pat í mezi akutní stavy
v onkologii. Práce pojednává komplexn o této závažné komplikaci protinádorové lé by. D raz
je kladen na diagnostiku, klasifikaci, prevenci a lé bu tohoto syndromu. TLS profylaktický
protokol zahrnuje hyperhydrataci, podporu diurézy, alkalizaci mo i a prevenci urátové
nefropatie.
Klí ová slova: syndrom nádorového rozpadu; akutní stav; onkologie

ABSTRACT
Tumor lysis syndrome – oncological emergency
Tumor lysis syndrome (TLS) is among oncological emergencies. The work deals globally with
this serious complication of antitumorous treatment. The diagnostics, classification, prevention
and treatment of this syndrome are emphasized. TLS prophylactic protocol includes
hyperhydration, diuretic support, urine alkalinisation and prevention of uratic nephropathy.
Keywords: tumor lysis syndrome; emergency; oncology
senzitivitou
k lé b ),
tumorozní
masa/rozsah
onemocn ní (bulky disease, zvýšené LDH,
leukocytoza), renální funkce (preexistující renální
dysfunkce, oligurie), vstupní urikemie (kyselina
mo ová v séru > 450 mol/l), efektivní a rychlá
cytoreduk ní lé ba (specifická lé ba nádoru, liší se
podle typu nádoru).

1. DEFIICE
Syndrom vyvolaný rozpadem nádoru neboli tumor
lysis syndrom (TLS) je charakterizován souborem
metabolických abnormalit zp sobených masivním a
náhlým uvoln ním nitrobun ného obsahu do
krevního e išt po rychlém rozpadu maligních
bun k (rozvrat vnit ního prost edí). Metabolické
zm ny zahrnují hyperurikemii, hyperfosfatemii,
hypokalcemii, hyperkalemii a zhoršení renálních
funkcí.

TLS m že být vyvolán následujícími lé ebnými
postupy: chemoterapie (monoterapie i kombinovaná),
kortikosteroidy, intratekáln aplikované léky (nap .
),
metotrexát), imunoterapie (nap . interferon
radioterapie (celot lové oza ování), tyrosin-kinázové
inhibitory
(imatinib,
dasatinib,
nilotinib),
monoklonální
protilátky
(nap .
rituximab,
gemtuzumab ozogamicin).

Nej ast ji se vyskytuje u hematologických malignit
po zahájení cytotoxické terapie, ale i spontánn , a u
solidních nádor s vysokou proliferací, velkou
nádorovou masou a vysokou senzitivitou k
cytotoxické terapii (sarkomy, malobun ný karcinom
plic).

Mezi hematologické malignity s vysokým rizikem
vzniku TLS pat í: akutní myeloidní leukemie (AML)
> 50 000/ l, akutní
s hodnotou leukocyt
lymfoblastická leukemie (ALL) s hodnotou
leukocyt > 100 000/ l, chronická lymfatická
leukemie (CLL) s hodnotou leukocyt > 150 000/ l,
nehodgkinské lymfomy (NHL) s vysokým stupn m
malignity.

2. RIZIKOVÉ FAKTORY
Mezi rizikové faktory TLS pat í: typ nádoru
(Burkitt v lymfom, lymfoblastický lymfom, difúzní
B-velkobun ný lymfom, akutní lymfoblastická
leukemie, solidní tumory s vysokou proliferací a

67

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP
aktuálního stavu a nález (korekce abnormalit,
podpora funkce selhávajících orgán – mechanická
ventilace, mimot lní elimina ní metody, atd.) a
v neposlední ad profylaxi TLS.

3. KLIICKÝ OBRAZ
Klinický obraz je rozli ný a prom nlivý. P íznaky
TLS zahrnují: pocit slabosti, apatie, nechutenství,
zvracení, poruchy v domí, arytmie, k e e a další.
Tyto projevy jsou d sledkem jednak zm n hodnot
prvním
iont (hyperfosfatemie bývá obvykle
p íznakem TLS) a katabolit , dále dochází k
postižení funkce orgán – p i nedostate né eliminaci
katabolit ledvinami dochází k akutní renálnímu
selhání, stav m že progredovat do multiorgánového
selhání a vyústit v úmrtí.

6. PREVECE
Nejd ležit jším krokem je u všech rizikových
nemocných ne ekat na rozvoj TLS, ale ihned zahájit
provád ní tzv. TLS profylaktického protokolu, který
slouží k prevenci vzniku syndromu vyvolaného
nádorovým
rozpadem.
Protokol
zahrnuje
hyperhydrataci (4 – 6 litr infuzních roztok denn ),
podporu diurézy (furosemid nebo manitol k udržení
vyrovnané bilance tekutin), alkalizaci mo i (podání
bikarbonátu se provádí jen p i p ítomnosti
hyperurikemie, opatrn
p i hyperfosfatemii) a
prevenci urátové nefropatie. Jako prevenci urátové
nefropatie lze použít podání alopurinolu (inhibitor
xantinoxidázy, perorální léková forma) nebo
rasburikázy (rekombinantní urátoxidáza, intravenozní
léková forma). Výhodou rasburikázy je extrémn
rychlý nástup ú inku a dobrá tolerance, nevýhodou je
vysoká cena.

4. KLASIFIKACE – „CAIRO-BISHOP
DEFIICE“
Navržený klasifika ní systém, tzv. Cairo-Bishop
definice, používá specifické laboratorní a klinické
charakteristiky a zahrnuje t ídící systém k ur ení
stupn závažnosti.
Laboratorní tumor lysis syndrom (LTLS) je
definován jako abnormality ve 2 nebo více
následujících sérových koncentracích: kyselina
mo ová 476 mol/l nebo 25% vzestup proti vstupní
hodnot , kalium
6,0 mmol/l nebo 25% vzestup,
fosfát 1,45 mmol/l u dosp lých, 2,1 mmol/l u d tí
nebo 25% vzestup, kalcium 1,75 mmol/l nebo 25%
pokles. Tyto abnormality se mají objevit 3 dny p ed
nebo 7 dní po zahájení chemoterapie u pacienta
s dostate nou hydratací (± alkalizací mo i) a lékem
snižujícím kyselinu mo ovou. LTLS je bu p ítomný
nebo nep ítomný.

7. POUŽITÉ ZDROJE
1. Cairo MS, Bishop M. Tumour lysis syndrome:
new therapeutic strategies and classification. Br J
Haematol 2004; 127: 3–11.
2. Coiffier B, Altman A, Pui CH, Younes A, Cairo
MS. Guidelines for the management of pediatric
and adult tumor lysis syndrome: an evidencebased review. J Clin Oncol 2008; 26: 2767–2778.

Klinický tumor lysis syndrom (CTLS) je definován
jako LTLS + 1 nebo více následujících komplikací:
vzestup sérového kreatininu (1,5x nad horní hranici
normy podle v ku, tj.
165 mol/l u dosp lých),
srde ní arytmie/náhlá smrt nebo záchvat. CTLS se
d lí na stupn podle závažnosti klinické manifestace
(stupe 0 – 5).

3. Hochberg J, Cairo MS. Tumor lysis syndrome:
current perspective. Haematologica 2008; 93: 9–
13.
4. Tosi P, Barosi G, Lazzaro C, Liso V, Marchetti M,
Morra E, Pession A, Rosti G, Santoro A, Zinzani
PL, Tura S. Consensus conference on the
management of tumor lysis syndrome.
Haematologica 2008; 93: 1877–1885.

5. AKUTÍ TERAPIE
Akutní terapie zahrnuje následující postupy:
monitorování vitálních funkcí, redukci po tu
leukocyt (leukocytafereza) a podání prefáze (nižší
dávky cytostatik i kortikoidy), postup podle

5. Hochberg J, Cairo MS. Rasburicase: future
directions in tumor lysis management. Expert
Opin Biol Ther 2008; 8: 1595–1604.
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Zm ny antropometrických parametr u p íslušník
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Michaela Husárová1, Jana Fajfrová1, Jan Psutka2, Václav Bláha3, Pavol Hlúbik1
1
2

3

Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, 500 01

Katedra organizace vojenského zdravotnictví, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec
Králové, 500 01

Katedra ve ejného zdravotnictví, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové, 50001
husarova@pmfhk.cz, fajfrova@pmfhk.cz, psutka@pmfhk.cz, blaha@pmfhk.cz,hlubik@pmfhk.cz

ABSTRAKT
adváha a obezita se stále stoupajícím trendem celosv tov se stává problémem i mezi
p íslušníky eské armády. Zabývali jsme se retrospektivní analýzou zm n vybraných
antropometrických parametr u dobrovolník z 13. kontingentu A R b hem jejich
šestim sí ního p sobení v mírové misi v Kosovu. Sledování se zú astnilo10 žen a 33 muž
v pravidelných ty týdenních intervalech. Více než polovina respondent snížila b hem 1.
m síce svoji hmotnost i množství t lesného tuku s pozitivní bilancí aktivní svalové hmoty.
V následujících m sících tento trend však již nepokra oval. a konci mise došlo u muž
v 66,7% k nár stu t lesné hmotnosti. Stejné % muž dosahovalo dle standard BMI nadváhy a
15,1% p ekro ilo hranici obezity. Výsledky ukazují, že BMI však není signifikantním rizikovým
ukazatelem a antropometrická vyšet ení by m la být dopln na o údaje z analýzy t lesného
složení. Potvrzuje se d ležitost správné edukace a motivace v dodržování stravovací kázn a
dostate né pohybové aktivity.
Klí ová slova: body mass index, % t lesného tuku, obezita, tanita

ABSTRACT
ázev lánku v angli tin
Overweight and obesity with its world-wide increasing is going to be a problem between the
Czech military recruits. We were concerned with retrospective analysis of the changes of
selected athropometric parameters in volunteers from 13th contingent of the Czech Army during
their six-month peacekeeping mission in Kosovo.There took part 10 women and 33 men with
regular 4-week intervales men in the monitoring. More than a half of the individuals had
decreased their body weight, percentage body fat mass with positive balance of fat free mass
during the first month. During the following months it haven´t been continued with this trend.
There was increasing in body weight in 66,7 % of the men at the end of the mission. The same
percentage men had overweight due to BMI standards and 15,1 % passed the bounds for the
obesity. As the results show, body mass index isn´t significant risk indicator. Anthropometric
evalouation should be completed with data from body compositoin analysis.There is importance
of valid education and motivation in abidance by eating habits and sufficient physsical
activities.
Keywords: body mass index, percentage body fat rate, obesity, tanita
celosv tovou prevalencí (1) se stává problémem i
p íslušník eské armády. Kdo je v riziku? Všichni
dosp lí s nadváhou a obezitou (BMI ≥ 25) jsou
považováni za rizikové pro vznik asociovaných
chorob a onemocn ní, jako nap : arteriální
hypetenze, hypercholesterolémie, DM II. typu,

1. ÚVOD
Na vojenské profesionály armády R jsou kladeny
požadavky nejen z hlediska odborné a zdravotní
zp sobilosti, ale také dobré fyzické i psychické
kondice. Nadváha a obezita se stále stoupající
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kardiovaskulární onemocn ní a další. Osoby s BMI
od 25 do 29,9 ozna ujeme jako s nadváhou a s BMI
30 jako obézní (2). Obezita i další složky
metabolického syndromu bývají asto d vodem ke
snižování zdravotní klasifikace voják , což m že být
limitující pro vyslání do zahrani ní operace. Na
druhou stranu zahrani ní operace p edstavují pro
v tšinu voják vynucenou zm nu denního režimu a
návyk v oblasti stravování a fyzických aktivit.
N kte í z nich se snaží využít pravidelnosti a
pestrosti nabízené stravy i možností volno asového
sportovního vyžití k upevn ní zdravých návyk ,
zlepšení své fyzické kondice i k úprav t lesné
hmotnosti a jiných antropometrických parametr .
V ozbrojených silách, u policie, hasi
a dalších
profesí, u kterých jsou kladeny vysoké požadavky na
zdravotní zp sobilost, je screening obezity asto
založen na BMI standardech. Hodnocení t lesného
tuku bývá až druho adé (3). V A R jsou od roku
1999 provád ny v rámci preventivního programu
podpory zdraví rozší ené léka ské prohlídky
zam ené, mimo jiné, na detekci rizikových faktor
metabolického syndromu.

2. METODY
V pr b hu mise KFOR v Kosovu od ervence 2008
do ledna 2009 prob hlo pomocí bio-impedan ní
váhy Tanita sledování vybraných antropometrických
parametr u dobrovolník z 13. kontingentu A R.
Sledování se zú astnilo 10 žen (z nichž 5 bylo
sportovky ) a 33 muž (z toho 16 sportovc ).
Podmínkou pro za azení do sportovní kategorie bylo
p edchozí alespo jednoleté provozování sportovní
aktivity pravideln minimáln 3x týdn a klidová TF
pohybující se kolem 60 a mén tep /min. První
m ení bylo u každého jednotlivce provedeno do
týdne po p íletu do Kosova a každá následující
m ení p ibližn ve ty týdenních intervalech.
Celkem tedy 7 m ení, v nichž se pozornost
zam ovala hlavn na údaje o t lesné výšce,
hmotnosti, BMI, % t lesného tuku a hmotnosti
aktivní svalové hmoty. M ení byla uskute ována
vždy v dopoledních hodinách (po snídani). Ke
kategorizaci respondent dle množství t lesného
tuku bylo použito škály % t lesného tuku založené
na NIH/WHO BMI Guidelines (Obr. . 1).

(Obr. . 1)

3. VÝSLEDKY M

hmotnostní nár st inil 12,4 kg u muže (3,3 kg u
ženy).

EÍ

Pr m rný v k vyšet ovaných žen byl 28 ± 3,2 let s
pr m rnou t lesnou výškou 167,6 ± 6,2cm.
Pr m rný v k vyšet ovaných muž byl 31 ± 5,9 let
a pr m rná t lesná výška 181,5 ± 5,9 cm. Nejv tší
váhový úbytek zaznamenaný na konci mise byl
-10,5 kg u muže (-5,0 kg u ženy). Naopak nejv tší
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•

B hem 1. m síce více než polovina respondent
snížila svoji hmotnost i množství t lesného tuku
s pozitivní bilancí aktivní svalové hmoty.

•

Na konci mise 90 % žen m lo svoji p vodní i
dokonce nižší t lesnou hmotnost. Naopak
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u muž došlo v 66,7 % k nár stu t lesné
hmotnosti o více než 1 kg (Graf . 1).

(Graf . 1)
•

Na konci mise m lo 66,7 % muž dle hodnot
BMI nadváhu a 15,1 % p ekro ilo hranici
obezity (Graf . 2).

(Graf . 3)

(Graf . 2)
•

Jsou statisticky významné (p<0,01) rozdíly v
BMI muž a žen ve sledované skupin (Graf .
3). Muži m li pr m rný BMI vyšší: 27,4 ± 2,9
oproti 22,8 ± 3,7 u žen. Naopak % tukové tkán
bylo u muž významn (p<0,01) nižší (Graf .
4). U muž pr m rné množství t lesného tuku
na konci mise bylo 19,7 % ± 5,9 % a u žen 26,5
% ± 8,1 %.

•

U všech muž - sportovc majících dle BMI
nadváhu bylo % t lesného tuku v norm (Graf.
. 5). K porovnání je p iložen graf znázor ující
vztah mezi BMI a % t lesného tuku u muž –
nesportovc (graf. . 6).

•

Mezi sportujícími (A) a nesportujícími (N)
jedinci byly statisticky významné (p=0,01)
rozdíly v BMI (Graf . 3) i v množství tukové
tkán (p<0,01) (Graf. . 4).

•

(Graf . 4)

(Graf . 5)

V pr b hu mise došlo ke statisticky významným
zm nám v množství t lesného tuku (p<0,01) ve
smyslu nejprve po áte ního poklesu a poté
kone ného nár stu (Graf. . 4).
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poloviny voják - muž došlo b hem mise
k vzestupu t lesné hmotnosti s nežádoucí zm nou
pom ru t lesného tuku a aktivní svalové hmoty,
poukazují nejspíše na malou motivaci muž
v dodržení stravovací kázn a dostate né pohybové
aktivity po celou dobu mise. Tuto skute nost lze
také p i íst pom rn dlouhé dob pobytu v misi,
navíc se zakon ením v zimních m sících, kdy
obecn míra t lesné aktivity klesá. Nemalý podíl na
kone ném vzestupu t lesné hmotnosti mají jist
nevhodné stravovací zvyklosti jednotlivc a mnohdy
až nadbyte né množství nabízené stravy. Na druhou
stranu, díky pravidelnosti a pestrosti stravy
s možností vlastního výb ru, n kte í dosáhli
významného váhového úbytku. Zde je ovšem
otázka, do jaké míry zde sehrála svou roli motivace
ke snížení již existující nadváhy.

(Graf . 6)

4. ZÁV R
Skute nost, že tak vysoké procento voják A R má
BMI nad horní hranicí normy, je pom rn
alarmující. Avšak ov ili jsme si, že BMI závisí na
t lesné konstituci a sám o sob není signifikantním
rizikovým ukazatelem. V rámci A R, kde
p edpokládáme v tší zastoupení trénovaných a
konstitu n silných muž , než je v b žné populaci
R, je vhodné, aby antropometrická vyšet ení
v A R byla dopl ována o údaje z analýzy t lesného
složení. Kone né výsledky potvrzují d ležitost
správné edukace v zásadách zdravé výživy a
zdravého životního stylu a neustálé motivace
v dodržování stravovací kázn
a dostate né
pohybové aktivity.
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Pozitivní trend ve výsledcích po prvním m síci
mise si lze vysv tlovat pozitivní motivací a
po áte ním nadšením respondent zlepšit svoje
antropometrické ukazatele i fyzickou kondici.
V prvních týdnech po nasazení do zahrani ní
operace není vylou en vliv stresu na zm nách
t lesné hmotnosti. Kone né výsledky, kdy u více než
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ABSTRAKT
Infekce u hematoonkologických nemocných p edstavují astou a velmi závažnou komplikaci
základního onemocn ní. Vyskytují se v 80-90% a u 40 – 60% nemocných mohou být p í inou
úmrtí. Mykózy se staly b hem uplynulých 20 let závažným problémem. V sou asné dob mykózy
zp sobují v hematoonkologických centrech 25-45% všech infek ních epizod s mortalitou až
20%. Invazívní mykotické infekce jsou jednou z hlavních p í in morbidity a mortality p edevším
pacient s nejt žším imunodeficitem – po transplantaci kostní d en i kmenových bun k
krvetvorby (HSCT) a pacient po terapii akutních leukémií, kte í jsou lé eni agresivními
chemoterapeutickými režimy s rezultující dlouhodobou neutropenií.
Klí ová slova: Invazivní mykotické infekce, epidemiologie, diagnostika, lé ba,
albicans, 20 – 30% kmeny non-albicans) a aspergily
(15 – 30%), kryptokokózy a mukormykózy se
vyskytují sporadicky (okolo 2 –3%).

1. ÚVOD
Infekce
u
imunosuprimovaných
nemocných
p edstavují astou a velmi závažnou komplikaci
základního,
v tšinou
hematoonkologixckého,
onemocn ní. Vyskytují se až v 80 % a u 40 – 60 %
nemocných mohou být p í inou úmrtí. Spektrum
kauzálních agens zp sobujících závažné oportunní
infekce se trvale vyvíjí, m ní se v závislosti na
lé ebných postupech i na dostupnosti protiinfek ních
lék – antibiotik a antimykotik. B hem posledních 20
let se závažným problémem staly infekce mykotické.
V sou asné
dob
mykózy
zp sobují
v hematoonkologických centrech 25 – 45% všech
infek ních epizod s mortalitou až 20%.

U kandidózy jde v naprosté v tšin o endogenní
infekci, nej ast jším zdrojem je zažívací trakt.
Z epidemiologických studií vyplývá, že v r zných
evropských státech je celková incidence kandidémie
obdobná. Se zavedením flukonazolu došlo nejen
k zastavení, dokonce i v n kterých centrech
k poklesu výskytu kandidémie.
Aspergilóza je exogenní, nej ast ji nosokomiální
infekce. Vyšší výskyt je pozorován v nemocnici
v souvislosti se stavebními a rekonstruk ními
pracemi, u infikovaných ventila ních systém .
Aspergily jsou p ítomny také v kontaminované
potrav
i dalších poživatinách. Vstupní branou
infekce jsou dýchací cesty, kdy dochází k aspiraci
spór, které se pak usídlí p evážn v plicích, v ORL
oblasti i v CNS. Nejvyšší incidence invazivní
aspergilózy je zejména u neutropenických
nemocných, u nemocných s leukémií, po alogenní
transplantaci kmenových krvetvorných bun k a po
transplantaci orgán .

Invazivní mykotické infekce jsou jednou z hlavních
p í in morbidity a mortality p edevším pacient
s nejt žším imunodeficitem – po transplantaci kostní
d en i kmenových bun k krvetvorby (HSCT) a
pacient po terapii akutních leukémií, kte í jsou
lé eni agresivními chemoterapeutickými režimy
s rezultující dlouhodobou neutropenií.

2. EPIDEMIOLOGIE

3. KLIICKÉ PROJEVY
MYKOTICKÉ IFEKCE

Podle zp sobu vzniku d líme systémové mykózy na
endemické a oportunní. Klinická manifestace závisí
jednak na virulenci infek ního agens, jednak na stavu
obranyschopnosti hostitele. Nej ast jším agens
oportunních mykóz jsou kandidy (60 – 80% Candida

Mykotické infekce invazivní i hematogenní sepse
v tšinou nemají specifický klinický projev, který by
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je odlišil od infekce bakteriální. Proto je na tuto
infekci nutné myslet, zejména u imunologicky
oslabených nemocných s adou rizikových faktor ,
které v p ehledu uvádí následující tabulka:

onemocn ní a lé ebných postup
infek ního agens.

Diagnostika mykotických infekcí
vyžaduje komplexní p ístup.

Rizikové faktory systémové mykózy
•
•
•
•

Neutropenie (<0,5.109/l G.)
ATB dlouhodob (kombinace 3)
Centrální venózní katétr
Kolonizace ( > 2 ložiska )

•
•
•
•

• Ventilátor (…intubace )
• Mo ový katétr ( > 7 dní)
• Hemodialýza

• Krevní p evody
• Parenterální výživa

• Maligní, exhaustivní on.
• AIDS, GVHD

obtížná,

Jejich p íklady uvád jí následují tabulky.

Diagnostické možnosti
invazivní mykotické infekce
Metody :
• Zobrazovací
• Odb ry vzork

Klinické projevy kandidové infekce jsou r znorodé,
liší se podle orgánové lokalizace infekce. Nej ast ji
jsou postiženy sliznice zažívacího traktu. Infekce
z p vodn lokalizované (slizni ní) formy asto
proniká do hlubších struktur tkán a stává se pak
zdrojem invazivní formy. Infekce systémové
(orgánové,
invazivní)
jsou
pak
závažným
problémem.

• Kultiva ní

Techniky:
• Rtg, hr-CT (spirální CT),UZ
• Bronchoalveolární laváž
• St ry, výplachy, odb ry
tkání a t lesných tekutin
• Bioptické – peropera n ,
tenkou punk ní jehlou
• Hemokultura ( záchyt 50 –70% )

Diagnostické možnosti
invazivní mykotické infekce

P ehled základních forem kandidové infekce uvádí
následující obraz :

Metody :
• Sérologické

Klinické projevy mykotické infekce

Kandidóza
• Mukokutánní kandidóza (Oro-GIT)
• Akutní diseminovaná kandidóza (více orgán
• Chronická diseminovaná kandidóza

je

P ístup klinika p i podez ení na mykotickou infekci
spo ívá v komplexním klinicko – laboratorním
zhodnocení stavu. Na mykotické infekce je nutné
myslet a k jejich objasn ní je pot eba, vedle rutinních
vyšet ení, provést adu speciálních zobrazovacích,
kultiva ních,
sérologických
i
molekulárn
biologických vyšet ení.

Diabetes mellitus
Délka hospitalizace (>20dní)
Pobyt na JIP ( > 3 dny)
APACHE II > 15

• Lé ba kortikosteroidy
• Lé ba cytostat., zá ením
• Lé ba imunosupresivy

a mezi virulencí

Techniky:
• Antigeny
- kandidy : mannan
- aspergily : galaktomannan
- panfungální : glukan

• Protilátky ( jen u kandid )

)

• Molekulárn
biologické

- d íve ozna ovaná jako hepatolienální
- postihuje nemocné s akutními hemoblastózami
- GIT --» portální systém --» primárn do jater a sleziny

• Kandidémie ---- sepse

• PCR, FISH

5. LÉ BA IVAZIVÍCH MYKÓZ

Klinický projev aspergilózy je zcela odlišný od
kandidové infekce, ani tento však není specifický,
proto je nutné na možnost aspergilózy myslet.
P evažuje postižení plic ( až 90% ) – invazivní plicní
aspergilóza, paranasálních dutin – invazivní
sinoorbitální
aspergilóza a CNS – nitrolební
aspergilóza. Hematogenní infekce jsou vzácné, p i
generalizaci procesu m že být však postižen jakýkoli
orgán.

Cílenou a pevná doporu ení respektující lé bu
limituje míra diagnostické nejistoty. I p es pokroky
v diagnostice (zvlášt v oblasti serologie a PCR) stále
užíváme antimykotika ast ji k lé b možné i
pravd podobné než k lé b prokázané invazívní
mykózy.
V eské republice dostupná a v blízké dob
pravd podobn
dostupná systémov
užívaná
antimykotika uvádí tabulka:

CT nález , souvisí
Klinický obraz, v etn
s angiotropismem aspergil , které postihují cévní
systém s následným hemorhagickým infarktem
postižené tkán .

Systémov užívaná antimykotika

4. DIAGOSTICKÉ MOŽOSTI
SYSTÉMOVÝCH MYKÓZ

Polyeny

Azoly

Echinokandiny Ostatní

amphotericin B
deoxycholát
ABLC

fluconazol
itraconazol
voriconazol
posaconazol
ketokonazol
clotrimazol
miconazol

caspofungin
anidulafungin
micafungin

(amphotericin B
lipid complex)

ABCD

Pestrost klinického pr b hu je dána interakcí mezi
imunoalterovaným pacientem, stavem základního

(amphotericin B
colloidal dispersion)

Nystatin
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P ístup k profylaxi a lé b nej ast jších mykotických
infekcí m že mít následující stupn :

6. ZÁV R
Invazivní mykotické infekce v dnešní dob
p edstavují reálnou hrozbu jak pro imunoalterované
nemocné (p edevším neutropenické) tak pro nemocné
i bez neutropenie (non – neutropenické). To je
d sledkem významných pokrok v medicín , které
tak umož ují, že „vážn nemocní se své mykózy
do kají“.

primární profylaxe,
sekundární profylaxe,
pre-emptivní lé ba,
empirická terapie protrahované febrilní
neutropenie,
terapie systémových infekcí.
P íklady doporu ené lé by uvádí tabulka:

Základem správného diagnostického a lé ebného
postupu bude vždy vzd laný ošet ující léka , který na
invazivní mykózy nezapomíná myslet.

Doporu ené lé ebné postupy
invazivní mykózy
L é ba 1 . a dy

Systémová kandidóza ,

C AS PO, VORI, AB C L, AB CD,
c-AmB + F LU ITR A, ± 5-FC

kandidém ie
In vazi vní
as perg ilóza

VO RI

P es všechny pokroky v diagnostice a terapii
invazivní mykotické infekce je i do budoucna t eba
ešit mnoho vzniklých problém , které se objevily
áste n i jako d sledek podávání moderních
antimykotik.

L é ba2 . a dy

Zákla dn í Dg.

AB C L, AB CD,
C AS PO, c-Am B
ITR A, P OS A
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ABSTRAKT
Proveden rozbor a vyhodnocení innosti oboru vnit ní léka ství ve zdravotnické služb A R.
Vyhodnoceny pozitivní ale i negativní faktory, které ovliv ovaly innost v oboru v roce 2007 a
provedeno srovnání s p edchozím obdobím. V hodnocení zahrnuta oblast lé ebn -preventivní,
kde proveden rozbor l žkové kapacity a personální stav jednotlivých pracoviš .
Dále pak statisticky vyhodnoceny a rozebrány údaje týkající se po tu ambulantních vyšet ení,
hospitalizací, innosti jednotek intenzivní pé e, specializovaných výkon kardiovaskulárních i
gastroenterologických. V nována je pozornost rozboru a vyhodnocení p ednáškové a
publika ní innosti jako i v deckovýzkumné práci v oblasti vnit ního a vojenského vnit ního
léka ství. Záv ry sd lení obsahují vedle shrnutí úsp šného rozvoje oboru v hodnoceném období
i vytý ení hlavních úkol oboru do budoucího období.
Klí ová slova: Vojenská zdravotnická služba A R, obor vnit ní léka ství, aktuální situace
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ABSTRAKT
V preventivním programu A R v podmínkách CAZP ÚV je od roku 1999 standardn Elisa
metodou vyšet ována p ítomnost Helicobacter pylori (HP). Senzitivita a specificita testu je
srovnatelná s CLO testem.
V roce 1999 byl výskyt HP ve vyšet ovaném souboru muž a žen ve v ku od 20-60 let, 60% a
byl srovnatelný s civilní populaci v R. Soustavnou eradikací symptomatických jedinc se v
roce 2007 poda ilo snížit jeho p ítomnost na 30%. Úsp šnost eradikce známe trojkombinace
(amoxicilin, klaritromycin, omeprazol), byla v 85% u muž a 80% u žen.
Od roku 1999 do roku 2007 po et vyšet ených stoupl na dvojnásobek a soubor se obm nil
t ikrát.
Auto i dále diskutují o možném p inosu eradikace HP u všech pozitivních jedinc s cílem
snížení všech známych rizik chorob spojených s Helicobacter pylori.
Kli ová slova: Helicobacter pylori, epidemiologie, klinické projevy, eradikace

ABSTRAKT
In the preventative programme of A R in conditions of CAZP ÚV, have been since 1999
standardly by Elisa method examinated presence of Helicobacter pylori (Hp). The sensitivity
and specificity of the test is comparable with CLO test. In 1999 a group of male and female
soldiers between 20 and 60 years of age were examined for HP and 60% of these were found to
be positiv (a comparable statistic for the civilian population in the Czech Republic). By
systematic eradication of symptomatic individuals oneself was succeed reduce his present on
30% in year 2007. Success of eradication was 85% in men and 80% in women, by very good
know triple therapy (amoxicilin, klaritromycin, omeprazol).
Since 1999, the number of probands has been doubled and extensively modified (3X).
The authors will discuss the contributary factors regarding the total eradication of HP in all
subjects that rest positive with the aim of decreases the risk of all know illnesses concealed with
HP.
Key words: Helicobacter pylori, epidemiology, symptoms, eradication
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P íprava a in vitro testování nových periferních
inhibitor acetylcholinesterasy
Markéta Komlóová1, Ond ej Holas1, Kamil Musílek2, Martin Doležal1
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Katedra farmaceutické chemie a kontroly lé iv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,
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ABSTRAKT
Acetylcholinesterasa (AChE) je enzym odpov dný za degradaci neurotransmiteru acetylcholinu
v místech jeho p sobení a tím za ukon ení ší ení signálu nervového vzruchu [Millard 1995].
Inhibice AChE je mechanismem toxického ú inku nervov paralytických látek (PL).
Reverzibilních inhibitor je možné využít k do asné ochran AChE p ed p sobením PL, tudíž
jako profylaxe otrav t mito látkami. Byly p ipraveny série nových inhibitor AChE
s biskvarterní strukturou. Jejich inhibi ní ú innost byla testována in vitro a porovnána se
standardy s periferním p sobením – pyridostigmin bromidem a neostigmin bromidem. Mezi
testovanými látkami byly nalezeny slou eniny s aktivitou srovnatelnou s použitými standardy.
Klí ová slova: acetylcholinesterasa, inhibitory AChE, pyridostigmin

ABSTRACT
Preparation and in vitro evaluation of new periferal inhibitors of
acetylcholinesterase
Acetylcholinesterase (AChE) is an important enzyme responsible for the degradation of
neurotransmitter acetylcholine (ACh) and therefore termination of the nerve transmission
[Millard 1995]. The inhibition of AChE is a mechanism of toxic effect of organophosphorus
compounds (OPI) used as nerve agents. Reversible inhibitors are used as a pretreatment
against OPI poisonings for temporary protection of the enzyme. The new series of
bisquaternary inhibitors were prepared and their inhibitory ability was tested in vitro and
compared to standards – pyridostigmine bromide and neostigmine bromide. Some of the tested
compounds were found comparable or more active than used standards.
Keywords: acetylcholinesterase, AChE inhibitors, pyridostigmine

Jako antidotní terapie akutní intoxikace NPL se
používá kombinace látek s anticholinergním
p sobením (atropin) a reaktivátor AChE (HI-6, 2PAM). K profylaxi a sou asn zvýšení ú innosti
následné antidotní terapie je možné využít
reversibilních inhibitor (pyridostigmin, benactyzin,
trihexyfenidyl), které AChE do asn ochrání p ed
irreversibilní inhibicí zp sobenou NPL [Pato ka
2004].

1. ÚVOD
Acetylcholinesterasa (AChE, EC 3.1.1.7) je enzym
odpov dný za terminaci ší ení nervového vzruchu
zprost edkovaného
neurotransmiterem
acetylcholinem (ACh) [Millard 1995]. Inhibice
AChE je mechanismem toxického ú inku
chemických bojových látek známých jako nervov
paralytické látky (NPL). Nahromad ní acetylcholinu
v synapsi s následnou hyperstimulací cholinových
receptor pak vede k p íznak m otravy, tzv. akutní
cholinergní krizi.

Byly p ipraveny série symetrických biskvarterních
inhibitor AChE s pyridinovými, chinolinovými a
isochinolinovými jádry propojenými r znými
spojovacími et zci (Obr.1). Jejich inhibi ní
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ú innost byla testována in vitro a získané hodnoty
byly porovnány s perifern p sobícími standardy
pyridostigmine a neostigmine. Na základ získaných
výsledk byly odvozeny vztahy mezi strukturou a
ú inkem získaných inhibitor .
N

A

N

N

2Br

A
2Br

N

N

A

3. VÝSLEDKY A DISKUSE
Inhibi ní schopnost m ených slou enin byla
vyjád ena jako IC50 . V každé sérii se poda ilo najít
látky s ú inností srovnatelnou nebo p esahující
ú innost standard .
Slou eniny
s xylenovými,
but-2-enovými
spojovacími et zci a slou eniny obsahující ve
spojovacím
et zci kyslík se nevyzna ovaly
významnou inhibi ní aktivitou. Naopak uspokojivé
hodnoty byly stanoveny pro látky s methylenovými
spojovacími
et zci,
zejména
s osmiaž
dvanácti lenným spojovacím et zcem.

N

2Br

A:

O

O

Ú innost pyridinových slou enin byla nižší než
jejich chinolinových a isochinolinových analog .
Nejvýznamn jší inhibi ní aktivita byla zaznamenána
u slou enin s naftylenovým spojovacím et zcem,
která p ekonla i IC50 ú inn jšího ze standard –
neostigminu.

(CH2)1-12

Obrázek 1. Obecná struktura nových inhibitor
AChE

2. METODIKA

4. POUŽITÉ ZDROJE

Slou eniny byly p ipraveny reakcí daných
heterocykl
(pyridin,
chinolin,
isochinolin)
s dibromovanými spojovacími et zci.

[Millard 1995] Millard C.B, Broomfield C.A. J.
eurochem. 64: 1909 (1995)
[Pato ka 2004] Pato ka J. Vojenská toxikologie.
Praha: Grada publishing 2004

Inhibi ní aktivita byla testována Ellmanovou
spektrofotometrickou metodou pro stanovení
aktivity AChE [Ellman 1961] za použití lidské
erytrocytární
AChE
na
vícekanálovém
spektrofotometru
Sunrise
(Tecan,
Salzburg,
Rakousko).

[Ellman 1961] Ellman G.L., Courtney K.D., Andres
V., Featherstone R. M. Biochem. Pharmacol. 7:
88 (1961)
Projekt byl vypracován za podpory výzkumných
zám r MSM0021620822 a FVZMO0000604 a
grantu GAUK ( . 117909/2009/B-CH/FaF).
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Jak ve všeobecném praktickém léka ství?
Stanislav Konštacký
Katedra všeobecného léka ství a urgentní medicíny ,Fakulta vojenského zdravotnictví UO,
T ebešská 1575, Hradec Králové,500 01
konstacky@ pmfhk.cz

ABSTRAKT
V sou asné dob je v oboru všeobecné praktické léka ství za azeno celkem 52 absolvent
studijního programu všeobecné léka ství.P íprava pro získání specializace probíhá ve
vojenských a civilních nemocnicích a v ordinacích posádkových ošet oven nebo spádovém
vojenském zdravotnickém za ízení, i u civilních akreditovaných praktických léka .Podle
zákona 95/2005 Sb. a 198/2008 Sb. o vzd lávání , za ínají skládat léka i atestaci, v uplynulém
roce to byli 3 mladí léka i a v sou asné dob jsou p ipraveni další léka i, kte í budou skládat
zkoušku v podzimním nebo jarním termínu.V roce 2009 bylo nov za azeno do oboru 11 léka 6 žen a 5 muž a jedna léka ka p ešla do oboru z jiné specializace.Snahou hlavního odborníka
za azených do oboru všeobecné
je, aby byl lenem atesta ní komise u všech vojenských léka
praktické léka ství.V posledním období došlo k úprav a zkrácení kurikula pro všeobecné
praktické léka e na 3 roky, z ehož jsou dva roky základní kmen a t etí rok pak v ordinaci
všeobecného léka e, p ípadn dopl ková praxe podle pot eby léka e.Sou ástí kurikula jsou
povinné a doporu ené kurzy a seminá e.Spole nost všeobecného léka ství p ipravuje elearningové lekce, které zkrátí dobu strávenou na r zných typech školení a navíc výrazn sníží
finan ní náro nost.
V civilním zdravotnictví prob hl výb r reziden ních míst zabezpe ující financování
specializa ní p ípravy, pro náš obor byly p id leny prost edky na vzd lávání 154 léka .
Klí ová slova : Vzd lávání léka ,specializa ní p íprava,reziden ní místa

ABSTRACT
How in General practice ?
At present, 52 General medicine programme graduates in total have been placed within the
branch of General practice medicine. Specialization training takes place in both military and
civil hospitals, and in doctor´s surgeries at garrison dispensaries, in military treatment
facilities catchment areas or in civil accredited general practitioners. According to the new law
of education, the doctors commence to do specialization exams. In the last year, there were
three young doctors and to the present day there have been other doctors who will do the exam
during the autumn or spring term. The effort of the chief specialist is to become a member of the
exam committee for all military doctors placed within the branch of General practice medicine.
Recently, there have been changes and shortening of the curriculum for general practitioners to
three years, the first two years are a core specialty training and the third one takes place in a
general practitioner´s surgeries, eventually a supplementary practice according to doctor’s
needs. Obligatory and recommended courses and seminars are included into the curriculum.
The General Medicine Association prepares e-learning lessons which shorten the time spent in
different trainings and furthermore it significantly decreases a financial load.Residencies
financing the specialized training were picket out in the civilian health care system.Our branch
received financial resources for education of 154 doctors.
Keywords: Education of doctors, specialized vocational training,residential posts.
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Syntéza a in vitro evaluace centráln ú inných
inhibitor acetylcholinesterázy odvozených od
struktury 7-MEOTA
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ABSTRAKT
Jednou z možností profylaxe otrav nervov paralytickými látkami (NPL) je ochrana enzymu
acetylcholinesterázy (AChE; EC 3.1.1.7) p ed jeho inhibicí zp sobenou NPL. Touto cestou
lze ochránit AChE tzv. reverzibilními inhibitory AChE, které enzym reverzibiln inhibují.
Možnost ochrany ChE je známa a využívána již adu let, testováno bylo mnoho látek tohoto
typu (nap . takrin, 7-MEOTA, huperzin A). Cílem naší práce je p íprava nových derivát
odvozených od struktury 7-MEOTA, které vykazují v porovnání s takrinem nižší
hepatotoxicitu. V rámci p ísp vku bude diskutována syntéza a in vitro aktivita nových N-alkyl
derivát látky 7-MEOTA.
Klí ová slova: takrin, 7-MEOTA, acetylcholinesteráza, inhibitory AChE

ABSTRACT
Synthesis and in vitro evaluation of centrally active acetylcholinesterase
inhibitors derived from 7-MEOTA
One of the possibilities of profylaxis by organophosphorus inhibitors (OPI) poisoning is
protection of acetylcholinesterase (AChE; EC 3.1.1.7) prior to its inhibition caused by OPI.
AChE reversibly inhibiting compounds can preserved AChE. The option of protecting ChE is
well-known and available for several years. Few compounds have been tested in this area (e.g.
tacrine, 7-MEOTA, huperzine A). The aim of our work was to prepare new compounds
derived from 7-MEOTA, which shows less hepatotoxic effect if compared to tacrine. The
synthesis and in vitro assay of new N-alkyl derivatives of 7-MEOTA will be discussed.
Keywords: tacrine, 7-MEOTA, acetylcholinesterase, inhibitors of AChE
Muskarinové (nap . mióza, bronchospasmus,
peristaltika GIT,
sekrece slinných a potních
žláz)
Nikotinové (záškuby sval , k e e)
Centrální (poruchy p enosu vzruchu v CNS,
únava, malátnost, závrat aj.)
První pomoc p i zasažení NPL spo ívá v rychlé a
specifické antidotní terapii (anticholinergikum +
reaktivátor AChE). Z profylaktického pohledu lze
užít
pyridostigmin
bromid,
PANPAL
(pyridostogmin, benaktyzin a trihexyfenidyl) nebo

1. ÚVOD
Profylaxe otrav nervov paralytickými látkami (NPL)
je v sou asné dob stále aktuálním tématem z d vodu
hrozících teroristických útok . NPL se vyzna ují
vysokou toxicitou a rychlým nástupem ú inku.
Zasahují do p enosu nervového vzruchu v CNS a na
periferii. NPL dokáží pronikat do organismu všemi
branami v etn neporušené k že. Otrava NPL
vykazuje n kolik p íznak , které lze roz lenit na:

82

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP
profylaktická náplast TRANSANT (reaktivující látka
HI-6), zajímavá je pak zejména oblast využití
reverzibilních inhibitor AChE (takrin, 7-MEOTA,
huperzin a další), tedy látek primárn ur ených
k lé b Alzheimerovy choroby (AD). Cílem naší
práce je p íprava nových derivát 7-methoxy-1,2,3,4tetrahydroakridinu
(7-MEOTA),
strukturního
derivátu hepatotoxi t jšího takrinu [Ames1988],
které mohou nalézt uplatn ní nejen v profylaxi NPL,
ale i p i zmírn ní symptomatických projev AD.

AChE [Ellman1961] za použití lidské erytrocytární
AChE na vícekanálovém spektrofotometru Sunrise
(Tecan, Salzburg, Rakousko).

3. VÝSLEDKY
Hodnoty IC50 (koncentrace stanovované látky, která
inhibuje 50% daného enzymu) p ipravených látek
byly stanoveny a porovnány se standardy takrinem a
7-MEOTA. Inhibi ní potenciál v i AChE byl m en
na AChE izolované z lidských erytrocyt a inhibi ní
potenciál v i BChE byl ur en na BChE izolované
z lidského séra. Následn byla vypo ítána selektivita
p ipravených
látek
k AChE
(pom r
IC50
BChE/AChE). Nejvyšší ú inností se vyzna uje látka
s 6 uhlíky v postranním et zci, která p evyšuje svou
inhibi ní aktivitou parentní takrin p tinásobn v i
AChE a je 10x více specifická k tomuto enzymu.

2. METODIKA
Syntéza nových derivát 7-MEOTA byla provád na
metodou popsanou pracovní skupinou Panga
[Pang1997]. Do roztoku 7-MEOTA (2000 mg; 7,55
mmol) v DMSO (30 ml) byl p idán nadrcený KOH
(1270 mg; 22,5 mmol) a celá aparatura byla opat ena
dusíkovou atmosférou. Sm s byla míchána 2 hodiny
za laboratorní teploty, poté byl p idán odpovídající
bromalkan (15,1 mmol) a reakce byla míchána
dalších 48 hodin. Následn bylo p idáno 100 ml vody
a produkt byl jímán extrakcí s ethylacetátem (3 × 100
ml). išt ní produktu probíhalo chromatograficky na
kolon na trietyhlamonium-saturovaném silikagelu
100 (Fluka), za mobilní fázi byl použit hexan:EtOAc
(1:1). Produkt byl získán jako sv tle nažloutlý olej,
který
byl následn
rozpušt n
v bezvodém
diethyletheru a probubláván 10 minut plynným
chlorovodíkem (Schéma 1). Získaná látka byla
rekrystalizována z acetonitrilu jako žluté krystaly .

4. POUŽITÉ ZDROJE
[Ames1988] D. J. Ames, P. S. Bhathal, B. M. Davies,
J. R. E. Fraser; Lancet 331: 887 (1988)
[Pang1997] Yuan-Ping Pang, Feng Hong, Polly
Quiram, Tanya Jelacic and Stephen Brimijoin; J.
Chem. Soc. Perkin Trans. 1, 2: 171 (1997)
[Ellman1961] Ellman G.L., Courtney K.D., Andres
V., Featherstone R. M.; Biochem. Pharmacol. 7:
88 (1961)
Projekt byl vypracován za podpory grantu GAUK ( .
117909/2009/B-CH/FaF) a výzkumných zám r
FVZMO0000604 a MSM0021620822.

Inhibi ní aktivita byla testována Ellmanovou
spektrofotometrickou metodou pro stanovení aktivity

NH2 .HCl
O
N

HN

+

R-Br

1.DMSO/KOH
2. HCl/ether

O
.HCl
N

Schéma 1: Syntéza -alkyl derivát odvozených od 7-MEOTA
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Nové reaktivátory acetylcholinesterázy – kandidáti
na zavedení do léka ské praxe
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ABSTRAKT
Reaktivátory acetylcholinesterázy (AChE) jsou sou ástí antidot užívaných v p ípad otrav
organofosforovými pesticidy i nervov paralytickými látkami (PL). V sou asné dob jsou
v A R zavedeny pro lé bu otrav PL t i látky z této skupiny – obidoxim, methoxim a HI-6 Cl.
Každá z t chto látek má své limity vycházející z jejich chemických i farmakologickotoxikologických vlastností. Díky tomu jsou stále p ipravovány a testovány nové látky jako
potenciální kandidáti pro nahrazení stávajících látek. V tomto p ísp vku budou p edstaveny t i
nejperspektivn jší reaktivátory AChE, které byly p ipraveny b hem posledních sedmi let na
našem pracovišti – HI-6 DMS, K027 a K203. Tyto látky jsou v sou asnosti testovány
celosv tov pro svou výbornou antidotní ú innost.
Tato práce vznikla za podpory zám ru Ministerstva obrany – FVZ0000604.
Klí ová slova: reaktivátor, nervov paralytická látka, antidota, oxim, acetylcholinesteráza

ABSTRACT
ovel acetylcholinesterase reactivators – candidates for introduction into
the medical care
Acetylcholinesterase (AChE) reactivators belong to the antidotes used in case of
organophoshorus pesticide and nerve agent (A) poisonings. owadays, three reactivators
(obidoxime, methoxime and HI-6 dichloride) are used for the treatment of A poisonings in the
Czech Army. Potency of every of these compounds is limited. This limitation is caused by the
different chemical structure and different pharmacologico-toxicological properties of each
compound. Due to this, novel compounds as possible replacement of standard treatment are
prepared and tested at present time. In this contribution, three most perspective AChE
reactivators (HI-6 DMS, K027 and K203) developed within last seven years at our department
will be introduced. These compounds are recently tested worldwide for their extraordinary
good antidotal efficacy.
This work was supported by Ministry of Defence - FVZ0000604.
Keywords: reactivator, nerve agent, antidote, oxime, acetylcholinesterase
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Gentamycin vázaný na mikrodisperzní oxidovanou
celulózu v lé b akutních ranných infekcí.
Experimentální studie.
Petr Lochman1,2, Ji í Páral1,2
1

Katedra vále né chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, T ebešská 1575, Hradec
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2
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lochmpet@seznam.cz, jiri.paral@seznam.cz

ABSTRAKT
Infekce chirurgického místa (surgical site infections, SSI) jsou nej ast jší poopera ní
komplikací v chirurgi. Cílem naší experimentální studie bylo zhodnotit ú innost lokáln
aplikovaného gentamycinu ve vazb na nový degradabilní nosi v lé b akutních ranných
infekcí. osi em byla mikrodisperzní oxidovaná celulóza (MDOC) ve form nanovlákna. Byl
vytvo en model hluboké infikované kožní rány u velkého pokusného zví ete (prase domácí) a
ú innost preparátu byla testována na infekce zp sobené kmeny Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa a Escherichia coli. Dosažené výsledky byly porovnány s t mi p i
použití preparátu Garamycin Schwamm®.
Klí ová slova: infekce chirurgického místa, gentamycin, mikrodisperzní oxidovaná celulóza

ABSTRACT
Gentamicin attached to microdispersed oxidized cellulose in acute wound
infections treatment. An experimental study.
Surgical site infections remain the commonest postoperative complication in surgery. The aim
of our experimental study was to examine the effect of topically applied gentamicin attached to
a new degradable carrier in acute wound infections treatment. The carrier was formed by
nanofibrous microdispersed oxidized cellulose (MDOC). A model of full-thickness infected
dermal wound in big laboratory animal (domestic swine) was created and the effectiveness to
infections caused by Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli
was tested. The achieved results were compared to those with Garamycin Schwamm®.
Keywords: surgical site infections, gentamicin, microdispersed oxidized cellulose

1. ÚVOD

2. MATERIÁL A METODA

Infekce chirurgického místa jsou druhou nej ast jší
skupinou nozokomiálních infekcí a nej ast jší
komplikací v chirurgii. Cílem experimentální studie
bylo zhodnotit ú innost lokáln
aplikovaného
gentamycinu ve vazb na mikrodisperzní oxidovanou
celulózu (MDOC) v lé b akutních ranných infekcí a
dosažené výsledky porovnat s t mi, které byly
dosaženy p i lé b
preparátem Garamycin
Schwamm®.

V rámci experimentální studie bylo použito celkem
12 pokusných zví at (samic prasete domácího o
hmotnosti 35–45 kg). Byl vytvo en model infikované
hluboké rány v paravertebrální krajin zví ete.
Ú innost obou preparát byla testována na infekce
zp sobené
kmeny
Staphylococcus
aureus,
Pseudomonas aeruginosa Escherichia coli, vždy pro
každý bakteriální kmen samostatn . Každý
experiment trval týden a b hem tohoto intervalu bylo
zví e opakovan uvedeno do krátkodobé celkové
anestezie za použití ketaminu. Po 24, 48 a 168
hodinách byly rány makroskopicky zhodnoceny, byly
provedeny st ry ke kultiva nímu vyšet ení a na konci

85

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP
experimentu
odebrány
tká ové
vzorky
k histologickému vyšet ení. Zví ata byla utracena
intravenózní aplikací T-61® (Intervet Canada Ltd.,
Kanada). Dosažené výsledky byly statisticky
vyhodnoceny Fisherovým exaktním testem, p i emž
hladina významnosti byla stanovena jako p<0.01.

gentamycinem ve vazb na MDOC bylo na konci
experimentu 100 % ran istých bez známek místní
infekce, zatímco p i použití Garamycinu Schwamm®
pouze 16,7 % ran (p<0.01).

3. VÝSLEDKY

Lokáln aplikovaný gentamycin vázaný na MDOC
ve form nanovlákna se zdá být efektivní v lé b
akutních
ranných
infekcí
díky
svému
antimikrobiálnímu efektu, výborné vst ebatelnosti a
hemostatickému ú inku.

4. ZÁV R

Porovnáním výsledk kultiva ních vyšet ení nebyl
shledán signifikantní rozdíl mezi ob ma preparáty.
Statisticky významný rozdíl byl v p ípad
makroskopického hodnocení lé ených ran. P i lé b
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Lokální hemostatika v polních podmínkách
kdy a pro ?
Radovan Matoušek1, Daniel Dobeš2, Jan Krutiš1, Jitka Šístková1
1

FVZ UO, Katedra všeobecného léka ství a urgentní medicíny, T ebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
2

FVZ UO, Katedra vále né chirurgie, T ebešská 1575, 500 01Hradec Králové
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ABSTRAKT
Podle statistických údaj z války ve Vietnamu bylo vykrvácení p í inou 50 % všech úmrtí. (J
Trauma 2003;54:5S). Z tohoto po tu bylo 80 % zp sobeno poran ním trupu a 20 % poran ním
velkých cév kon etin.
Champion na základ údaj z 2. sv tové války a války ve Vietnamu (Champion HR et al. A
profile of combat injury. J Trauma 2003; 54:S13-19) odhaduje, že 10 % všech úmrtí (ne pouze
úmrtí z vykrvácení) je zp sobeno poran ním kon etin. Odhaduje, že vykrvácení z kon etinových
poran ní p edstavuje více než polovinu úmrtí, kterým se dá v polních podmínkách p edejít.
Kon etinová krvácení je možné ošet it p ímým tlakem v rán , tlakovým obvazem, turniketem.
P i zástav krvácení na krku, trupu ale i kon etinách lze použít lokální hemostatické preparáty.
Tyto preparáty se uplat ují p i zástav masivního zevního krvácení v urgentní medicín ,
zejména ve vojenských podmínkách. Jsou dostupné ve dvou formách – jako granulát, který se
sype do rány nebo jako obvaz napušt ný hemostatikem.
Auto i popisují vybrané lokální hemostatické preparáty a možnosti jejich použití.
Klí ová slova: masivní zevní krvácení, zástava krvácení, turniket, hemostatické preparáty.

ABSTRACT
Local hemostatics agents in the field condition
when and why?
Studies of Vietnam data have demonstrated that 50 % of deaths were from exsanguination
(J Trauma 2003;54:5S). 80 % of these were torso injuries and 20 % were from „injured
extremity vessels“.
Champion has estimated (based on WW2 and Vietnam data) that 10% of all deaths (not only
those attributed to haemorrhage) are from extremity wounds. He has concluded that
exsanguination from extremity wounds accounts for more than half of the potentially
preventable deaths in combat. Catastrophic extremity haemorrhage may be treated by direct
pressure, compressive bandage or tourniquet.
Catastrofic torso and extremity haemorrhage may be also treated by hemostatic agents. These
agents have been gaining popularity in emergency medicine, especially in military medicine.
They are available in two forms - as granular powder poured on wounds, or embedded in
a dressing.
The authors describe selected hemostatic agents and the possibility of their application.
Keywords: massive external haemorrhage, catastrophic haemorrhage control, tourniquet,
hemostatic agents.
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Turniket m že b hem pé e pod palbou p edstavovat
nejrychlejší a nejefektivn jší zp sob zástavy
krvácení. Pro n které typy poran ní (amputace) je
turniket jediným správným postupem.

1. ÚVOD
Ve vále ných podmínkách 90 % všech úmrtí nastává
ješt v p ednemocni ní fázi. N kterým z nich lze
p edejít, a to zejména zástavou masivního zevního
krvácení, které ohrožuje život zran ného.

Zdrojem masivního krvácení však m že být i
poran ní proximálních ástí kon etin (nap . t íslo),
kde naložení turniketu není možné. Pokud krvácení
nelze zastavit p ímým tlakem v rán pomocí obvazu,
lze použít hemostatické preparáty. P i masivním
krvácení lze hemostatický preparát použít rovnou
jako první zp sob zástavy krvácení.

2. PRVÍ POMOC V POLÍCH
PODMÍKÁCH
Pro p ežití zran ného v polních podmínkách je
rozhodují ošet ení v rámci první pomoci na míst
vzniku poran ní. To se d je formou svépomoci a
vzájemné pomoci. Rozsah tohoto ošet ení závisí
nejen na charakteru poran ní, ale také na taktické
situaci a klimatických podmínkách, za kterých se
ošet ení provádí. Podle toho se ošet ení v poli
rozd luje na „Pé i pod palbou“(Care Under Fire) a
na „Pé i mimo p ímou palbu“ (Tactical Field Care).

3. LOKÁLÍ HEMOSTATICKÉ
PREPARÁTY
Hemostatika nabízejí novou možnost zástavy zevního
krvácení tam, kde klasické prost edky (obvazy,
turnikety) selhávají. Na trhu je celá
ada
hemostatických preparát , avšak pro pot eby zástavy
masivního (zejména tepenného) krvácení se ve
vojenských podmínkách používají jen n které z nich.

Pé e pod palbou je limitována zejména
nestandardními podmínkami, jak již nazna uje její
název. St elba nep ítelem p edstavuje nejv tší riziko
jak pro zran ného tak pro zachránce. Zran ný voják,
pokud m že, jde nebo se plazí do úkrytu, k zástav
zevního krvácení si svépomocí naloží kapesní obvaz
a/nebo turniket, zváží podle situace opakování palby
- bu p ed odchodem, b hem odchodu nebo až po
p íchodu do úkrytu. Pokud nem že odejít do úkrytu
nebo opakovat palbu, z stane na míst tak, aby
zbyte n nevyvolal palbu nep ítele. Tuto pé i si
zran ní vojáci poskytují sami sob nebo sob
navzájem.

QuikClot – je nejstarším hemostatickým preparátem.
Jedná se o inertní granulovaný zeolitový prášek.
Zeolit je vodnatý hlinitok emi itan vápníku, sodíku
nebo draslíku. Tvo í mikropóry, které mají velký
povrch. Jedna kávová lži ka p edstavuje zhruba
plochu jednoho fotbalového h išt . QuikClot
ú inkuje na principu molekulárního síta, které t ídí
molekuly podle jejich velikosti. P i kontaktu s krví
v rán a okolo ní velmi rychle z krve vychytává malé
molekuly vody. V tší struktury, p edevším krevní
desti ky a molekuly koagula ních faktor , z stanou
koncentrované v rán . Tím je podpo eno p irozené
ástice preparátu vyvinuté nanosrážení krve.
technologiemi navíc podmi ují klí ové povrchové
chemické d je, které posilují p irozené koagula ní
pochody. Doposud se koagula ní faktory spíše
p idávaly než extrahovaly.

Pro pé i mimo p ímou palbu je charakteristické, že
st elba byla ukon ena, situace je relativn bezpe ná,
lze postupovat podle klasického principu ošet ení a
lze použít další vybavení (nap . hemostatické
preparáty). Klinické vyšet ení a zhodnocení stavu
zran ného je v polních podmínkách komplikované.
Stanovení diagnózy se nap . m že opírat o
nekompletní údaje, a v takovém p ípad je zapot ebí
zkombinovat nejen znalosti, ale i zkušenosti a intuici.
Situace
m že
být
zhoršena
klimatickými
podmínkami
a
komunika ními
problémy.
Vyšet ování m že odhalit další poran ní, diagnóz
m že p ibývat. Nicmén n která t žká poran ní
(nap . nitrob išní) nemusí být ani po vyšet ení
diagnostikována nebo na n nemusí být v bec
podez ení. Tuto pé i poskytuje voják m combat life
saver (voják, který druhou zdravotnickou odbornost
získává v kurzu CLS).

Vedlejším ú inkem je exotermická reakce zhruba do
57° C (QuikClot ACS+ do 42°C), i když i ta
podporuje tvorbu koagula. Produkci tepla lze
minimalizovat aplikací prášku do suché rány.
QuikClot není biologicky odbouratelný a po zástav
krvácení se musí z rány odstranit.

Spole ným jmenovatelem pro poskytování pé e jak
pod p ímou palbou tak mimo p ímou palbu je zástava
masivního zevního krvácení. Pro jeho zástavu jsou
k dispozici následující možnosti: elevace kon etiny,
p ímý tlak v rán , p iložení tlakového obvazu,
naložení turniketu, použití lokálních hemostatických
preparát , zaklampování krvácející cévy.

Obrázek 1: QuikClot první generace
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QuikClot ACS+ (Advanced Clotting Sponge) je
nejnov jším výrobkem, kdy prášek je umíst n do
sá k (prevence embolizace) a je u n j snížena
tvorba tepla.

Je netoxický. V sou asné dob ho však US Army
stahuje z používání pro výskyt nežádoucích ú ink .

Pro praktické použití je nevhodn jší QuikClot
Combat Gauze, kdy zeolitový prášek je napušt n do
pruhu gázy (3,60 m x 7,5 cm) a umož uje
dokonalejší vypln ní rány hemostatikem. Díky nové
technologii výroby nedochází k tvorb tepla.

Obrázek 5: WoundStat
Dalším hemostatickým preparátem je HemCon. Je
vyroben z n kolika vrstev pln biodegradabilního
chitosanu ve form desti ky velikosti 5x5 cm, 5x10
cm, 10x10 cm nebo pásky 7,5x70 cm (Chitoflex).
Mechanismus
hemostázy
je
založen
na
elektrostatické interakci s krevními elementy.
Chitosan s pozitivním elektrickým nábojem p itahuje
erytrocyty, jejichž membrána má záporný náboj,
ímž se vytvo í krevní sraženina. ervené krvinky
tak spolu s chitosanem „ut sní ránu“ a zastavují
krvácení. Chitosan má navíc i antibakteriální ú inky.

Obrázek 2: QuikClot ACS+ a QuikClot Combat
Gauze
Preparát Celox p edstavuje vlo ky p írodního
polymeru, které mají velký povrch. Je na n
navázaný chitosan (derivát chitinu), látka získaná
z ulit korýš a krovek hmyzu. P i kontaktu s krví
Celox nabobtná, spojí ervené krvinky a vytvo í
„lepkavou“ gelovitou hmotu, která se „p ilepí“
ke tkáním. Gelovitá hmota vytvá í „pseudo“ krevní
sraženinu, ale neovliv uje srážecí systém. Celox
funguje i u krve warfarinizované, heparinizované a
hypotermické. Do rány se m že sypat ve form
prášku nebo prášek m že být do rány podán
aplikátorem (Celox-A). Nejnov jší výrobkem je
podobn jako o QuikClotu pruh gázy napušt ný
Celoxem – Celox-Gauze.

Obrázek 6: HemCon
Modifikovaný,
rychle
aplikovatelný
obvaz
s hemostatikem (MRDH - modified rapid
deployment hemostat) obsahuje poly-N-acetylglukosamin,
což
je
produkt
izolovaný
z mikroskopických as p stovaných ve vysoce isté
form
na
definovaném
r stovém
médiu.
Mechanismus ú inku není p esn znám ale z ejm
nesouvisí s koagula ní kaskádou. Uvádí se zrychlení
agregace
ervených krvinek, vasokonstrikce,
aktivace trombocyt a urychlení tvorby koagula.

Obrázek 3:

Obrázek 4:
Woundstat je granulát, p írodní minerál - smektit,
který funguje na podobném principu jako QuikClot.
Z krve vychytá molekuly vody, dojde ke koncentraci
koagula ních faktor
a desti ek. Funguje u
heparinizivané i warfarinizované krve i u hemofilik .
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byly p ednostn vyvinuty a užívány pro vojenské
ú ely b hem II. sv tové války, a to nejen pro
hemostatický efekt, ale také pro své hojivé ú inky.
Používá se p i operacích lidského organismu
(zejména vnit ních orgán , mozku apod.) jako
absorbovatelné hemostatikum, p i lé b popálenin a
p i zástav b žného krvácení. Krom hemostatických
ú ink je oxycelulóza biosolubilní, biodegradabilní,
má antioxida ním vlastnosti a podporuje hojení ran.
Na trhu je u nás preparát Traumacel, vápenatá s l
oxidované celulózy, která se ve form prášku
používá k zástav kapilárního a parenchymatózního
krvácení. Preparát však není ur en k zástav
tepenného krvácení.
Zran ní se závažným úrazem jsou ohroženi nejen
masivním zevním krvácením, ale také hypotermií,
acidózou a poruchami srážlivosti a už hypo i
hyperkoagulopatií. Rozhodující pro p ežití zran ného
nejen v polních podmínkách je zástava krvácení, na
ni navazující podávání tekutin a prevence
hypotermie. P esto, že neexistuje ideální lokální
hemostatický preparát, jsou funk ní lokální
hemostatika jednou z možností zástavy masivního
zevního krvácení.

Obrázek7: MRDH
Preparát
BleedArrest™
obsahuje
p írodní
biopolymer (Polyflex™), který se bu ve form
prášku vsype do rány nebo v p nové form do rány
vtla í. V kombinaci s tlakem v rán (3 minuty) má
dojít k zástav krvácení. Hodí se spíše pro krvácení
menšího rozsahu.
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ISSN 1803-6597.

Obrázek8: BleedArrest
ExcelArrest™ je hemostatická membrána obsahující
Hemaflex (látka z korýš ), která v míst krvácení
adheruje k povrchu rány. Shlukuje ervené krvinky,
absorbuje z nich vodu a koncentruje tak koagula ní
faktory a urychluje koagula ní proces.

MUDr. Radovan Matousek, Ph.D. Vedoucí
Katedry všeobecného léka ství a urgentní medicíny
FVZ UO, od roku 1992 se v nuje oblasti
p ednemocni ní neodkladné pé e jak ve vojenských
tak i v civilních podmínkách. Do A R zavedl
p ípravu zdravotnického personálu v kurzech
BATLS.
MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. Odborný asistent
katedry vále né chirurgie FVZ UO, od roku 2005
zástupce primá e pro cévní chirurgii FN Hradec
Králové, od roku 2006 vedoucí odd lení cévní
chirurgie FN Hradec Králové.

Obrázek9: ExcelArrest
Další látkou s hemostatickými ú inky je oxidovaná
celulóza. První preparáty na bázi oxidované celulózy
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ABSTRAKT
Kvarterní slou eniny jsou již delší dobu studovány jako inhibitory skupiny enzym
cholinesteras. Pseudo-reverzibilní kvarterní inhibitory (nap . pyridostigmin bromid) se
používají pro lé bu ranných stádií neurodegenerativního onemocn ní Myasthenia gravis a také
jako profylaxe intoxikací nervov paralytickými látkami. Vzhledem k vazebným interakcím v
aktivním míst enzymu vykazují zmín né karbámové slou eniny adu závažných nežádoucích
ú ink a tak proto je nutná redukce jejich dávkování. Heteroaromatické kvarterní slou eniny
ukázaly perspektivní inhibici cholinesteras in vitro. a rozdíl od karbámových slou enin tyto
inhibitory p sobí reverzibilním mechanismem ú inku. Ze skupiny 40 slou enin bylo vybráno
n kolik perspektivních inhibitor a provedena docking studie. Výsledky ukázaly velký vliv - a
kation- interakcí nov p ipravených inhibitor s aromatickými rezidui (Trp, Tyr, Phe)
aktivních míst enzym . 4 nové slou eniny vykázaly velmi perspektivní výsledky v porovnání
s karbámovými standardy.
Klí ová slova: cholinesterasa, inhibitor, kvarterní, interakce, profylaxe, Myastenia gravis.

ABSTRACT
Interactions of bisquaternary molecules with cholinesterases
Quaternary compounds were formerly studied as inhibitors of cholinesterases. Pseudoreversible quaternary inhibitors (e.g. pyridostigmine bromide) are used for early treatment of
neurodegenerative Myasthenia gravis or prophylaxis of nerve agent intoxication. Such socalled carbamate compounds covalently interact in the enzyme active site and consequently
produce a lot of serious side effects, where the dosage reduction is necessary. Heteroaromatic
quaternary compounds showed promising inhibition of cholinesterases in vitro. In contrast with
carbamate drugs, these compounds act via reversible mechanism of action. Some promising
inhibitors were chosen in series of 40 compounds and the docking study was carried out. The
results showed apparent - and cation- interactions of the novel compounds with aromatic
residues (Trp, Tyr, Phe) in the active sites of cholinesterases. 4 novel compounds were found
similar or better inhibitors of cholinesterases in comparison to carbamate standards.
Keywords: cholinesterase, inhibitor, quaternary, interaction, prophylaxis, Myasthenia gravis.
Problematika byla ešena za podpory grantu GACR 203/09/P130 a GAUK 117909/2009/B-CH/FaF.
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ABSTRAKT
Cíl: Cílem experimentální studie byl ov it technické a biologické možnosti použití
cyanoakrylátových tká ových lepidel v chirurgii tlustého st eva
Metodika: Do studie bylo za azeno šest experimentálních zví at (prase domácí, samice,
pr m rná hmotnost 31, 7 kg). V celkové anestézii byla ost e p erušena esovitá kli ka tra níku
v celém obvodu. Anastomóza st eva byla vytvo ena za pomocí tká ového lepidla a cirkulárního
stapleru, ze kterého byly p edem odstran ny svorky. Do proximálního úseku st eva byl vložen a
cirkulárním stehem fixován klobou ek stapleru, do distální ásti esovité kli ky byla transanáln
zavedena hlavní ást stapleru a po vysunutí kovového d íku bylo st evo rovn ž fixováno
cirkulárním stehem. V míst dotyku proximální a distální ást st eva bylo aplikováno tká ové
lepidlo. Stapler byl uzav en a za pomoci jeho mechaniky a cirkulárního nože byla vytvo ena
lepená anastomóza st eva. trnáctý poopera ní den byla provedena opera ní revize. Sledována
byla p ítomnost sr st , dehiscence anastomózy, zán tu v okolí anastomózy a stupe zhojení
st eva. Lepené úseky st eva byly resekovány, fixovány v 10% roztoku formalinu, zpracovány
standardní parafinovou technikou a obarveny hematoxylinem-eozinem. Vyhotovená sklí ka byla
prohlížená sv telným mikroskopem.
Výsledky: U žádného p ípadu nebyla pozorována dehiscence anastomózy. Zhojení anastomózy
bylo hodnoceno z pohledu stupn zán tlivé bun né infiltrace, neoangiogeneze, aktivity
fibroblast a depozita kolagenu a hydroxyprolinu. ebyly zaznamenány známky patologického
hojení st evních anastomóz.
Záv r: Cyanoakrylátové tká ové lepidlo umož uje v experimentu vytvo it bezstehovou
anastomózu st eva, která stupn m hojení odpovídá a je alternativou klasické šité anastomóze.
Studie byla podpo ena Projektem obranného výzkumu Ministerstva obrany
080188070R (2008-2011)

R, rozhodnutí .

Klí ová slova: Tra ník – Anastomóza – Tká ové lepidlo – Cyanoakrylát

ABSTRACT
o closure colonic anastomosis with the use of cyanoacrylate tissue
adhesive - an experimental study
Aim: The experimental study is aimed to validate technical and biological possibilities of the
cyanoacrylate tissue adhesive in colonic surgery.
Matherial and Method: Six animals were included into the experimental study (pig, female,
average weight 31, 7 kg). In general anesthesia a sigmoid colon was completely discontinued.
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The colonic anastomosis was carried out using a modified circular stapler with all the staples
removed in advance. The disconnected colonic ends were attached with circular stitches to the
main part of the stapler and to the anvil of the stapler. The cyanoacrylate tissue adhesive was
applied on the conjoined parts of the sigmoid colon and the stapler was subsequently closed
and fired to carry out anastomosis. The integrity of anastomoses, the existence of possible
perianastomotic adhesion formation, peritonitis or other complications of healing were
evaluated on the 7th post-operative day. Anastomoses were resected. The resected portion of
the intestine was fixed in 10% formalin solution, processed using standard paraffin technique,
and stained by hematoxylin-eosin. The specimens were then examined under light microscopy.
Results: Anastomotic dehiscence did not occur in any case. The wound healing process was
assessed by inflammatory cell infiltration, neoangiogenesis, collagen deposition,
hydroxyproline deposition and fibroblast activity. There were no pathological or atypical signs
of healing of the intestinal wall.
Conclusion: A cyanoacrylate tissue adhesive provides, under experimental conditions, a
sutureless anastomosis equal in healing to the conventionally sutured one.
The study is supported by the Ministry of Defence of the Czech Republic, grant o.
080188070R (2008-2011)
Key words: Colon – Anastomosis – Tissue adhesive – Cyanoacrylate
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Sou asné možnosti výuky na
Kated e vojenské hygieny
Vladimír Pavlík, Pavel Hlúbik
Katedra vojenské hygieny, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany, Hradec Králové,
T ebešská 1575, 50001
pavlik@pmfhk.cz, hlubik@pmfhk.cz

ABSTRAKT
P ísp vek informuje o aktuálních pedagogických možnostech Katedry vojenské hygieny.
P ehledn uvádí po ty pracovník katedry, jejich vzd lání a erudici. V další ásti se blíže
v nuje vlastním pedagogickým aktivitám a cílové skupin poslucha . Vyzdvihuje význam výuky
preventivních léka ských obor na Fakult vojenského zdravotnictví.
Klí ová slova: vojenská hygiena, vojenský léka , léka ské atestace, pedagogické aktivity

ABSTRACT
Current possibilities of education at the department of military hygiene
Keywords: Military hygiene, military medical doctor, medical attestation, education
klimatických podmínkách, p edevším v souvislosti
s prací specialist v zahrani ních misích.

1. ÚVOD
Obor vojenská hygiena studuje životní a pracovní
podmínky vojsk s cílem vypracovávat, navrhovat a
prosazovat opat ení k ochran a podpo e zdraví
profesionálního vojáka tak, aby bylo zabezpe eno
uchování dobrého zdravotního stavu vojsk a
bojeschopnosti p íslušník Armády eské republiky
ve složitých podmínkách života a práce. V souladu
s tímto posláním je innost katedry vojenské
hygieny zam ena na sledování vlivu faktor
zevního prost edí na organismus, hodnocení jejich
rizika v pracovním a životním prost edí a stanovení
ú inných preventivních opat ení k ochran
a
podpo e zdraví.

2. PERSOÁLÍ OBSAZEÍ
KATEDRY
V sou asné dob pracuje na Kated e vojenské
hygieny deset osob, z toho osm vysokoškolsky a dva
st edoškolsky
vzd laní
pracovníci.
Podle
jednotlivých odborností je zde šest léka , jeden
magistr ekonomiky a ízení ve zdravotnictví a jeden
inženýr anorganické chemie. Z celkového po tu
zam stnanc ty i jsou p íslušníci A R a šest osob
je ob anskými zam stnanci. Léka sky vzd laní
pracovníci svými odbornými atestacemi resp.
specializa ními zp sobilostmi pokrývají široké
spektrum klinických a preklinických léka ských
obor , od praktického léka ství pro dosp lé p es
vnit ní léka ství až k preklinickým a preventivním
obor m jako jsou nástavbové atestace nebo
specializa ní zp sobilosti v oborech hygiena výživy,
klinická psychologie nebo hygiena práce a pracovní
léka ství. Vedoucí katedry je zárove hlavním
odborníkem v oboru vojenská hygiena v A R. Na
kated e pracují dva habilitovaní docenti a p t osob
má ukon ené postgraduální studium.

Zna ná pozornost je v nována sledování zdravotn
nutri ního stavu se zam ením na analýzu
rizikových faktor kardiovaskulárních onemocn ní
v populaci obecn , s vytipováním specifických rys
v armádních podmínkách. Je zpracovávána ada
interven ních program , jejichž cílem je pozitivní
ovliv ování
zdravotního
stavu
vojenského
profesionála. Provád ny jsou experimenty v oblasti
podávání netradi ních energetických substrát a
hodnocení jejich vlivu na proteinový a energetický
metabolismus
v zát žových
situacích.
Jsou
sledovány
a
hodnoceny
podmínky
práce
exponovaných osob v r zných typech ochranných
od v a navrženy režimy práce a odpo inku a
dopl ování energie, tekutin a minerál v r zných
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záchraná . Aktivn se také podílí se na výuce
organizované dalšími katedrami naší fakulty. Do
postgraduálního vzd lávání pat í také pravidelné
p ípravné kurzy pro profesionální vojáky p ed
vysláním do zahrani ních vojenských misí. Zejména
od roku 2008, kdy se t i naši p íslušníci zú astnili
misí na zdravotnických postech v etn vysokého
velitelského postu operace ISAF v Afghánistánu
nebo velitelství MNTFC KFOR máme dostatek
zkušeností a erudice p edávat nabyté v domosti
dalším poslucha m nebo p íslušník m odborných
kurz . Široký rozsah nabytých atestací resp.
specializa ních zp sobilostí umož uje našim
léka m po ádat zdokonalovací t í až p tidenní
kurzy pro p íslušníky A R, zejména pak pro
zdravotnickou službu a její zam stnance.
[Ministerstvo obrany R 2001] [online].

3. GARACE VYSOKÉ KVALITY
VÝUKY
Léka i pracující na Kated e vojenské hygieny jsou
p edsedové, lenové p edsednictva nebo ádní
lenové
n kolika
významných
léka ských
spole ností, a už v oblasti klinické nebo preklinické
medicíny. Jeden léka je lenem mezinárodního
NATO panelu RTO v oblasti bojových dávek
potravin. Jako jedna z mála kateder jsme schopni
p ednášet odbornou vojenskou výuku v obou
oficiálních jazycích EU a NATO dle STANAG na
úrovni SLP 3. T i z našich p íslušník se v roce
2008 zú astnili vojenských zahrani ních misí
v Afghánistánu resp. Kosovu. Pracovníci katedry se
pravideln aktivn ú astní odborných léka ských
konferencí v tuzemsku a zahrani í, kde prezentují
dosažené výsledky pracovišt . P íslušníci katedry
jsou dále leny Akademického senátu Fakulty
vojenského zdravotnictví a leny Akademického
senátu Univerzity Obrany. Vysoká úrove
odborných znalostí, jazykové vybavenosti a
erstvých zkušeností z aktuálních zahrani ních misí
tvo í kvalitní základ pro dob e odvedenou práci
v oblasti nejen pedagogické innosti ale i v decko
výzkumných aktivit.

5. ZÁV R
Katedra vojenské hygieny je nedílnou sou ástí
Fakulty vojenského zdravotnictví. V sou asném by
omezeném personálním obsazení je schopna pln
zabezpe it odbornou výuku v oblasti hygieny a
preventivní
medicíny
jak
pro
vojenskou
zdravotnickou službu tak i pro postgraduální aktivity
v civilním sektoru. Její výhodou je široký rozsah
poskytovaných výukových aktivit, který je dán
vysokou odbornou zp sobilostí, dobrou jazykovou
vybaveností a praktickou zkušeností pracovník se
zdravotnickým vzd láním, zejména léka . Pln
erudovaný vojenský léka by m l být základním
stavebním
kamenem
Fakulty
vojenského
zdravotnictví Univerzity Obrany v Hradci Králové.

4. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY
Katedra vojenské hygieny se v plném rozsahu podílí
na základní pregraduální a postgraduální výuce
vojenských léka
a ve spolupráci s Institutem
postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví v Praze
i na výuce léka
civilních zejména pak
v p edatesta ní p íprav preventivních léka ských
obor . V pregraduální p íprav
je pozornost
zam ena p edevším na vojenské poslucha e 4., 5. a
6. ro níku. Vedle vlastních p ednášek a seminá
disponuje naše pracovišt velmi dob e vybavenou
fyziologickou a biochemickou laborato í, které
umož ují kvalitní provedení praktické
ásti
zam stnání. Poslucha i nebo ú astníci kurz si tak
mohou vyzkoušet v praxi m ení nutri ního stavu
organismu, zm ení bazálního metabolismu, celou
adu funk ních zát žových test , vybrané
biochemické metody, m ení fyzikálních a
chemických ukazatel vody nebo celou škálu
dotazníkových metod.

6. POUŽITÉ ZDROJE
1 MINISTERSTVO OBRANY
R, Vojenské
zdravotnické školství, Avis 2001, 30-33 s. ISBN
80-7278-106-5.
2 www.pmfhk.cz

7. IFORMACE O AUTOROVI
Pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. , vedoucí
v decký pracovník Katedry vojenské hygieny,
atestace I.st. všeobecné léka ství, vnit ní léka ství,
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Obor hygiena a vojenská hygiena je jedním z p ti
léka ských obor státních záv re ných rigorózních
zkoušek na Léka ské fakult Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Léka i naší katedry se pravideln
ú astní státních záv re ných zkoušek jako lenové
zkušební komise. Katedra je zárove garantem
doktorského studijního programu vojenská hygiena,
aktuáln tento obor studuje celkem 12 poslucha .
(2009). Vedle poslucha
všeobecného léka ství,
farmacie a stomatologie vyu uje naše katedra obory
vojenský zdravotnický management, základní
prapor ický kurz a nov také obor zdravotnický
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ABSTRAKT
Cílem naší práce bylo vyhodnotit expresi aktivované p38 mitogenem aktivované proteinové
kinázy (p38 MAPK) a MAPK aktivovaných transkrip ních faktor elk-1, c-jun a c-myc
v moze ku potkana po intoxikaci somanem, abychom objasnili patogenetické mechanizmy
nespecifických dlouhodobých ú ink nervov paralytických látek. Potkaní samci kmene Wistar
byli i.m. otráveni somanem v dávce 60 g.kg-1 (70% LD50). Kontrolním skupinám byl i.m. podán
fyziologický roztok. Vzorky byly odebrány 1, 7 a 14 dní po aplikaci, imunohistochemicky
obarveny a exprese aktivované p38 MAPK, elk-1, c-jun a c-myc byla m ena pomocí po íta ové
analýzy obrazu. Byla nalezena zvýšená exprese aktivovaných forem p38 MAPK a c-myc14 dní
po intoxikaci somanem, zatímco exprese aktivovaných forem c-jun a elk-1 z stala nezm n na 1,
7 a 14 dní po intoxikaci. Pozdní aktivace p38 MAPK a jejích substrát v moze ku potkana se
m že podílet na vzniku dlouhodobých neurofyziologických nežádoucích ú ink nervov
paralytických látek.
Klí ová slova: soman, p38, c-myc, c-jun, Elk-1, moze ek

ABSTRACT
on-specific activation of mitogen activated protein kinase (MAPK) p38 in
rat cerebellar granular and Purkinje cells after soman poisoning
The object of our work was to evaluace the expression of activated p38 mitogen-activated
protein kinase (p38 MAPK) and MAPK activated transcription factors elk-1, c-jun, and c-myc
in rat cerebellum after soman poisoning to enlighten the pathogenetic mechanism of nerve
agents´ non-specific long-term adverse effects. Male Wistar rats were poisoned by
intramuscular administration of soman at a dose 60 g.kg-1 (70% LD50 ), while control animals
were administered with physiological saline. Samples were taken 1, 7, and 14 days after
poisoning, immunohistochemically stained and p-p38MAPK, p-c-jun, p-c-myc, and p-elk-1
expressions were measured using computer Image analysis. Expressions of activated p38MAPK
and c-myc were increased 14 days after soman poisoning while c-jun and elk-1 expressions
remained unchanged 1, 7, and 14 days after soman poisoning. Delayed activation of p38 MAPK
and its targets might be the underlying mechanism of long-term neurophysiological toxic effects
of nerve agents.
Keywords: soman, p38, c-myc, c-jun, Elk-1, cerebellum
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ABSTRAKT
Tularemie je infek ní zoonotické onemocn ní zp sobené Gram negativním bakterií Francisella
tularensis. F. tularensis je azena mezi biologická agens skupiny A dle CDC. Onemocn ní je
charakteristické akutním pr b hem a v nelé ené form m že dosáhnout vysoké smrtnosti. F.
imunitního systému v etn aktivace makrofág ve kterých
tularensis iniciuje odpov
proliferuje. Cholinergní protizán tlivá cesta je ú inná dráha parasympatiku, která m že utlumit
kaskádu zán tlivých reakcí iniciovaných makrofágy. Pro spušt ní této dráhy jsou nezbytné
nikotinové acetylcholinové receptory lokalizované práv na povrchu makrofág . V této studii
byly sledovány vybrané markery u laboratorních zví at trpících tularemií. P edevším byly
zaznamenávaný výrazné zm ny marker oxida ního stresu (TBARS) a nízkomolekulárních
antioxidant . V další ásti experiment byl sledován vliv látky HI-6 (asoxim) na probíhající
onemocn ní. Bylo zjišt no, že látka HI-6 ve vhodném dávkování umož uje potla it smrtnost
zp sobenou tularemií. Podávání HI-6 m lo zárove za následek pokles oxida ního stresu.
Inhibice
erytrocytální
acetylcholinesterasy
a
následná
stimulace
nikotinového
acetylcholinového receptoru na povrchu makrofág je zvažována jako hlavní mechanizmus
p sobení látky HI-6.
Klí ová slova: tularemie, oxim, HI-6, oxida ní stres, zán t, TBARS, antioxidant, Francisella
tularensis, cholinergní protizán tlivá cesta

ABSTRACT
Cholinergic anti-inflammatory pathway and it impact on tularemia disease
progression
Tularemia is a zoonotic infectious disease caused by Gram negative bacterium Francisella
tularensis. F. tularensis is enlisted in a group A of biological warfare agents according CDC.
Disease is accompanied by acute course with high mortality when untreated. F. tularensis
initialize response of immune system including activation of macrophages and proliferation
within. Cholinergic anti-inflammatory pathway is effective tool of parasympathetic nervous
system enabling attenuation of inflammatory cascade triggered by macrophages. icotinic
acetylcholine receptor localized on surface of macrophages is unsubstitutable part of
cholinergic anti-inflammatory pathway. In this study, selected markers were evaluated in
animals suffered from tularemia. Above all, significant changes in levels of oxidative stress
markers and low molecular weight antioxidants were investigated. In the following
experiments, effect of HI-6 (asoxime) on disease course was evaluated. It was found that
appropriate dose of HI-6 can suppress mortality due to tularemia. Administration of HI-6 leads
to decrease of oxidative stress, too. Inhibition of erythrocytal acetylcholinesterase and the
following stimulation of nicotinic acetylcholine receptor on macrophage surface is considered
as the main pharmacological effect of HI-6 compound.
Keywords: tularemia, oxime, HI-6, oxidative stress, inflammation, TBARS, antioxidant,
Francisella tularensis, cholinergic anti-inflammatory pathway
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onemocn ní do 30 dn . Markery oxida ního stresu
poukázaly na zna nou zát ž organizmu. Hladina
malondialdehydu byla zvýšena 4 – 8 den po infekci
(P ≤ 0,01). 4 den p ekro ila hladina malondialdehydu
horní mez a poukazuje na probíhající oxida ní stres.
Hladina malondialdehydu u infikovaných zajíc je
znázorn na v obrázku 1. Pro zachování homeostázy
reaguje s jedno až dvoudenním zpožd ní t lo
infikovaných jedinc spontánním uvoln ním hladiny
antioxidant .

1. ÚVOD
Infek ní onemocn ní zp sobené Gram negativními
bakteriemi, zvlášt v nelé ené form , snadno
p echází do septického stavu a p ípadn až
septického šoku [Bandouchova a kol, 2009]. Imunitní
systém se podílí na potla ení infek ního onemocn ní
složkami jak specifické, tak i nespecifické imunity.
Nespecifická imunitní odpov m že p i septickém
stavu namísto p sobení ve prosp ch zachování
homeostázy zp sobit další poškození organizmu.
P i septickém stavu se makrofágy podílejí na
prozán tlivé odpov di zejména uvoln ním TNF α a
HMGB 1 [Tracey, 2007]. V posledních letech se jeví,
jako d ležitý element fyziologicky zp sobilý k
potla ení negativního p sobení zán tlivé odpov di
jeví cholinergní protizán tlivá cesta asociovaná s α7
nikotinovým acetylcholinovým receptorem (nAChR)
[Tracey, 2007; Pohanka a kol., 2009].

3.0

V této studii je sledována možnost ovlivnit negativní
pr b h tularemického onemocn ní stimulací nAChR
díky reverzibilní inhibici krevní acetylcholinesterasy
(AChE).
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2. METODIKA

Obr. 1: Ur ení hladiny malondialdehydu metodou
TBARS u zajíc nakažených tularemií

Experiment byl realizován za použití dvou druh
hostitelských organizmech. Prvním byl zajíc polní
(Lepus europaeus), druhým pak laboratorní myš
BALB/c (Mus musculus). Byl použit pln virulentní
kmen Francisella tularensis subsp. holarctica (dále
Ft). Laboratorní zví ata byla nakažena subkutánním
podáním suspenze Ft.

Látka HI-6 se ukázala vhodná pro aktivaci
cholinergní protizán tlivé cesty. Její inhibi ní
p sobení bylo rovn ž prokázáno in vitro
biochemickým hodnocením inhibice. V rámci
experiment in vivo se ukázala silná modulace
pr b hu infek ního onemocn ní reprezentovaného
tularemií. U jedinc s podanou látkou HI-6 byla vyšší
pravd podobnost p ežití (až trojnásobek ve srovnání
s nechrán nou skupinou). Zárove došlo k poklesu
detekované hladiny malondialdehydu v plazm
nakažených jedinc (viz obrázek 2). Hladina
protilátek byla zachována na obdobné výši pro
jedince exponované HI-6 a nakažené tularemií, tak i
pro jedince pouze nakažené tularemií.

Zajíc byl použit jako vhodný modelový organizmus a
p írodní rezervoár tularemie. Z infikovaných zajíc
byly v pravidelných intervalech odebírány vzorky
nesrážlivé krve. Byl proveden základní biochemický
a hematologický rozbor. Poté byly sledovány
markery oxida ního stresu. Hladina malondialdehydu
byla
sledována metodou
TBARS,
hladina
antioxidant pomocí metody FRAP.
Laboratorní myši byly nakaženy Ft a krom toho
exponovány r zným dávkám látky HI-6. Vzhledem k
možnosti získat jen omezené množství vzorku byly u
myší sledovány jen nejd ležit jší parametry.
TBARS, FRAP, hladina protilátek a hladina TNF α.
Laboratorní zví ata byla chována v
akreditovaných zví etnících Centra
ochrany a Veterinární a farmaceutické
Experimenty byly uskute n ny pod
p íslušných etických komisí.
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3. VÝSLEDKY A DISKUZE

Obr. 2: Ur ení hladiny malondialdehydu metodou
TBARS u myší exponovaných HI-6 a tularemii.
Dle sloupc : skupina 1-5 expozice 1000 CFU Ft.
Skupiny 2-5 expozice HI-6 (dávka 5000 – 500 – 50
– 5 g). Skupina 6 – jen 5 mg HI-6. Skupina 7 –

Experimentální skupina zajíc infikovaná tularemií
byla vyšet ována po dobu 40 dn . Byly zaznamenány
p edevším markery poškození jater. Krevní obraz se
vrátil do p vodních hodnot p ed vypuknutím
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kontrola vystavená pouze fyziologickému roztoku.
Hv zdi ka vykazuje signifikanci (P = 0,05) proti
skupin 1
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Participace K - 302 na p íprav zdravotnického
personálu p ed výjezdem do zahrani ní operace.
Milan R ži ka1, Michal Potá 1, Petr Witt1, Hana St ítecká2
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, T ebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
1

Katedra organizace vojenského zdravotnictví
2

Katedra vojenské hygieny

ABSTRAKT
P íslušníci zdravotnické služby A R jsou již tém 20 let sou ástí jednotek p sobících v
r zných druzích operací mimo území R. Úsp šné pln ní úkol v t chto operacích je, mimo
jiné, závislé i na kvalit p ípravy, kterou zdravotnický personál a jednotky zabezpe ení
absolvují.
P íprava na zahrani ní operaci bývá rozd lena na vševojskovou (provád na všemi p íslušníky
spole n ) a odbornou (po jednotlivých odbornostech). Pro zdravotnickou službu je tato
p íprava organizována Odborem zdravotnické podpory Velitelství sil podpory v Hradci Králové
v sou innosti s katedrami organizace vojenského zdravotnictví a vojenské hygieny Fakulty
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a dalšími zdravotnickými za ízeními v prostorách
CBO T chonín. Vlastní p íprava je rozd lena na 3 fáze: teoretickou (získání všech dostupných
informací z místa nasazení), metodický nácvik (aplikace a rozší ení vševojskových dovedností) a
praktický výcvik (prov ení teoretických a praktických odborných dovedností v reálných
situacích).
Ujednocení forem a metod p ípravy na pln ní úkol v zahrani ních operacích, v etn obsahové
nápln , je pro kvalitní a efektivní p ípravu p íslušník zdravotnické služby nutností.
Klí ová slova: p íslušníci zdravotnické služby; operace mimo území R; zahrani ní mise;
vševojsková p íprava; odborná p íprava; p ežití v nouzi;

ABSTRACT
K – 302 participation on the training of the medical personel
before the foreign mission.
Members of the Medical Service of the Czech Armed Forces have been almost 20 years part of
troops participating in different operations out of the Czech Republic. Successful performance
of the tasks is apart from other things also dependent on quality of the training which medical
personnel and the support units complete before their deployment to the foreign mission.
Training for a foreign mission is divided into two parts: military (performed by all the members
together) and specialized (performed by individual professions). This training for the Medical
Service is provided by the Medical Service Support Department of the Forces Support
Command in Hradec Králové in co-operation with the Department of Military Health Care
Organization, the Department of Military Hygiene at the Faculty of Military Health Sciences of
the University of Defense and other medical subjects in the area of CBO Techonin. The training
is divided into 3 phases: theoretical (gaining all the available information from the
deployment), methodical (application and enlargement of military skills) and practical (trying
out theoretical and practical specialized skills in real situations).
Unification of training forms and methods for performance of tasks in foreign missions
including training contents is necessary for high-quality and effective training of the Medical
Service personnel.
Keywords: members of the medical support; the operations outside of the Czech Republic;
foreign missions; military training; special training; survival
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Výcvik student 3. ro ník FVZ UO se zam ením na
návyky pot ebné p i pln ní úkol v zahrani ních
operacích – p íliš brzy?
Milan R ži ka1, Michal Potá 1, Petr Witt1, Hana St ítecká2
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, T ebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
1

Katedra organizace vojenského zdravotnictví
2

Katedra vojenské hygieny

ABSTRAKT
V podmínkách Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové
každoro n probíhá polní výcvik student jednotlivých ro ník . Výcvik student 3. ro ník
všeobecného léka ství a vojenské farmacie, v garanci K-302, je zam en na podporu
vševojskových návyk , které budoucí léka i mohou uplatnit v rámci svého p sobení v misích.
Doba na jejich p ípravu se neustále zkracuje, a proto je aktuální p ipravovat studenty na jejich
budoucí možné p sobení v operacích mimo území R již nyní.
Klí ová slova: polní výcvik; p ežití v tísni; vševojsková p íprava; odborná p íprava;
zahrani ní operace

ABSTRACT
Training of students from 3rd grade of Faculty of Military Health Sciences,
University of Defence, focused on procedures needed for their tasks in
foreign mission – too early?
The field training of students by single grade is held annually in condition of Faculty of
Military Health Science, University of Defence in Hradec Kralove. Training of general
medicine and pharmacology students from 3rd grade is provided by the Department of Military
Health Care Organization and is focused on deepening of interservice routine, which can be of
use in operations out of the Czech Republic. Because the time for training for a foreign mission
is away abbreviated, it is up to day to give training for students already now.
Keywords: field training; interservice routine; operations out of the Czech Republic; foreign
mission
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Zdravotnické zabezpe ení vojenského potáp ní
Zm na dle ATO STAAG
Miloš Sázel
Ústav leteckého zdravotnictví Praha
sazel@ulz.cz

ABSTRAKT
K 1. srpnu 2009 nabyl ú innosti p edpis Žen-24-6 Vojenské potáp ní. Tím byl oficiáln ukon en
proces zavedení standardiza ních dohod ATO STAAG 1372 a 1432. Pravidla vojenského
potáp ní se zásadn zm nila, nebo dosud se ídila p edpisem z roku 1984. Zm ny se nedotkly
jen výcviku potáp
a potáp ských prací, ale i jejich zdravotnického zabezpe ení. P íslušníci
vojenské zdravotnické služby používali dosud jen Zdrav-6-2 Zdravotnické zabezpe ení výcviku.
(2008), s ástí Zdravotnické zabezpe ení výcviku v p ekonávaní vodních p ekážek. Ten se však
zabezpe ením potáp ní zabývá jen okrajov . ový ženijní p edpis p esn definuje
zdravotnického zabezpe ení potáp ských prací, složení zdravotnického personálu, v etn jeho
kvalifikace, materiální zabezpe ení a stru n i potáp ské nehody. Podrobn ji je rozvedena
lé ba dekompresní nemoci. Pro ÚLZ Praha, jako akreditované pracovišt , jsou zde uvedeny i
povinnosti v oblasti vzd lávání zdravotnického personálu. Cílem sd lení je seznámit širší
vojenskou zdravotnickou ve ejnost s touto mén známou, ale zajímavou oblastí práce
zdravotnické služby.
Klí ová slova: dekomprese, kvalifikace, NATO, nehoda, personál, potáp ní, standardizace,
vojenské, výcvik, vzd lávání, zdravotnické, ženijní.

ABSTRACT
Health Support of Military Diving
Change by ATO STAAG
Keywords: accident, decompression, diving, education, engineering, health, military, NATO,
qualification, staff, standardization, training,
potáp ní zabývá jen okrajov . Platí však samoz ejm
nadále v plném rozsahu!

1. ÚVOD
1. srpnu 2009 byl oficiáln ukon en proces zavedení
standardiza ních dohod NATO STANAG 1372 a
1432. Nabyl ú innosti p edpis Žen-24-6 Vojenské
potáp ní, který ást spojeneckých zásad p ímo
p ejímá. Pravidla vojenského potáp ní se tak
zásadn zm nila, nebo dosud se ídila dnes již
zastaralým p edpisem. Zm ny se nedotkly jen
výcviku potáp
a potáp ských prací, ale i jejich
zdravotnického zabezpe ení.

V hlav 5 je ešeno „Zdravotnické zabezpe ení
výcviku v p ekonávaní vodních p ekážek“ na jedné
stran . V lánku 22. je ustanoveno vy len ní
záchranné
skupiny
(z
ad
neléka ského
zdravotnického personálu). Léka je povinen se
zdržovat na ur eném stanovišti. Jsou požadovány
obecn p ístroje pro resuscitaci a zdravotnické
vozidlo. P ed zahájením výcviku je podle lánku 23.
požadováno od p íslušných velitel jednotky dodání
seznamu voják ú astnících se akce na posádkovou
ošet ovnu minimáln dva dny p ed výcvikem, aby
léka mohl rozhodnout o p ípadném vylou ení
neschopných výcviku. Toto rozhodnutí je pro
velitelské orgány závazné. V posledním 24. lánku
jsou stanoveny povinnosti ur eného zdravotnického
personálu. Tím se míní na míst výcviku
poskytování první pomoci a vylu ování aktuáln

2. DOSAVADÍ STAV
P ed p ijetím zmi ovaných standardiza ních dohod
se p íslušníci vojenské zdravotnické služby ídili jen
Zdrav-6-2 Zdravotnické zabezpe ení výcviku, s ástí
Zdravotnické zabezpe ení výcviku v p ekonávaní
vodních p ekážek. Ten se však zabezpe ením
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1372. Ta totiž u n kterých diagnóz schopnost
k potáp ní definuje daleko detailn ji (nap . za jak
dlouho je schopnost k potáp ní po úrazech hlavy
s bezv domím) a je pro A R závazná!
Podle
lánku 14 Žen-24-6 by toto kontrolní vyšet ení
potáp
m li absolvovat také potáp i po
závažném hore natém onemocn ní a po stavech
bezv domí. V p edpisu je také l. 15 stanoveno, že
ídící potáp ských prací jedná p i plánování
zdravotnického zabezpe ení v souladu s p edpisem
Zdrav-6-2.

nezp sobilých výcviku. Samoz ejmostí je požadavek
trvalé p ítomnosti na míst výcviku, spojení se
záchranou službou a organizování odsunu ran ných.
Již neplaný starý p edpis Žen-24-6 Potáp ské práce
a potáp ská technika z roku 1984 byl na svou dobu
asi velmi precizní a užite ný. Zabýval se nejen
potáp skou praxí i technikou, ale i zdravotnickými
problémy. U zabezpe ování potáp ských prací byl
sice zmi ován léka , ale jeho úloha a vybavení
nebyly p íliš definovány. Ro ní zdravotní prohlídky
potáp
i kontrolní sestupy v tlakové komo e byly
již povinné. Pom rn podrobn (v etn názorných
obrázk ) byly uvedeny postupy první pomoci. Stejn
detailn byla zpracována ást o lé b dekompresní
nemoci.

konání
Zajišt ní zdravotnické pé e v míst
potáp ských prací eší t etí ást hlavy 2. Zde je
stanoveno, že v pr b hu zam stnání je zdravotnický
personál je zdravotnický personál velitelsky
pod ízen ídícímu potáp ských prací, ale odborná
stanoviska zdravotnického personálu jsou pro
ídícího závazná! Léka ské zabezpe ení uskute uje
léka specialista na potáp skou medicínu (dále jen
potáp ský léka ) a není-li k dispozici je provád no
léka em, absolventem školení v hyperbarickém
minimu. Podle podmínek plánovaných potáp ských
prací m že uskute ovat zdravotnické zabezpe ení i
proškolený neléka ský zdravotnický personál.
Provád né vyšet ení p ed ponorem zahrnuje
minimáln kontrolu krevního tlaku, stavu dutin a
t lesné teploty. Detaily nejsou rozvedeny. Personál
zdravotnického zabezpe ení odpovídá nejen za
vyšet ení potáp
p ed ponorem a po jeho
ukon ení, ale poskytuje na míst potáp ských prací
zdravotnickou pé i potáp m i povrchovému
personálu. Je povinen vylou it z prací potáp e a
zabezpe ující personál, jejichž okamžitý stav
nedovoluje pokra ování v innosti. Také musí znát
spojení s nejbližším léka ským pracovišt m se
stacionární dekompresní komorou a znát cestu a
zp sob dopravy na toto pracovišt . K povinnostem
pat í i pr b žné sledování zdravotního stavu
potáp
a ostatního personálu a p ípadné
poskytnutí zdravotní pé e. U vyšet ení potáp e po
ponoru, který vyžadoval dekompresní výstup je
krom vyšet ení stanoveno pou it potáp e o
možných
p íznacích
dekompresní
nemoci,
barotraumatu, podchlazení apod. a povinnosti
vyhledat léka skou pomoc.

3. OVÝ P EDPIS
Spojenecká sm rnice pro innost pod vodou
(potáp ) ADivP-1 – STANAG 1432, Spojenecká
sm rnice zabývající se zdravotními potížemi p i
potáp ní ( innosti pod vodou) ADivP-2 – STANAG
1372 jsou uvedeny v platnost ú inností p edpisu
Vojenské potáp ní Žen-24-6 dnem 1. srpna 2009.
Zdravotnická problematika je, oproti d ív jšku,
v novém p edpisu zmi ována ve více kapitolách i
p ílohách.
ídícího potáp ských prací,
V povinnostech
nad ízeného všem zú astn ným potáp m a
personálu,
je
jednozna n
zabezpe ujícímu
stanoveno doložit veliteli p ed zahájením
potáp ských prací prov ení zdravotní a odborné
zp sobilosti potáp
a zabezpe ujícího personálu a
po ukon ení také prov it zdravotní stav potáp .
Mezi ostatním zabezpe ujícím personálem je
výslovn zmín n léka , neléka ský zdravotnický
personál a zdravotnický instruktor.
Hlava 2 „Zdravotnické zabezpe ení potáp ských
prací“ v rozsahu 6 stran ( l. 11 – 35) je pom rn
podrobná. V první ásti jsou je ešeno kontrolní
vyšet ení potáp
ve zdravotnických za ízeních.
Potáp i jsou mu povinni podrobit se jednou za 12
m síc , respektive p ed uplynutím 12 m síc od
p edchozího. Je stanoveno, že nemá návaznost na
léka ské prohlídky dle §4 Vyhl. MO 103/2005 Sb. O
zdravotní zp sobilosti k vojenské inné služb . I
když v tomto p edpisu to není e eno, musí se jednat
o „posuzování zdrav. zp sobilosti specialist “ podle
§8 výše uvedené vyhlášky. Pro posudkové léka e
zdravotnických za ízení by bylo vhodné, aby po
hodnocení zdravotního stavu potáp e neužívali
pouze p ílohu 1 výše uvedené vyhlášky tj. Seznam
nemocí a vad pro posuzování zdravotní zp sobilosti
k vojenské inné služb s íselným ozna ením pro
specialisty 1 (pr zkumník, potáp , operátor
protitankových komplet ), ale aby, zejména
v p ípadech pochybností, využili i Spojeneckou
sm rnicí zabývající se zdravotními potížemi p i
potáp ní ( innosti pod vodou) ADivP-2 – STANAG

Také tvrtá ást hlavy 2 je zcela novou. Podrobn se
zabývá složením zdravotnického personálu a
požadovanou kvalifikací. Velmi podrobn jsou
popsány požadavky na potáp ského léka e. Ten
musí být na míst potáp ských prací p i všech
ponorech do hloubky v tší než 40 m a p i zkouškách
nové potáp ské techniky,
i p i zvláš
nebezpe ných nebo náro ných ponorech podle
rozhodnutí ídícího potáp ských prací. Kvalifikace
potáp ského léka e je požadována doslova takto:
a) specializaci v oboru praktický léka pro dosp lé s
minimální praxí 5 let a školení v hyperbarickém
minimu (v Armád eské republiky zajiš uje Ústav
leteckého zdravotnictví);
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b) kurz potáp ské medicíny (na akreditovaném
pracovišti – Institut postgraduálního vzd lávání ve
zdravotnictví), který zahrnuje následující témata:
historie potáp ské medicíny, fyzika pro potáp e,
zp soby potáp ní, cvi ení a vybavení, mechanické
d sledky p sobení tlaku (barotraumata), d sledky
p sobení plyn na lidský organismus, teorie
dekomprese a dekompresní postupy, dekompresní
nemoc a její lé ba, dysbarická osteonekróza, vliv
tepla na lidský organismus, bezpe nost hyperbarické
komory, další zran ní nebo nemoci, vznikající p i
nehod zp sobené zvýšeným tlakem, léka ská pé e a
lé ba v hyperbarickém prost edí, potáp ské
nehody, standardy zdravotní zp sobilosti k potáp ní.

cvi itel (práce v hloubkách do 40 m za všech
podmínek) a kvalifikace potáp instruktor (práce
v hloubkách do 60 m) požaduje absolvování kurzu
hyperbarického minima. K ad
všeobecných
bezpe nostních opat ení p i potáp ských pracích
pat í také pro potáp e být pod dohledem personálu
zdravotnického zabezpe ení, povinnost neprodlen
oznámit ídícímu potáp ských prací, že necítí
zp sobilí fyzicky nebo psychicky úkolu, nebo jej
nejsou schopni bezpe n a správn provést.
K ponoru nesmí potáp e nikdo nutit! Každý
potáp musí znát zásady poskytování první pomoci.
P i výcviku frekventant základního potáp ského
kurzu na volné vod a p i potáp ských pracích
v hloubkách v tších 3 m musí být na míst ponoru
p ipravena dekompresní komora a zdravotnický
automobil. Je zakázáno vykonávat potáp ské práce
v ase kratším než 2 hodiny po požití stravy.

Není-li potáp ský léka k dispozici uskute uje
zabezpe ení
léka ,
absolvent
školení
v hyperbarickém minimu ( l. 18). Jeho povinnosti
jsou stejné jako u potáp ského léka e, není však, na
rozdíl od n j, oprávn n m nit tabulky lé ebné
dekomprese.

P i organizaci potáp ských prací (hlava 5) ídící
musí jednat, krom jiného, o zajišt ní pot ebných
prost edk
pro spojení na míst ponoru a
s nejbližším léka ským pracovišt m se stacionární
dekompresní komorou, o prov ení p ipravenosti
dekompresní komory pro použití, v etn platných
dekompresních tabulek a tabulek lé ebné
dekomprese. Provád cí etapa na míst ponoru
zahrnuje i vyšet ení personálem zdravotnického
zabezpe ení potáp e p ed ponorem, zda je
zdravotn zp sobilý k potáp ským pracím. Po
výstupu na povrch je potáp povinen v p ípad
jakýchkoli subjektivních zdravotních obtíží je hlásit
ídícímu potáp ských prací a na jeho pokyn se
podrobit
vyšet ení
p ítomným
personálem
zdravotnického zabezpe ení.

Neléka ský zdravotnický personál musí být p ítomen
p i všech ponorech do dekompresních hloubek, p i
kterých se neplánují dekompresní výstupy, není-li na
míst personál s vyšší zdravotnickou kvalifikací,
nebo na základ rozhodnutí ídícího potáp ských
prací. Personál musí spl ovat podmínky k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu
v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický
záchraná a absolvovat školení v hyperbarickém
minimu.
Poslední kategorií zdravotnického personálu je
osoba pov ená zdravotním dohledem, která musí
být p ítomna na míst potáp ských prací p i všech
ponorech do bezdekompresních hloubek. není-li na
míst personál s vyšší zdravotnickou kvalifikací.
Musí být absolventem kurzu první pomoci, kurzu
BARTS a školení v hyperbarickém minimu.

D ležitou je hlava 8 Dekompresní tabulky. Není
však zásadn odlišná od d ív jšího p edpisu. V praxi
se p i potáp ní místo tabulek b žn užívá
potáp ský po íta , který je v požadovaném
vybavení (p íloha 8). Zdravotnický personál by m l
znát alespo
orienta n
základní pravidla
kontrolovaného
i
dekompresního
výstupu,
opakovaných ponor i vlivu fyzické práce a chladu
na možné problémy. Také pro dopravu potáp
letadlem, související s poklesem tlaku, platí
omezení. Potáp
m že let t po ponoru bez
dekompresních zastávek za 2 hodiny, po ponoru
s dekompresním výstupem za 24 hodin. To platí u
letadel s p etlakovou kabinou. V netlakovaných
kabinách (nap . vrtulníky) je možný let jen do výšky
300 m nad nadmo skou výškou místa potáp ní.
tvrtou ástí hlavy 8 jsou Tabulky lé ebné
dekomprese podle kterých se musí lé it každý
s nemocí z dekomprese, embolií nebo
potáp
jinými potížemi po potáp ní, jejichž p í ina se
nem že jednozna n ur it. Zm ny tabulek se mohou
provád t jen na doporu ení potáp ského léka e. Jen
v p ípad , že postižený nemá p íznaky vážné formy
nemoci z dekomprese provádí potáp ský léka
odborné vyšet ení p edem. Za p íznaky závažného

ást 5 hlavy 2 vyžaduje na míst potáp ských prací
minimální materiální zajišt ní zdravotnického
zabezpe ení. K dispozici je nutno mít ambuvak,
automatický defibrilátor, fonendoskop, tonometr,
teplom r, zdravotnický zásahový batoh, p íp.
léka ské vybavení pro intenzivní lé ebnou pé i.
Poslední ást hlavy 2, šestá Potáp ské nehody
odkazuje na jejich seznam v p íloze 4 p edpisu.
Tam je seznam možných potáp ských nehod je
rozd len na: nehody zp sobené zm nou okolního
tlaku (barotraumata), nemoc z dekomprese, otravy a
ostatní potáp ské nehody. Krom
p ivolání
okamžité léka ské pomoci nebo zajišt ní evakuaci
postiženého je stanovena pro zdravotnický personál
povinnost podílet se na vypln ní vyhodnocovací
karty potáp ské nehody (uvedena v p íloze 6
p edpisu).
Z dalších hlav mají n které lánky také rozmanitý
vztah k zdravotnickému zabezpe ení. U kvalifikací
potáp
stojí za povšimnutí, že kvalifikace potáp
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objevily ješt b hem výstupu. P i stanovení postupu
lé ebné dekomprese se užívá schématické
znázorn ní (Obr. 1).

postižení se považuje bezv domí, k e e, slabost
nebo obrna kon etin, poruchy vid ní, závrat , ztráta
e i nebo sluchu, zkrácený dech a bolesti, které se

Obr. 1: Volba lé ebné dekomprese
Po dosažení maximální hlouby musí personál
co
nejrychleji
zdravotnického
zabezpe ení
postiženého vyšet it, zejména s ohledem na postižení
centrálního nerovového systému. O rozší ení lé by
rozhoduje potáp ský léka podle stanovených
omezení. P i recidiv se rozhoduje podle hloubky
výskytu potíží. Hranice rozd lení postup je 18 m.

Pro potáp ní ve vyšších nadmo ských výškách (nad
700 m nad mo em) jsou uvedeny koeficienty
p epo t tabulkových hodnot.
Z p íloh p edpisu by m l zdravotnický personál,
krom seznamu možných potáp ských nehod, znát
i signalizaci rukama, zejména na povrchu. Nap .
„OK“ vše v po ádku (Obr. 2) a
dotaz i odpov
signál nouze (Obr. 3) a stejné signály i svítilnou.

Po ukon ení lé ení z stává postižený v blízkosti
komory minimáln 6 h.
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Obr. 2 Signál OK, Vše v po ádku (b žný, na velkou vzdálenost, sv tlem)

Obr. 3 Signál nouze, Pot ebuji pomoc
V p íloze 5 Materiální zajišt ní zdravotnického
zabezpe ení potáp ských prací je detailní seznam
léka ského vybavení pro intenzivní lé ebnou pé i.

VŽDY
Lé it okamžit a dostate n (další vyšet ení v
p etlaku)
Bezv domí (neurologická dekompresní nemoc)
lé it do absolutní jistoty
Kvalifikovaný personál v komo e (jeho
bezpe nost!)
Periodicky sledovat pacienta (formulá )
Dodržovat tabulku (zm ny jen potáp ský léka )
Užívat kyslík dle tabulky, pamatovat na toxicitu
Sledovat pacienta i po lé b (minimáln po 1 h
lehké a 6 h závažné dekompresní nemoci)

4. ATO P EDPISY
Protože v novém p edpisu Žen-24-6 nebyla pln
zohledn na Spojenecká sm rnice zabývající se
zdravotními potížemi p i potáp ní ( innosti pod
vodou) ADivP-2 – STANAG 1372, která byla MO
zavedena k 31. 7. 2009 je pro potáp ské léka e
nutné využívat ji také. Pro p edstavu uvádím názvy
jednotlivých kapitol s po tem stran (závorka):

NIKDY

Schopnost k potáp ní (10 s.)
Onemocn ní z dýchaných plyn (24 s.)
Barotrauma (25 s.)
Akutní dekompresní nemoc (16 s.)
ešení potáp ských nehod (26 s.)
Lé ebná dekomprese (23 s.)
Dlouhodobé zdravotní vlivy potáp ní (10 s.)
Opera ní nebezpe í (42 s.)
P ílohy: A – X (národní specifika a detaily). P ílohy
obsahují hlavn dekompresní tabulky jednotlivých
lenských zemí, které se v detailech liší.

Zkracovat nebo upravovat tabulku (mimo
potáp ského léka e)
Užívat kyslík hloub ji než 18 m
P estávat lé it sporné p ípady
ást zabývající se pomocná lé ba dekompresní
nemoci ukazuje nejasnosti v užití lé iv. Jasná je jen
nutnost hydratace p. o. p íp. i. v. tekutin. U závažné
dekompresní nemoci je možno podat 12-20 mg
dexamethazonu pomalu i.v. (i.m.) s opakováním po
6 h po 48 hodin. Vliv ostatních léky je hodnocen
jako velmi sporný a protich dný (Lidocain, Aspirin,
Diazepam, pentoxyphyllin, nicergolin).

D ležité jsou i uvád né hlavní zásady lé by pro
dekompresní nemoc (heslovit ):
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V eském p edpisu také není zmi ována schopnost
k létání. Ta je umož ována po mírné dekompresní
nemoci za 24 h, u závažné za 48 h, po lé ebné
tabulce NATO TAB. VIII za 72 h. Podobn
schopnost k potáp ní (bez subjektivní potíží) a
posouzení potáp ským léka em je po lé ebné TAB.
V za 24 h, po TAB. VI za 7dn , po neurologickém
postižení a TAB. VI za 14 dn , po plicní
barotraumatu za 28 dn .

6. POUŽITÉ ZDROJE
[ADivP-1] Spojenecká sm rnice pro
vodou (potáp )

innost pod

[ADivP-2] Spojenecká sm rnice zabývající se
zdravotními potížemi p i potáp ní ( innosti pod
vodou)
[Hrn í , E, ernoch, O.] Zdravotnická problematika
potáp ní. UK Praha 1990. 79 s.

5. ZÁV R

[U.S. Navy] Diving Manual. Revision 6

Celkov lze hodnotit nový p edpis Žen-24-6 jako
p inos i pro zdravotnické zabezpe ení potáp ských
prací. Obsahuje bohužel také adu chyb, našt stí
v tšinou jen formálního a gramatického rázu. Co
zcela chybí a není ešeno ani jinými p edpisy je
pracovn léka ská pé e o potáp e, hygienické
posuzování apod. Je asi chybou zpracovatel , že
p edpis nebyl p ed vydáním více konzultován i
s odbornou zdravotnickou ve ejností (potáp ské
medicíny, pracovního léka ství, hygienické služby,
praktického léka ství).

[Zdrav-6-2] Zdravotnické zabezpe ení výcviku
[Žen-24-6] Vojenské potáp ní

7. IFORMACE O AUTOROVI

Spojenecká sm rnice zabývající se zdravotními
potížemi p i potáp ní ( innosti pod vodou) je velmi
cennou pom ckou pro potáp ské léka e, zvlášt
v dob , kdy poslední eská u ebnice Zdravotnická
problematika potáp ní vyšla v roce 1990.
Spojenecká sm rnice má však pon kud zastaralý
obsah ve srovnání s U.S. Navy Diving Manual
z minulého roku [http://www.stranypotapecske. cz],
vychází totiž p edevším z jeho p edchozí verze.

MUDr. Miloš Sázel, CSc. Narozen
26. 4. 1953 v Plzni. Absolvent LF UK a VLVDÚ
JEP Hradec Králové 1978. Práce v armád na
r zných funkcích. Od roku 1984 pracuje v ÚLZ na
odd lení bezpe nosti let . Od roku 1997 jako
ná elník odd lení, po odchodu do zálohy (pplk.)
2004 vedoucí odd lení. Atestace vnit ní léka ství
1983, disertace fyziologie 1992, atestace letecké
léka ství 1993, potáp ský léka 2005, atestace
hyperbarická medicína a oxygenoterapie 2006.
a lé ba v
Sportovní potáp . Výcvik letc , potáp
tlakových
komorách
soustavn
od
1992.

Optimální je pro další vzd lání léka absolvovat
dvoudenní kurz v IPVZ a tím dosáhnout kvalifikace
potáp ského léka e. Samoz ejm do budoucna bude
možné získat i zvláštní odbornou zp sobilost
v oboru hyperbarická a letecká medicína (p ipravuje
se odbornou spole ností).
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Chronická nádorová bolest – možnosti její lé by
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ABSTRAKT
Velmi pokro ilá stádia maligního nádorového onemocn ní, tzv. terminální stádia, jsou asto
doprovázena nep íjemnými bolestivými symptomy. Zásadním symptomem je chronická
nádorová bolest.
Klí ová slova: maligní nádorové onemocn ní, chronická nádorová bolest, lé ba.

ABSTRACT
Chronic tumorous pain – possibilities of its treatment
Very advanced stages of malignit tumorous dinase, i.e. terminal stage, are often wait on
unpleasant painful symptoms. The crucial symptom is chronic tumorous pain.
Key words: malignit tumorous disease, chronic tumorous pain, treatment.
užívána psychofarmaka, zjm. pak antidepresiva,
neuroleptika
a
benzodiazepiny,
dále
pak
kortikosteroidy,
antikonvulziva
a
centrální
myorelaxancia. V p ípad koanalgetik je využíván
jak p ímý analgetický ú inek, tak i nep ímý,
spo ívající ve snížení úzkosti a deprese, ímž se
zm ní i míra poci ované bolesti – práh bolesti.

1. ÁDOROVÁ BOLEST, ALGICKÉ
STAVY
Mírnit bolest u nemocného v terminálním stádiu
maligního nádorového onemocn ní je prvo adým
úkolem vedoucím k úlev nemocného a snížení
stresu ošet ovatelského personálu. V pokro ilých
stádiích maligních nádorových onemocn ní jsou
nádorové bolesti p ítomny u 65-85% nemocných,
p i emž ji lze tlumit kombinací analgetik u 85-95%
nemocných. U v tšiny zbývajících nemocných je
možno usp t s invazivními
algeziologickými
postupy.

Tabulka 1. Farmakoterapie nádorové bolesti u
terminálních stav maligního nádorového
onemocn ní.

Analgetika vybíráme dle intenzity a charakteru
bolesti. V klinické praxi využíváme tzv. analgesic
ladder, tj. t ístup ový medikamentózní analgetický
žeb í ek doporu ený Sv tovou zdravotnickou
organizací. V praxi to znamená, že v první fázi lé by
bolesti indikujeme analgetika – antipyretika –
antiflogistika – nesteroidní antirevmatika. V p ípad
nedostate né ú innosti této analgetické terapie
indikujeme slabá anodyna (opioidní analgetika).
pokro ilých
terminálních
stadiích
V p ípad
maligního nádorového onemocn ní indikujeme silná
anodyna typu morfin, pethidin, bezitramid apod.
P i nedostate né ú innosti, zjm .pak v první a druhé
fázi analgetické terapie, lze p idat tzv. adjuvantní
analgetika – koanalgetika, z nichž jsou nej ast ji
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Skupina analgetik

Ú inné látky

Analgetika – antipyretika
– antiflogistika –
nesteroidní antirevmatika

Kyselina acetylsylicylová,
paracetamol, piprofen, ibuprofen,
indomethacin, ketoprofen, klofezon,
diclofenac.

Slabé opioidy

Kodein

Silná neopioidní
analgetika

Tramadol

Silná opioidní analgetika

Bezitramid, buprenorfin, morphin
sulf., pethidin, tilidin, butorphanol,
fentanyl, piritramid, nalbufin.
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Tabulka 2. Charakteristika vybraných koanalgetik užívaných v lé b bolesti u nemocných v terminálním
stádiu maligního nádorového onemocn ní.
Typ koanalgetika

Charakteristika koanalgetika

Antidepresiva

Analgetický efekt nastupuje b hem 1-10 dn (d íve než antidepresivní ú inek. Dávka pot ebná k dosažení
analgetického efektu je nižší než k dosažení ú inku antidepresivního. Mén ast ji jsou užívána tricyklická
antidepresiva pro jejich anticholinergní nežádoucí ú inky (xerostomie, obstipace, retence mo i, tachykardie,
apod.). Velmi vhodná jsou antidepresiva 3. generace, která jsou dob e tolerována.

euroleptika

Nejsou užívána ke zvládnutí algických stav , jsou indikována zjm. tehdy, je-li sou asn
psychomotorický neklid, agitovanost a poruchy spánku.

Benzodiazepiny

Spíše než analgetického efektu je využíván ú inek hypnotický, sedativní a anxiolytický

Kortikosteroidy

Mechanismus analgetického ú inku kortikosteroid není znám. Snižují tvorbu mediátor bolesti, p ízniv
ovliv ují nocicep ní bolest u proces se zán tlivou složkou. Algické stavy vznikající v d sledku komprese
mohou být p ízniv ovlivn ny antiedematózním ú inkem kortikosteroid (viz. primární a sekundární
intrakraniální neoplázie s projevy nitrolební hypertenze). P ispívají ke snížení sympatikem udržovaných
neuropatických bolestí.

Anikonvulziva

Koanalgetický ú inek je využíván zjm. u neuralgií a epizodických neuropatických bolestech.

p ítomen

Centrální myorelaxancia Ú inek spo ívá v inhibici polysynaptických míšních reflex . Potencují analgetický ú inek klasických analgetik
u analgetických bolestí typu neuralgií.

Vedle analgetické farmakoterapie lze v lé b
nádorové bolesti, pak-liže nebylo dosaženo
dostate ného útlumu algického syndromu, použít i
n které další, speciální metody analgezie. Jedná se
zjm. epidurální aplikaci anodyn i silných lokálních
anestetik, blokáda nebo neurolýza sympatických
ganglií, paliativní radioterapii, chemoterapii i
paliativní chirurgické výkony s cílem zmenšit
nádorovou masu, a tím zmírnit bolest. V neposlední
ad lze využít i n které alternativní i podp rné
metody analgezie - akupunktura, akupresura,
transkutánní elektroneurostimulace, psychoterapie
bolesti apod.

ošet ovatelského personálu o zmírn ní jeho bolesti.
Tito nemocní v d sledku bolesti, pocit beznad je,
v domí blížící se smrti, pocit sociální izolovanosti
prožívají vysokou míru utrpení. Toto utrpení m žeme
mírnit nejen farmakoterapií, ale i individuální
psychologickou podporou a schopností empatie.

Analgetická terapie má zajistit zmírn ní nádorové
bolesti na snesitelnou míru. Rozumí se tím
subjektivní snížení bolesti o nejmén 90%. V p ípad
analgetické farmakoterapie je nutná aplikace
analgetik v pravidelných intervalech tak, aby
nemocný dostal další dávku d íve, než odezní ú inek
dávky p edchozí. Zvyšování dávek analgetik je
d sledkem progrese nádorového onemocn ní, nikoliv
rozvoj tolerance. U onkologických nemocných
nevzniká psychická závislost na anodyna, nebo jsou
užívána pro potla ení algického podn tu, nikoli pro
psychické ú inky.

Tirayová, L. 2001: Psychofarmakologie v onkologii,
možnosti ovlivn ní bolesti. Psychiatrie pro praxi,
2 (5): 201-5.

Podpo eno výzkumný projektem Ministerstva obrany
eské republiky No 0FVZ0000503 a and the
Research Project of the Ministry of Health of the
Czech Republic No. 00179906.
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Nádorová bolest, obzvlášt nedostate n lé ená,
velmi
negativn
ovliv ují
kvalitu
života
onkologického nemocného. Bolest musí být vždy
lé ena a žádný z onkologických nemocných nesmí
toužit po smrti proto, že trpí nesnesitelnou bolestí.
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ABSTRACT
Background. Depression is seen in many cancer patients. Depression occurs in approximately
25% of palliative care patients. It is widely recognised by clinicians that depression is a
difficult symptom to identify amongst patients with advanced illness. Aim. The study is aimed
for screening of depression symptoms among cancer female inpatients in programme of
palliative care. Patients and Methods. This study was local, prospective and cross-sectional. It
was carried at Department of Clinical Oncology and Radiation Therapy of Charles University
Hospital in Hradec Králové, Czech Republic. Dates were obtained during year 2007 – 2008 in
64 cancer female inpatients in programme of palliative care. The mean age for all 64 subjects
was 60.5 years old (aged 29 – 88 years old). The Czech version of Zung self-rating depression
score was perfomed. Results. The statistical evaluation presents that mean SDS (self-rating
depression score) certifies the presence of signs of mild depression among cancer female
inpatients in programme of palliative care. The mean SDS in all subjects was 56. The mean
SDS in groups of healthy females was 38.9 (normal range). The incidence of depression
symptoms is 71.8% (46 of all 64 subjects). The relevance of depressionsymptoms is
characterized: severely depressed was proved in 8 of all 46 subjects, moderately depressed in
21 subjects of all 46 subjects and mildly depressed in 17 of all 46 subjects. Conclusion. The
results showed that subsist the association between oncological disease in palliative care and
depression.
Key words: oncological disease, programme of palliative cancer care, depression, screening.
Depression occurs in approximately 25% of
palliative care patients [1-3]. It is widely recognised
by clinicians that depression is a difficult symptom to
identify amongst patients with advanced illness. This
can lead to difficulties in the management of physical
symptoms, such as pain, and also cause much distress
to patients and their families [1-3].We carried out
prospective and cross-sectional study among 64

palliative care female inpatients during year 2007 /
2008 at the Department of Clinical Oncology and
Radiation Therapy of Charles University Hospital in
Hradec Králové, Czech Republic. The mean age for
all 64 subjects was 60.5 years (aged 29 – 88 years).
We evaluated the incidence and relevance of
depression symptoms among palliative care female
inpatients. The Czech version of Zung self-rating
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difficulties have a negative impact on patient´s
physic and mentally condition. Also, these
difficulties are associated with psychological and
social distress for patient´s families. People with
oncological disease in palliative care have significant
disability that also affects psychosocial and
emotional aspects of their quality of life.

depression score was perfomed [4]. The Zung selfrating depression scale is a short self-administered
survey to quantify the depressed status of a patient.
There are 20 items on the scale that rate the four
common characteristics of depression: the pervasive
effect, the physiological equivalents, other
disturbances, and psychomotor activities. There are
ten positively worded and ten negatively worded
questions. Each question is scored on a scale of 1-4
(a little of the time, some of the time, good part of
the time, most of the time). The scores range from
25-100. 25-49 Normal Range. 50-59 Mildly
Depressed. 60-69 Moderately Depressed. 70 and
above Severely Depressed [4].

Graph 1. Comparison of values of mean SDS
index among oncological female inpatients and
healthy female (=94, p<0.05).

Statistical analysis was performed by means of
analysis of variance (ANOVA). P values < 0.05 were
considered significant. The statistical analysis was
conducted using the StatSoft Statistica Base software
package, version 7.1.
The results of our prospective study supports
Massie´s [5] and Derogatis et al. [6] overview work.
Massie [5] and Derogatis et al. [6] present that
although many research groups have assessed
depression in cancer patients since the 1960s, the
reported prevalence (major depression, 0-38 %,
depression spectrum syndromes, 0-58 %) varies
significantly because of varying conceptualizations
of depression, different criteria used to define
depression, differences in methodological approaches
to the measurement of depression, and different
populations studied. We think that incidence of
depression symptoms in our patients is high. Also,
we think that high incidence of depression symptoms
among our patients may be impressed with our
minimal applications of antidepressants or
anxiolytics (as co-analgetics) in therapy of cancer
pain. These findings involve for us, that is has need
of routine screening for depression among palliative
care patients and its implementation of cost-effective
treatment for those who need psychiatric services.

The number of subjects with cancer of lung was 5,
with sarcomas was 1, with cancer of endometrium
was 11, with cancer of ovary was 7, with cancer of
breast was 17, with intracranial or extracranial
meningeoma was 4, with primary brain tumour was
6, with cancer of rectum was 4, with cancer of
ventricle was 2, with cancer of gallbladder was 2,
with melanomas was 2, with cancer of pancreas head
was 2 and cancer of bucall cavity was 1. The number
of subjects treated with palliative radiotherapy was
29, with palliative chemotherapy was 12 and with
symptomatic therapy was 23.
The statistical evaluation present that mean SDS
(self-rating depression score) certifies the presence of
signs of minimum or light depression in palliative
care female inpatients (SDS > 50). The mean SDS in
all subjects was 56. The mean SDS in groups of
healthy females (N=30) was 38.9 (Graph 1). The
incidence of depression symptoms is 71.8% (46 of all
64 subjects). The relevance of depression symptoms
is characterized: the serious depression (SDS >71)
was proved in 8 of all 46 subjects, the medium
serious depression (SDS 61-70) in 21 subjects of all
46 subjects and minimum or light depression (SDS
51-60) in 17 of all 46 subjects (Graph 2). Our results
proved that subjects with cancer of lung, with cancer
of endometrium, with cancer of gallbladder and with
melanomas are moderately depressed (SDS range
was 60-69), patients with cancer of ovary, with
cancer of breast, with primary brain tumour, with
cancer of ventricle, with cancer of pancreas head and
with cancer of bucall cavity are mildly depressed
(SDS range was 50-59). As far as we are informed,
partial findings of our study present the existence of
the association between oncological disease in
palliative care and depression. We think that our
results correspond to that oncological disease in
palliative care is characterized by pain, sleep
disturbances, dyspeptic difficulties, immobilization,
low self-sufficiency and many others. These

Graph 2. Occurence of depression symptoms
among oncological female inpatients (=64).

As far as we are informed, the findings of our study
present the existence of the association between
oncological disease and depression. We think that
our results correspond to that oncological disease and
its therapy is characterized by pain, sleep
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carried out in countries within the former Eastern
European bloc.

disturbances, dyspeptic difficulties, immobilization,
low self-sufficiency and many others. These
difficulties have a negative impact on patient´s
physic and mentally condition. Also, these
difficulties are associated with psychological and
social distress for patient´s families. People with
oncological disease in programme of palliative care
have significant disability that also affects
psychosocial and emotional aspects of their quality of
life. It is an especially important issue in palliative
care, as depression can be more common in patients
who are at the end of life. Accurate assessment and
treatment can have a powerful impact on improving a
patient's quality of life. We subscribe with opinion of
Lloyd-Williams [1-3] which she emphasizes that the
screening and diagnosis of depression in palliative
care patients because it can help clinicians to help
patients with depression or demoralization to have a
better QoL. Reasons for failure to diagnose
depression are misconceptions regarding low mood
as being a normal part of a terminal illness and also
the patients' reluctance to disclose their thoughts and
feelings.

REFERECES
[1] LLOYD-WILLIAMS M, REEVE J, KISSANE
D. Distress in palliative care patients: Developing
patient-centred
approaches
to
clinical
management. Eur J Cancer 2008, Mar 21 [Epub
ahead of print].
[2] LLOYD-WILLIAMS M, RIDDLESTON H.The
stability of depression scores in patients who are
receiving palliative care. J Pain Symptom
Manage 2002, 24: 593-597.
[3] LLOYD-WILLIAMS M. Is it appropriate to
screen palliative care patients for depression? Am
J Hosp Palliat Care 2002, 19:112-114.
[4] ZUNG WW. A self-rating depression scale. Arch
Gen Psychiatry, 12 (1965) 63–64.
[5] MASSIE MJ. Prevalence of Depression in
Patients with Cancer. Journal of the National
Cancer Institute Monographs 2004, 32: 57-71.
[6] DEROGATIS LR, MORROW GR, FETTING J.
The prevalence of psychiatric disorders among
cancer pateints. JAMA 1983, 249: 751-757.

We are also aware of the fact that our study can be
limited by a few other factors especially relatively
small number of our cancer female inpatients in
programme of palliative care.
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ABSTRACT
Tamoxifen is an orally active selective estrogen receptor modulator that is used in the treatment
of breast cancer and is currently the world's largest selling drug for that purpose. However, it
has some side effects including hot flashes, menstrual irregularity, vaginal discharges, uterine
bleeding, uterine endometrial cancer, hypercoagulability, steatosis hepatis, risk of
trombembolism. Long-term data from clinical trials have failed to demonstrate a
cardioprotective effect and beneficial effects on serum lipid profiles. Arrhythmia secondary to
tamoxifen is rare.
Key words: tamoxifen, arrhythmia, drug interaction.
hypertension. The current state of Darier’s disease
was evaluated as stable, but as a prevention of
extensive skin reaction the dermatologist advised to
combine radiation treatment with systemic treatment
of acitretin and the local treatment of triamcinolon.
Suddenly after 3 weeks we observed in the patient
fatigue, dizziness, pressure behind the sternum and
the orthostatic hypotension. Electrocardiography
(ECG) showed sinus bradycardia (45 bpm) with a
prominent QT prolongation (544 ms), there were no
signs of the ischemic changes. Myocardial enzymes
were negative and heart ultrasound ruled out any
organic heart disease as the cause of present status.
Etiologically, we considered hypothyroidism as one
of the causes of bradycardia with prolonged QT
interval but serum levels of thyroid hormones were
within the physiological range. For the differential
diagnosis of sinus bradycardia with markedly
prolonged QT interval we considered the possibility
of a side effect of acitretin. By using laboratory
methods we ruled out vitamin A toxicity. In spite of
that we stopped the acitretin therapy in this patient.
Following day the patient was asymptomatic. We
performed the ECG and it showed sinus bradycardia
(55 bpm) and slightly prolonged QT interval (520
ms) were still present. We monitored patient during
the rest of radiation treatment, the sinus bradycardia
(49-55bpm) and slightly prolonged QT interval (480
– 524 ms) were permanent even after cessation of
acitretin. This led us to believe there may be presence
of possible drug interactions between acitretin and
tamoxifen. It is know that tamoxifen belongs to the
group of drugs that are able to induce QT interval
prolongation. Also, it is know that tamoxifen is

Tamoxifen is an orally active selective estrogen
receptor modulator (SERM) that is used in the
treatment of breast cancer and is currently the world's
largest selling drug for that purpose. Tamoxifen
competitively binds to estrogen receptors on tumors
and other tissue targets, producing a nuclear complex
that decreases DNA synthesis and inhibits estrogen
effects. Tamoxifen is metabolized by cytochrome
P450, more specifically by CYP 2C8/9, CYP 2D6
and CYP 3A4/5. Tamoxifen has been shown to
induce Q-T prolongation of the electrocardiogram,
thereby
potentially
causing
life-threatening
polymorphic
ventricular
arrhythmias.
The
arrhythmogenic effect of tamoxifen results from the
effects of tamoxifen on cardiac action potential
waveforms and the underlying potassium currents.
Tamoxifen markedly prolonged action potential
duration, decreased maximal rate of depolarization,
and decreased resting membrane potential.
Tamoxifen depressed the calcium-independent
transient outward potassium current, sustained
outward delayed rectifier potassium current, inward
rectifier potassium current, and sodium current in the
cardiac myocytes.
The authors report on a case of tamoxifen induced QT interval prolongation in a 56-year-old female with
the hormonal dependant carcinoma of the right
breast, stage T2N0M0, grade 3, HER-2neu negative,
after right partial mastectomy with axillary lymph
node exciton. She was indicated to adjuvant
hormonal and radiation therapy. Hormonal therapy
had begun after mastectomy. Tamoxifen 20mg/day
was chosen as a first line therapeutic agent. Her other
co-morbidities were Darier's disease and arterial
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metabolized by cytochrome P450, more specifically
by CYP 2C9, CYP 2D6 and CYP 3A4, 5,6, 7.
Analysis of acitretin metabolism showed that
acitretin inhibits CYP 3A4. This finding indicated
the cause of sinus bradycardia with QT interval
prolongation in our patient. The mechanism of the
drug interaction was by acitretin inhibiting the
activity of CYP 3A4 leading to an increase serum
concentration of tamoxifen. In clinical practice it
means, that the dose of tamoxifen 20 mg/day would
lead to an overdose and cause a depression of
electrical impulse generated by the sinoatrial node.
The patient indefinitely stopped using tamoxifen.
From this point the patient is without subjective
symptoms and an ECG showed normal heart
frequency with a normal QT interval. In this case,
hormonal therapy is indicated therefore we
substituted tamoxifen for letrozol 2.5 mg/day. We
didn’t resume with systematic treatment of acitretin
because of the satisfactory effect of local treatment
with triamcinolon, dexamethason and synderman.
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This case report highlights: 1. the potential risk of
tamoxifen causing depression of electrical impulse in
sinoatrial node, leading to symptomatic sinus
bradycardia with prolonged Q-T interval. 2. the need
to keep a look-out for drug interactions, in our case
between tamoxifen and acitretin, and to be aware of
other drugs which may induce Q-T interval
prolongation. 3. the potential drug interactions,
between tamoxifen and acitretin and the need to be
aware of drugs which may induce Q-T interval
prolongation.
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ABSTRAKT
P vodce kravských neštovic se adí do eledi Poxviridae rodu Orthopoxvirus. Hostitelem viru
kravských neštovic jsou v sou asné dob v evropských podmínkách p edevším hraboši a lumíci.
Virus m že být p enesen také na domácí mazlí ky jako je ko ka, doma chovaný potkan nebo na
zví ata chovaná v ZOO i cirkuse. ákaza lidí vzniká v tšinou p ímým kontaktem s
infikovanými zví aty. Inkuba ní doba se pohybuje v rozmezí 7 až 12 dní. Bránou vstupu vir do
organismu je porušený kožní kryt. Primární leze se vyskytují nej ast ji na prstech i dlaních
rukou a onemocn ní má lokální charakter. U imunosuprimovaných osob m že mít onemocn ní
závažný klinický pr b h, n kdy i s letálním koncem. O možnosti interhumánního p enosu nejsou
známy žádné d kazy. V sou asné dob není k dispozici žádná specifická lé ba. Jako slibná se
však ukazuje terapie virostatikem cidofovir. Onemocn ní kravskými neštovicemi se vyskytuje
sporadicky. Recentní p ípady byly hlášeny na evropském kontinentu p edevším u d tí a
mladistvých.
Klí ová slova: Kravské neštovice - epidemiologie - nákazy u lov ka
veterinární medicíny (European Centre for Disease
Prevention and Control) [1].

1. ÚVOD
Virus kravských neštovic (CPXV, cowpox virus) se
adí do eledi Poxviridae rodu Orthopoxvirus. Do
rodu Orthopoxvirus se adí také obávaný virus
varioly, jehož p irozeným hostitelem je lov k, virus
vakcínie, užívaný jako živá o kovací látka proti
variole a další druhy vir primárn patogenních pro
r zné savce (opice, krávy, buvoly, velbloudy,
králíky, myši).

4. PR B H OEMOC Í
Onemocn ní se v tšinou objevuje u d tí a
mladistvých v období letních a podzimních m síc .
V anamnéze bývá asto udáván kontakt s hlodavci
nebo s doma chovanou ko kou. M že se jednat také
o profesní nákazu p i kontaktu se zví aty ve
veterinárních ordinacích, na farmách nebo v ZOO i
cirkuse [2, 3, 4].

2. CESTA P EOSU

Pacient asto p ichází k léka i po objevení ervené
bolestivé leze s puchý em. Jako další potíže m že
udávat zvýšenou teplotu, malátnost, zvracení, bolest
v krku. Onemocn ní zp sobené virem kravských
neštovic se manifestuje postižením k že, oka a
lymfatických uzlin.

Nákaza
lidí
vzniká
p ímým
kontaktem
s infikovanými zví aty. O možnosti interhumánního
p enosu nejsou známy žádné d kazy. Bránou vstupu
vir do organismu m že být porušený kožní kryt.
Primární leze se proto nej ast ji vyskytují na prstech
i dlaních rukou a onemocn ní má lokální charakter.
U imunosuprimovaných osob m že mít však toto
onemocn ní závažný klinický pr b h, n kdy i
s letálním koncem.

5. DIAGOSTIKA
Elektronová mikroskopie, pr kaz viru na tká ových
kulturách, PCR, sérologický pr kaz protilátek.

3. VÝSKYT

6. LÉ BA

Kravské neštovice pat í mezi sporadicky se
vyskytující
onemocn ní.
Recentní
p ípady
onemocn ní ve Velké Británii, N mecku, Francii,
Belgii, Švédsku, Finsku, Norsku a Rusku si však
vyžádaly pozornost odborník z ad humánní i

V sou asné dob neexistuje žádná specifická lé ba.
Ošet ování nemocného probíhá v tšinou v domácí
pé i, doporu uje se klid na l žku, dezinfekce k že
chlorhexidinem, podávání antipyretik, p ípadn
analgetik. K potla ení sekundární infekce lze zvolit
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vhodná antibiotika. Cidofovir, jako virostatikum, se
doporu uje jen u t žkých stav , jako je nap íklad
diseminovaná
forma
onemocn ní.
Lé ba
komplikovaných p ípad by m la probíhat vždy pod
–
infektolog
nebo
kontrolou
specialist
dermatolog .
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7. PREVECE
V prevenci je nutné se zam it p edevším na edukaci
d tí a mládeže. Upozornit na rizikové chování p i
manipulaci s nemocnými zví aty ve volné p írod i v
domácnosti.

[Ninove2009] NINOVE, L., DOMART, Y.,
VERVEL, Ch., VOINOT, Ch. et. al. Cowpox
virus transmission from pet rats to humans,
France. Emerg Infect Dis, 2009, 15, 5, 781-84.

P i domácím ošet ování pacienta s kravskými
neštovicemi dodržovat p ísná hygienická opat ení,
aby nedošlo k p enosu nákazy z otev ených lezí na
jinou osobu.
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ABSTRAKT
Psychologie zdraví umož uje rozší ení klasického biomedicínského modelu o psychologický
pohled na zdraví a nemoc (bio-psycho-sociální model). ejde jen o rozší ení pohledu
o psychologickou rovinu, ale o zp sob myšlení a za len ní do praxe. Forma výuky p edm tu
Psychologie zdraví na našem pracovišti není univerzálním modelem, je reálnou možností, kdy je
vytvo en prostor pro zcela novou zkušenost nezbytnou k sebep ijetí a celkové zm n životního
stylu.
Klí ová slova: Hygiena a preventivní medicína, psychologie zdraví, sebezkušenostní výcvik,
salutogeneze, interak ní výukové metody, sebep ijetí

ABSTRACT
Health Psychology – the part of the education of Hygiene and Preventive
Medicine
Health psychology permits the extension of the classical biomedical model of psychological
view of health and illness (bio-psycho-social model). It is not only extension the perspective of
psychological surface, but also way of thinking and integration into practice. Form of teaching
the subject of Health Psychology at our department is not only one universal model. But this is
a real possibility when it is made space for a new experience, which is necessary to selfacceptance and it is created space for overall change in lifestyle.
Keywords: Hygiene and Preventive Medicine, Health Psychology, self- education program,
salutogenesis, interaction education, self- efficase

1. ÚVOD

právníci, sociální pracovníci, apod. [Cassens 1998,
Dawnie 1996, K ivohlavý 2001, 2002].

Psychologie
zdraví
je
definována
jako
interdisciplinární v dní oblast, která ve svém pohledu
na problematiku zdraví vychází z bio - psycho sociálního modelu. Oproti klasické somatické
medicín
v nuje
pozornost
p edevším
psychologickým
faktor m
zdraví
(nemoci).
P edm tem oboru psychologie zdraví je podpora
zdraví (health promotion), zvyšování „úrovn „ zdraví
(health enhancement), pop ípad výslovn
ízení
kvality zdravotního stavu (health management nebo
health monitoring). Tato definice zd raz uje
spole né úsilí odborník
r zných profesí v
problematice zdraví: zdravotníci, psychologové,

Pov domí o tom, že psychika má vliv na zdravotní
stav lov ka je všeobecn deklarováno, ale praxe je
pon kud jiná. Proto jsme p i koncepci p edm tu
psychologie zdraví pro zdravotní sestry necht li jen
rozší it po et hodin získávání informací a rad
v teoretické rovin , ale p edevším nabídnout
každému vlastní pohled na tuto problematiku.
Vycházíme ze základních myšlenek humanistické
psychologie, našich zkušeností z dlouhodobého
výcviku v PCA (p ístup zam ený na lov ka) a
psychoterapeutické praxe [Pelcák 1999, Vose ková
1998]. Považujeme za užite né funk ní propojení
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psychoterapie a sociáln psychologického výcviku
s edukativním procesem (interaktivní forma výuky).

•

2. METODA

•

Interak ní výukové metody vycházejí z p edpokladu,
že stimulace reálných sociálních vztah , ve kterých si
lov k jakoby nane isto m že vyzkoušet své sociální
dovednosti, napomáhá v rozvoji lov ka ve 3
rovinách

•

•

•

•

•

Rovina sociálních dovedností – lov k si
prohlubuje dovednost lépe si regulovat dynamiku
svých sociálních vztah , a svého zapojení do
nich, tedy celkové zp sobilosti k sociální
interakci
Osobnostní rovina – lov k se stává jist jší
v ohodnocení sebe sama, je uvoln nn jší, asto
dochází k trvalejšímu zájmu o rozvoj a
seberozvoj vlastní osobnosti
Eduka ní rovina – snaha o dopln ní teoretických
v souvislosti s vlastním prožitkem
základ
(teoretický rámec)

•

4. ZÁV R
V pr b hu takto vedené výuky popisují studenti
vzr st tolerance mezi leny skupiny a snahu
navzájem se podporovat, pozitivní vztahy mezi leny
skupiny i vzájemnému uspokojování celé ady pot eb
(nap . pot eba p íslušnosti akceptace, pot eba
aktivního vlivu na skupinové d ní, pot eba být
kladn hodnocen aj.), up es uje se i vzájemné
postavení jednotlivc ve skupin .

Výuka p edm tu Psychologie zdraví probíhá ve
výukových blocích (po 3 hodinách). Na úvodní 2
bloky p ednášek (nezbytné teoretické základy
p edm tu, brainstorming o ekávání, motivace,
pravidla, apod.) navazují sebezkušenostní seminá e.
První 2 sezení jsou orientována na problematiku
stresu (kognitivní mapa stresu, nácvik relaxace a
vybraných technik koncentrace a kreativní
imaginace). Ve t etím bloku je kladen d raz na
rozvoj sebepoznání a hledání možností vlastního
seberozvoje, sebetvorby a sebe ízení. tvrtý blok je
zam en
na
rozvoj
specifických
sociáln
psychologických dovedností, které ve svém souhrnu
tvo í
sociáln
psychologickou
kompetenci
zdravotnického pracovníka. Pátý blok je v nován
problematice, kterou si sami studenti vyberou podle
svých pot eb. Byla v nována pozornost témat m
jako: rodina a pacient, stá í, umírání a smrt, apod.

Psychologie zdraví rozši uje klasický biomedicínský
model o psychologickou rovinu (bio-psycho-sociální
model). Nejde jen o rozší ení pohledu, ale o zp sob
myšlení a za len ní tohoto p ístupu do praxe. Forma
výuky p edm tu „Psychologie zdraví“ na našem
pracovišti není univerzálním modelem, je reálnou
možností, kdy je vytvo en prostor pro zcela novou
zkušenost nezbytnou k sebep ijetí a celkové zm n
postoje.

5. LITERATURA

Pr b h každého sezení je len n do 4fází
1.

2.
3.

4.

Zdravotní sestra, JIP, 5 let praxe: Uv domila
jsem si, že musím zm nit zp sob mého života.
Život není jen práce, stres a povinnosti.
Zdravotní sestra na onkologii: Výuka mn hodn
dala hlavn tím, že nás u ila navzájem se
poslouchat, byla o nás a pro nás. Uv domila
jsem si dost v cí,
Zdravotní sestra, Hospic: nutí to k zamyšlení nad
sebou samým i vztahy k ostatním
Zdravotní sestra, chirurgie: Poznala jsem, že
stejné problémy mají i ostatní. Pod lili jsme se o
zkušenosti, získali náhled, co je možné s tím
d lat. Asi by to cht lo pokra ovat.  jak.
 kde??
Zdravotní sestra, ARO: ebyla to jen teorie, více
jsme vid li z praxe (psychoterapie, komunikace).
Došla jsem k názoru, že se lov k musí starat i
sám o sebe, teprve potom m že pomáhat jiným.
Jsou n jaké meze, které nejsou neomezené.

Cassens B. J. Preventive medicine and public health.
Harwal Publishing, New York, 1998

Rozeh ívací techniky (slouží k uvoln ní len
skupiny a k vylad ní celkové atmosféry ve
skupin , k motivování len skupiny k danému
programu).
Vlastní program (uvedení len skupiny do
problematiky, samotný nácvik).
Záv r (zhodnocení pr b hu sezení, relaxa ní
technika sloužící ke zklidn ní a uvoln ní len
skupiny).
Teorie související s daným tématem

Dawnie R.S., Tannahil A. Health promotion - models
and values. Oxford University Press, 1996, 128s.
Forster A., Robson S.: The dynamics of small
groups, Marlet Research, 4, 1992, 112 - 116.
K ivohlavý J. Psychologie nemoci, Portál, Praha,
2002, 146s.
K ivohlavý J. Psychologie zdraví, Portál, Praha,
2001, 184s.

3. VÝSLEDKY A DISKUZE

Pelcák S., Vose ková A. P ístup zam ený na
studenta, Socialia, 99, 1999, 331 – 337.

Tato forma výuky je v tšinou pozitivn p ijímána.
Pro ilustraci uvádíme ukázky zp tných vazeb
student :

Vose ková A., Pelcák S. Psychologie zdraví u
student vysokých škol, Sociální procesy a
osobnost, Brno, 1998, 112 – 116.
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Sledování distribuce reaktivátor AChE po
intramuskulárním podání terapeutické dávky
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1
2
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ABSTRAKT
Reaktivátory acetylcholinesterasy (AChE; 3.1.1.7) jsou klí ovou skupinou v terapii otrav
zp sobených organofosforovými inhibitory (pesticidy, nervov paralytické látky). Cílem této
práce bylo sledování distribuce t chto terapeutik (HI-6, obidoxim, trimedoxim, K203, K027)
v plasm a hledání možných strukturálních závislostí, jež by mohly jejich farmakokinetiku
ovlivnit. Zví at m byly aplikovány oximy (i.m.) v ekvimolárních dávkách, které byly blízké
dávkám terapeutickým. Poté jim byla odebírána krev z a. carotis v asových intervalech 0, 3, 5,
10, 20, 40, 60, 90, 120 a 180 min po aplikaci. Zm ny hladin reaktivátor v plasm byly
sledovány pomocí vysokoú inné kapalinové chromatografie. Distribuce oxim ze svalu byla
rychlá, již v 3 min po aplikaci jsme je zaznamenali v plasm . U všech testovaných reaktivátor
AChE bylo zaznamenáno vždy jedno distribu ní maximum v asovém rozmezí 10 – 60 min.
Klí ová slova: Acetylcholinesterasa, AChE reaktivátory, HI-6, obidoxim, trimedoxim, K027,
K203

ABSTRACT
Time-depending changes in concentrations of acetylcholinesterase
reactivators after i.m. administration by using HPLC techniques
The reactivators of acetylcholinesterase (AChE; EC 3.1.1.7) are the key group for treatment of
intoxications caused by organophosphorus inhibitors (pesticides, nerve agents). The aim of this
study was to compare distribution of these therapeutics (HI-6, obidoxime, trimedoxime, K203,
K027) in rat plasma and to look for some structural factors that may influence their
pharmacokinetics. The oxime reactivators were applied intramuscularly in equimolar doses
that are close to therapeutical doses. Blood was withdrawn via the cannula from a. carotis in
time intervals: 0, 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120 and 180 min after application. The timedepending changes in concentrations of these therapeutics were measured by using HPLC
techniques. The distribution of oximes was very fast, they were found in plasma in 3 min after
administration. All AChE reactivators have only one maxima of concentration in time interval
10-60 min.
Keywords: Acetylcholinesterase, oximes, HI-6, obidoxime, trimedoxime, K027, K203
[Jokanovic2009]. Podle sv tové zdravotnické
organizace je ro n intoxikováno p es 1 milion lidí a
na následky t chto intoxikací pak umírá až 1/5
pacient
[Yanagisawa2006].
Další
d ležitou
skupinou OFI jsou nervov paralytické látky, jež
mohou být zneužity ve vále ných konfliktech,
pop ípad teroristickými skupinami.

1. ÚVOD
Acetylcholinesterasa (AChE; 3.1.1.7) je t lu vlastní
enzym jehož hlavní role je št pení neurotransmiteru
acetylcholinu (ACh) v synaptických št rbinách
v nervo-nervovém spojení, nebo nervo-svalovém
spojení. Je-li tento enzym inhibován, dochází
k nár stu hladin ACh a následné hyperstimulaci
acetylcholinergních. Ireverzibilními inhibitory tohoto
enzymu jsou organofosforové inhibitory (OFI). OFI
jsou široce užívány v zem d lství jako pesticidy

Terapie
intoxikace OFI není v sou asnosti
uspokojiv
vy ešena. Doporu uje se podání
kombinace anticholinergik (atropin, benaktyzin) a
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oximových reaktivátor AChE. Terapeutický efekt
anticholinergik spo ívá v obsazení cholinergních
receptor a tím zabrán ní jejich další aktivaci. Tato
lé iva však nemají vliv na hladinu ACh. Kauzálními
antidoty jsou oximové reaktivátory AChE. Oximy
p sobí jako nukleofilní inidla a jsou schopna
defosforylovat inhibovanou AChE a tím obnovit její
p vodní innost, následn pak dojde k snížení
koncentrace molekul ACh v synaptických št rbinách
[Antonijevic2007; Karasova2009].

Obr. 1: Distribuce oximu HI-6

Cílem této práce bylo zjistit, jak struktura
reaktivátoru ovliv uje jeho distribuci v plasm po
intramuskulárním podání. Sledováno bylo celkem 5
reaktivátor (HI-6, obidoxim, trimedoxim, K027 a
K203), jež se lišily ve spojovacím et zci i polohou
oximových skupin.

Obr. 2: Distribuce trimedoximu

2. METODA
Zví at m byly aplikovány oximy intramuskulárn
(i.m.) v ekvimolárních dávkách, které byly blízké
dávkám terapeutickým.
HI-6

(22.23 mg/kg)

Obidoxim

(22.23 mg/kg)

Trimedoxim

(22.07 mg/kg)

K027

(22.07 mg/kg)

K203

(23.00 mg/kg)

Poté jim byla odebírána krev z arteria carotis
v asových intervalech 0, 3, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120
a 180 min po aplikaci. Do každé skupiny bylo
za azeno 7 zví at.

4. DISKUZE
Nejd ležit jším
faktorem
ovliv ujícím
farmakokinetiku oximových reaktivátor AChE je
kvarterní dusík na pyridinových jádrech. Kvarterní
dusík znesnad uje p estup t chto látek p es bun né
bariéry a také p es hematoencefalickou bariéru
[Karasova2009b; Karasova2009c]. Jiné strukturální
zm ny, jako je zm na polohy oximové skupiny nebo
substituce za skupinu amidickou nemají tak výrazný
vliv na farmakokinetiku t chto terapeutik.

Zm ny hladin reaktivátor v plasm byly sledovány
pomocí vysokoú inné kapalinové chromatografie
(HPLC). Pro separaci byla užita iontov -párová
mobilní
fáze
obsahující
24%
acetonitrilu,
octansulfonovou
kyselinu
(5mmol)
a
tetrametylamonium chlorid (5mmol), pH bylo
upraveno na hodnotu 2.3 fosfore nou kyselinou.

Zm na ve struktu e spojovacího et zce by mohla
parciáln
ovlivnit
základní
farmakokinetické
parametry, jako jsou asový interval dosažení
maximální koncentrace v plasm , i zrychlení nebo
zpomalení eliminace t chto látek ledvinami.
Distribuce po aplikaci, ze svalu do krve však
ovlivn na nebyla.

3. VÝSLEDKY
Distribuce oximových reaktivátor po i.m. je velmi
rychlá již po 3 minutách byly nalezeny v plasm
potkan relativn vysoké hladiny t chto terapeutik,
které odpovídaly 1/3 – 1/2 maximálních koncentrací.
U všech AChE reaktivátor bylo zaznamenáno jedno
koncentra ní maximum a to v asovém rozmezí od
10 – 60 min (viz obrázky 1,2).

Uvedená práce byla vypracována díky podpo e
grantu Ministerstva obrany ( eská Republika)
FVZMO0000501.

Maximální koncentrace, jež oximy v plasm dosáhly,
byly v rozmezí 15 – 17 µg/mL plasmy.
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ABSTRAKT
Svolávací a varovné systémy jsou nedílnou sou ástí havarijního a krizového plánování ve
zdravotnictví. Jejich reálné fungování má p ímý vliv na celkovou efektivitu zvládání
mimo ádných situací spojených s hromadným postižením osob. Po átky t chto systém v R je
možné dohledat již ve st edov ku, ale v sou asné dob jsou samoz ejm mnohem efektivn jší a
propracovan jší. Centrální varovný systém, pod názvem „Jednotný systém varování a
vyrozum ní“ je spravován HZS R a dosahuje 85 % pokrytí území R. Systémy vyrozum ní a
svolávání jsou ešeny p evážn individuáln v jednotlivých dot ených organizacích na základ
zkušeností a dostupných finan ních prost edk .
Klí ová slova: havarijní plánování, krizové plánování, jednotný systém svolávání a
vyrozum ní, svolávací systém, varovný systém,
Pokud se bavíme o efektivním varovném a
svolávacím systému, tak p edpokládáme, že spl uje
základní t i podmínky - v asnost, dostate nou
plošnost a naléhavost. V asnost znamená dostate n
rychlou reakci varovného systému na blížící se
nebezpe í, p ípadn reakce na nebezpe í ješt
v p edstihu. Dostate nou plošností je mín na
dosažitelnost varovného signálu v maximáln
možném rozsahu a dosahu na cílovou skupinu
obyvatelstva a naléhavostí je mín na odpovídající
forma signálu, která musí již svým zn ním vyvolávat
pocit neodkladnosti i intenzity.

1. ÚVOD
Historie varovných signál a svolávání na území
eské republiky je stará již n kolik staletí. Mezi
nejstarší známé varovné a svolávací signály pat í
„vysílání“ signál kostelními zvony. Svolávání
v ících zvon ním k bohoslužbám, obyvatel k hašení
požáru nebo obránc k obran p ed blížícími se
nep átelskými vojsky je stejn známé jako varování
p ed povodn mi tzv. šturmováním. Tento systém
varovných a svolávacích signál pomocí r zného
stylu zvon ní kostelních zvon byl po dlouhá staletí
jediným zp sobem varování obyvatel p ed r znými
typy ohrožení a lze je do jisté míry hodnotit jako
vysoce efektivní.

3. VAROVÁÍ
V eské republice je od roku 1991 budován takzvaný
jednotný systém varování a vyrozum ní (JSVV),
který je tvo en sítí poplachových sirén zabezpe ující
bezprost ední varování obyvatelstva, soustavou
vyrozumívacích center, soustavou dálkového
vyrozum ní, které zabezpe ují dopravu signálu a
informací mezi vyrozumívacími centry a soustavou
místního vyrozum ní tzv. místní informa ní systémy,
což jsou koncové prvky JSVV, v etn infrastruktury
pro ovládání poplachových sirén a vyrozum ní osob.
Koncové prvky JSVV mohou být také již vysoce
automatizované a ovládané pomocí dálkového
pokynu s napojením na místní distribu ní systém
v souladu s aktuální verzí havarijních a krizových
plán (obr. . 1).

2. DEFIICE
Varovný (výstražný) systém lze definovat jako
souhrn opat ení a za ízení sloužících k varování
obyvatel nebo ur ité skupiny osob na blížící se nebo
již nastalou mimo ádnou událost nebo ohrožení.
Oficiální definice varovného systému ve slovníku
krizového
ízení dostupného na stránkách
ministerstva vnitra je: „Souhrn technických a
organiza ních opat ení zabezpe ujících v asné
upozorn ní obyvatelstva orgány ve ejné správy na
hrozící nebo nastalou mimo ádnou událost,
vyžadující realizaci opat ení na ochranu obyvatelstva
a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po
realizováno
jehož provedení je neprodlen
informování obyvatelstva o povaze nebezpe í a
o opat eních k ochran života, zdraví a majetku.“

JSVV je v plné p sobnosti HZS R a v sou asné
dob zahrnuje více než 5000 r zných typ sirén
(s p evahou dálkového ovládání) a pokrývá více než
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85 % území R varovným signálem, což je i v rámci
zemí EU velmi vysoký standard.

elektrické rota ní - s p ijíma em dálkového
ovládání nebo místn ovládané
místní rozhlasy (umož ující vysílání varovného
signálu i p edání hlasové tís ové informace
za azené v systému dálkového ovládání)

Typy využívaných sirén JSVV:
elektronické (s hlasovým modulem)

Obr 1. Varovný systém IVVS, zdroj: RDE http://www.rde.cz/produkty-a-reseni/varovne-systemy
Z d vodu jednoduchosti a snadné zapamatovatelnosti
byl v rámci R zaveden pro obyvatelstvo pouze
jediný varovný signál a to „Všeobecná výstraha“,
který je oznamován kolísavým tónem sirény po dobu
140 vte in a dopln n mluvenou tís ovou informací.
Up es ující
informace
jsou
dále
ší eny
prost ednictvím hromadných sd lovacích prost edk ,
„mluvících
sirén“,
p ípadn
vozidel
IZS
s megafonem nebo dalším vhodným zp sobem. Tyto
následné informace vždy obsahují „co a kde se d je“
a „jak se zachovat“.

2.

„Nebezpe í zátopové vlny, nebezpe í zátopové
vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte
vysílání
eského rozhlasu, televize a
regionálních rozhlas . Nebezpe í zátopové vlny,
nebezpe í zátopové vlny. "

3.

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická
havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte
vysílání
eského rozhlasu, televize a
regionálních rozhlas . Chemická havárie,
chemická havárie, chemická havárie."

Dalšími akustickými signály sirén, které je možné
v R zaslechnout jsou „Požární poplach“ p erušovaný tón sirény po dobu 1 minuty a
„Akustická zkouška“ – zkouška provozuschopnosti
celého systému varování, která je vyhlašována
nep erušovaným tónem po dobu 140 vte in,
u elektronických sirén jsou ob ané vyrozum ni také
hlasov . Mezi standardizované hlasové signály pat í
následujících šest zvukových hlášení:

4.

„Radia ní havárie, radia ní havárie, radia ní
havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek.
Sledujte vysílání eského rozhlasu, televize a
regionálních rozhlas . Radia ní havárie, radia ní
havárie, radia ní havárie.“

5.

„Konec poplachu, konec poplachu, konec
poplachu. Sledujte vysílání eského rozhlasu,
televize a regionálních rozhlas . Konec
poplachu, konec poplachu, konec poplachu."

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha,
všeobecná výstraha. Sledujte vysílání eského
rozhlasu, televize a regionálních rozhlas .
Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha,
všeobecná výstraha. "

6.

„Požární poplach, požární poplach, požární
poplach. Svolání hasi , svolání hasi . Byl
vyhlášen požární poplach, požární poplach."

1.
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vyžadování zp tné odezvy na jednosm rné a
zp tnovazební.

4. VYROZUM Í
Vyrozum ní je innost navazující nebo p edcházející
varování obyvatelstva, v závislosti na typu
mimo ádné události a lze ji definovat jako souhrn
opat ení zabezpe ujících v asné p edávání informací
o hrozící nebo nastalé MU i KS ur eným orgán m
státní správy, samosprávy, a dot eným právnickým a
fyzickým osobám.

Formy a prost edky svolávání jsou obdobné jako
u vyrozum ní - SMS, pager, hlasová a datová
komunikace.
Prost edky svolávání
B žná telekomunika ní sí (telefony, faxy)
Vyhrazené telekomunika ní sít (HZS, P R,
A R)
Sít mobilních operátor (v . hromadného
rozesílání SMS)
E-mailové zprávy
WEB a WAP servery

D ležitým prvkem vyrozum ní je schéma
vyrozum ní, které je nedílnou sou ástí havarijních a
krizových plán a v kterém musí být definováno
„kdo - koho a kdy“ a samoz ejm i „jakým
zp sobem“ vyrozumívá.
Prost edky vyrozum ní:
B žná telekomunika ní sí (telefony, faxy)
Vyhrazené telekomunika ní sít (HZS, P R,
A R,) - ZZS ani jiná zdravotnická za ízení
nemají vlastní vyhrazenou telekomunika ní
sí
Sít mobilních operátor (v . hromadného
rozesílání SMS)
E-mailové zprávy
WEB a WAP servery
Jako nejdostupn jší a nejoperativn jší prost edek se
v poslední dob jeví mobilní telefon, který se i p es
ur ité limity v podob dostupnosti signálu a celkové
kapacit p enosu informací se stal základem ší ení
informací, jež nesnesou odkladu. Vyrozum ní je
možné realizovat b žným hovorem, zasláním krátké
textové zprávy a dále tento prost edek umož uje
p ístup k wapovým i webovým server m.
V roce 2002 byl ministerstvem vnitra realizován
projekt krizových mobilních telefon (dále jen KT).
Spole nost Eurotel Praha s.r.o. distribuovala pro
ú astníky krizového ízení celkem 19 tisíc sad KT.
KT by m ly umožnit v krizových situacích
p ednostní volání na tzv. krizových íslech. Toto
volání pak není zpoplatn no. Dále tento projekt
zahrnoval i rozší ení infrastruktury operátora
v zájmových
oblastech
krizového
ízení a
v neposlední ad i možnost posílení sít mobilními
základnovými stanicemi v postižených oblastech.

obr. . 2 Systém svolávání „sn hová koule“
Jako p íklady p ístupu k vytvá ení systému svolávání
lze porovnat t i organizace A R, ZZS KHK a SDH
Frýdek. A R používá mechanické svolávání
opera ním dozor ím, plošným zp sobem – tudíž
postupn svolává ur ené osoby podle p edem
definovaného postupu. Hlavní výhodou tohoto
systému je zp tnovazební možnost potvrzení p ijetí
signálu a hlavní nevýhodou je asová náro nost.
Obdobný systém je funk ní i u ZZS KHK, která má
však na rozdíl od A R k dispozici více operátor na
opera ním st edisku. U SDH Frýdek funguje systém
vyhlašování poplachu a svolávání pomocí systému
AMDS (Automated Message Delivery System).
Krom standardizovaných poplachových hlášení a
SMS, je zde navíc realizován písemný p íkaz na
tiskárnu od OS HZS, který obsahuje podrobnosti o
události a umož uje v budoucnosti i tisknout mapku
s ozna ením místa MU.

5. SVOLÁVÁÍ
Svolávání lze zjednodušen
definovat jako
soust ed ní dostupných sil a prost edk na základ
výzvy z d vodu ešení nastalé nebo blížící se MU.
Sou ástí systému svolávání je mimo vlastních
koncových prvk také schéma svolávání, které je
povinným prvkem havarijních a krizových plán , kde
musí být op t jasn a z eteln definováno nejen „kdo
- koho a kdy“, ale také „jakým zp sobem“. Zp soby
svolávání m žeme d lit podle typu svolávání na
automatizované a „mechanické“, podle postupu
vyvolávání jednotlivých koncových prvk na plošné
a „sn hové koule“(obr. . 2) a podle možnosti a

6. DISKUZE A ZÁV R
Jednotný systém varování obyvatelstva v eské
republice je na vysoké úrovni a je s úsp chem
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pohotovostní režim na výzvu zam stnavatele po
požití alkoholu. Záv rem lze shrnout, že i systém m
svolávání je v poslední dob v nována stále v tší
pozornost a konkurence jednotlivých IT firem vytvá í
prost edí pro v tší ekonomickou dostupnost
sofistikovan jších systém varování a svolávání.

využíván
v p ípad
mimo ádných
událostí.
Funk nost
tohoto
systému
je
ov ována
provozovatelem (HZS R) každý m síc a p ípadné
nedostatky jsou pr b žn odstra ovány. Systémy
vyrozum ní a svolávání jsou u jednotlivých
organizací zapojených do ešení následk MU na
rozdílné úrovni a zdravotnická za ízení nepat í mezi
ty s propracovan jšími a sofistikovan jšími systémy.
Mezi „problémy“ u systému svolávání m žeme
vedle p ípadných „technických“ nedostatk zahrnout
také ur ité právní aspekty svolávání. Lze sem za adit
otázku nehody i úrazu pracovník p i dojezdu na
pracovišt na základ výzvy od zam stnavatele po
aktivaci systému svolávání, kdy se na takovéto
nehody a úrazy pohlíží jako úrazy v souvislosti
s výkonem pracovní innosti a jedná se tedy
o pracovní úrazy. Dále je diskutována otázka
povinnosti nebo možnosti p ijetí výzvy od
zam stnavatele a následná pozitivní reakce
zam stnance mimo pohotovostní režim, kdy se jedná
o dobrou v li zam stnance a jeho p ípadné odmítnutí
reagovat by nem lo mít pracovn právní dopady
s výjimkou
p ímého ohrožení zdraví
(což
u pracovník zdravotnických záchranných služeb
bude pravd podobn p i každé mimo ádné události)
a v neposlední ad je velmi sporná otázka nutnosti
nebo možnosti pozitivní reakce zam stnance mimo

7. POUŽITÉ ZDROJE
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Terminologický slovník krizového ízení a plánování
obrany státu (listopad 2009) dostupný na
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systém I., eské Bud jovice: ZSF J U 2007, 14
s. dopl kové texty pro poslucha e kombinované
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Zákon .239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o zm n n kterých zákon
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ABSTRAKT
Virové hemoragické hore ky pat í mezi choroby s nejv tší smrtností. P vodci t chto
onemocn ní jsou známi již delší dobu. icmén za poslední dva roky se na africkém kontinentu
objevily dva nové druhy. V prvním p ípad se jedná o nový virus rodu Ebolavirus, eledi
Filoviridae, který byl nazván Bundibugyo podle distriktu v Ugand , kde prob hla na p elomu
let 2007 a 2008 rozsáhlá epidemie s celkem 149 p ípady. V druhém p ípad se jedná o záchyt
zcela nového druhu eledi Arenaviridae skupiny Old world Arenaviridae pracovn nazvaného
Lujo virus, podle míst výskytu Lusaka (Zambie) a Johannesburg (JAR). Lujo virus byl prozatím
diagnostikován u 5 p ípad u malé epidemie v roce 2008.
Poster vznikl za podpory projektu MO OVUVZU2009001
Klí ová slova: Virové hemoragické hore ky, Bundibugyo ebolavirus, Lujo virus

ABSTRACT
ew deadly pathogens
Viral hemorrhagic fevers belong to diseases with the highest mortality. Causative agents of
these illnesses are known for a longer time. However in last two years two new species of
hemorrhagic fever viruses were appeared in Africa continent. In the first case it is a new
member of Ebolavirus genus, family Filoviridae, called Bundybugyo ebolavirus according to
Bundibugyo district, Uganda, where was a large outbreak of hemorrhagic fever disease in turn
of 2007 and 2008 with 149 cases in total. Second new virus belongs to Old world arenaviridae
group, Arenaviridae family, provisionally called Lujo virus according to places of occurrence,
Lusaka, Zambia and Johannesburg, South Africa. Lujo virus was diagnosed only in 5 cases in
small outbreak in 2008.
Poster is made by research project MO OVUVZU2009001 support.
Keywords: Viral hemorrhagic fever, Bundibugyo ebolavirus, Lujo virus
varianty vir totiž mohou uniknout již zavedeným
diagnostickým postup m a také zkoušeným
o kovacím látkám proti dosud známým variantám
t chto vir .

1. ÚVOD
Virové hemoragické hore ky se adí mezi choroby s
nejv tší smrtností a jejich p vodci, kte í se adí do
ty
eledí, a to Filoviridae, Arenaviridae,
Flaviviridae a Bunyaviridaae, jsou známi již
pom rn dlouhou dobu. Za poslední dva roky se
však na africkém kontinentu objevily dva nové
druhy filovir a arenavir . To je velmi zajímavé,
nebo zejména arenaviry skupiny starého sv ta se
zdály pom rn stálé a dlouhou dobu se neobjevil
žádný nový druh. Tato schopnost dávající vzniknout
novým variantám ukazuje velmi nebezpe ný
potenciál t chto vysoce rizikových patogen . Nové

2. BUDIBUGYO EBOLA VIRUS
Virus Ebola pat í do eledi Filoviridae, st edn
velkých obalených RNA vir . ele zahrnuje dva
rody, Ebolavirus a Marburgvirus. Doposud m l rod
Ebolavirus pouze 4 zástupce, Ebola Sudan
(SEBOV), Ebola Zaire (ZEBOV), Ebola Reston a
Ebola Co te d’Ivoire (CIEBOV). Naposledy byl
objeven nový druh v roce 1994, a to práv posledn
zmi ovaný CIEBOV (doposud pouze 1 p ípad
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humánní nákazy). V listopadu 2007 vypukla v
Ugand epidemie hemoragické hore ky. Ze vzork
nakažených jedinc byl izolován Ebola virus, který
však vykazoval nejmén
32% diverzitu v
nukleotidových sekvencích od všech dosud známých
zástupc rodu. Virus byl pojmenován podle distriktu
Bundibugyo v Ugand , kde epidemie propukla.
Celkem si za necelé 3 m síce svého trvání vyžádala
37 ob tí z celkem 149 nakažených jedinc . Smrtnost
tohoto nového viru je tedy nižší než u SEBOV i
ZEBOV a inila 25 %. Nový virus má geneticky
nejblíže CIEBOV, což je zajímavé pro velkou
vzdálenost mezi místy výskytu obou vir . Další
zajímavostí byla negativita vyšet ovaných vzork p i
použití Real time RT-PCR cílené na dosud známé
viry rodu Ebolavirus p i zachování si pozitivity
používaných metod detekce rodových antigen
[Towner 2008].

epidemie byla jediná osoba, dále se p i epidemii
objevily 3 sekundární kontakty (ošet ující personál)
a jeden kontakt terciální. Virus se ukázal být citlivý
na podání antivirového preparátu ribavirinu, po
jehož podání se také uzdravil jediný p eživší
nakažený [Paweska 2009]. Virus je zajímavý
z mnoha hledisek, nap íklad svojí p íbuzností s
jiným virem OWA, který však není patogení pro
lov ka (Ippy virus) anebo svoji diverzitou v
povrchových proteinech, která je vlastní spíše
arenavir m nového sv ta [Briese 2009].

Obrázek 2. Výskyt zástupc arenavir starého
sv ta na Africkém kontinent (Obrázek p evzat
z práce [Briese 2009]) Výskyt viru Lassa ( ervená
barva), viru Moppeia, viru Ippy (modrá barva), viru
Lujo (oranžová barva)

Obrázek 1. Výskyt Ebolaviru na Africkém
kontinent (obrázek p evzat z práce [Towner
2008]) Výskyt vir Ebola Co te d’Ivoire ( ervená
barva), Ebola Sudan (zelená barva), Ebola Zaire
(žlutá barva) a Ebola Bundybugyo ( erná barva)

4. ZÁV R
V sou asné dob stále probíhá vyhodnocení obou
epidemií a výzkum obou nových vir . Objevení
t chto nových vysoce rizikových patogen potvrzuje
rizikovost RNA vir pro jejich výrazný muta ní
potenciál, kdy vznikají nové varianty již známých
vir , i viry nové.

3. LUJO VIRUS
Lujo virus pat í do eledi Arenaviridae, st edn
velkých obalených RNA vir , která se d lí na dv
skupiny, Arenaviry starého a nového sv ta. Mezi
arenaviry starého sv ta (OWA) adíme z humánních
virus hore ky Lassa (LASV) a virus
vir
Lymfocytární choriomeningitidy (LCMV). Nový
virus, který se objevil p i malé epidemii v Zambii a
JAR na p elomu zá í a íjna 2008 má nejblíže práv
LCMV, ale i p esto se liší nukleotidovou sekvencí
od obou doposud známých zástupc OWA v 41 %.
Název LUJO je složeninou po áte ních písmen
m st, kde epidemie probíhala (Lusaka, Zambia a
Johannesburg, South Africa). Celkem bylo nakaženo
5 lidí, z nichž 4 zem eli (80% mortalita!). P vodem

Poster vznikl za podpory výzkumného projektu MO
OVUVZU2009001
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ABSTRAKT
a samcích potkana kmene Wistar byl testován reaktiva ní ú inek nov syntetizovaných oxim
(K117, K127, K156, K203) a srovnáván s reaktiva ním efektem oxim zavedených do
zdravotnické výbavy A R jako antidotum první pomoci (obidoxim) i léka ské pomoci (HI-6).
Schopnost oxim reaktivovat tabunem inhibovanou acetylcholinesterázu byla hodnocena cestou
srovnání aktivity acetylcholinesterázy v krvi, bránici a mozku potkana, m ené 30 minut po
otrav tabunem. Získané výsledky ukázaly, že nov syntetizovaný oxim K203 je ú inn jším
reaktivátorem tabunem inhibované acetylcholinesterázy ve srovnání se zavedenými oximy
zatímco ostatní nov syntetizované oximy nep evyšují reaktiva ní ú innost obidoximu.
Klí ová slova: tabun, acetylcholinesteráza, HI-6, obidoxim, K117, K127, K156, K203, atropin,
potkan.

ABSTRACT
A comparison of the potency of newly synthesized oximes (K117, K127,
K156, K203) and oximes introduced into the Czech Army (obidoxime,
HI-6) to reactivate tabun-inhibited acetylcholinesterase in blood,
diaphragm and brain of rat
The reactivating efficacy of newly synthesized oximes (K117, K127, K156, K203) was tested
with the help of rats and compared to the reactivating efficacy of oximes introduced into the
Czech Army as an antidote of the first aid (obidoxime) or medical aid (HI-6). The potency of
oximes to reactivate tabun-inhibited acetylcholinesterase was evaluated by the comparison of
the activity of acetylcholinesterase in blood, diaphragm and brain of rats measured 30 minutes
after tabun poisoning. The obtained results show that newly synthesized oxime K203 seems to
be more effective reactivator of tabun-inhibited acetylcholinesterase compared to introduced
oximes while other newly developed oximes do not exceed the reactivating efficacy of
obidoxime.
Keywords: tabun, acetylcholinesterase, HI-6, obidoxime, K117, K127, K156, K203, atropine,
rat
skupin , která výrazn zt žuje nukleofilní zásah
oxim , a konforma ní zm ny komplexu enzyminhibitor [Cabal 1999; Ekström 2006; Jokanovi
1996]. B žn používané reaktivátory fosforylované
acetylcholinesterázy (AChE, EC 3.1.1.7) –
monopyridiniové a bispyridiniové oximy vykazují
minimální ú innost p i eliminaci akutních toxických
ú ink tabunu z d vodu velmi nízké reaktiva ní

1. ÚVOD
Tabun (O-ethyl-N,N-dimethyl amidokyanofosfát)
pat í mezi nejnebezpe n jší nervov paralytické látky
(NPL) z d vodu obtížného terapeutického zásahu do
mechanismu jeho toxického ú inku. P í inou obtížné
lé itelnosti akutních otrav tabunem je pravd podobn
existence volného elektronového páru na amidové
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ú innosti [Kassa 2002]. Poslední zavedený
reaktivátor AChE do A R - oxim HI-6 je sice
ú inn jší p i terapii akutních otrav somanem i
cyklosarinem než ostatní b žn používané oximy, ale
jeho ú innost v i tabunu je velmi nízká [Jokanovic
2006; Lundy 2006]. Z tohoto d vodu je pátrání po
novém reaktivátoru AChE, dostate n ú inném proti
tabunu, dlouhodobým cílem celé ady výzkumných
pracoviš na celém sv t . Nedávno byly na naší
kated e syntetizovány ty i nové oximy K117 1,5-

bis(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-2-oxapentan
dibromid,
K127
1-(4-hydroxyiminomethyl
pyridinium)-5-(4-carbamoylpyridinium)-3-oxapentan
dibromid,
K156
1-(4-hydroxyiminomethyl
pyridinium)-3-pyridinium propan dibromid a K203
(E)-1-(4-carbamoylpyridinium)-4-(4-hydroxyiminomethylpyridinium)-but-2-ene dibromid za ú elem
zvýšení ú innosti antidotní terapie akutních otrav
tabunem (Obrázek 1) [Kim 2005; Musilek 2006;
Musílek 2008].

H 2N

NOH

HON

+
+
N
N
2ClCH2OCH2

HON

O

+
+
N
N
2C lCH 2 OCH 2

Obidoxim

HI-6

NOH

HON

NH2

O

+
+
N
N
2BrCH2CH2OCH2CH2

NOH

+
+
N
N
CH2CH2OCH2CH2

K117

2Br-

K127
CONH2
N

N
HON=HC

N (CH2)3 N

2 Br

HON=HC

K156

2 Br
K203

Obrázek 1 Chemická struktura oxim
byla analyzována pomocí HPLC. Ostatní chemikálie
analytické istoty byly zakoupeny komer ní cestou a
použity bez dalšího išt ní. Všechny látky byly
potkan m podávány intramuskulárn (i.m.) v objemu
1ml/kg hmotnosti.

Cílem této studie je srovnání schopnosti nov
syntetizovaných oxim (K117, K127, K156, K203) a
zavedených v A R (obidoxim, HI-6)
oxim
reaktivovat tabunem inhibovanou AChE v krvi,
bránici a mozku otrávených potkan .

P ed zahájením hodnocení reaktiva ní ú innosti
vybraných oxim byla stanovena jejich akutní
toxicita na potkanech cestou výpo tu hodnoty jejich
st ední smrtné dávky (LD50) pomocí probitlogaritmické analýzy úmrtí experimentálních zví at
b hem 24 hodin po i.m. podání každého oximu v 5
r zných dávkach podaných vždy šesti zví at m
[Tallarida 1987].

2. MATERIÁL A METODY
Jako pokusná zví ata byli použiti samci bílých
potkan kmene WISTAR chovu Konárovice o
hmotnosti 200-220g. Potkani byli krmeni standardní
Larsenovou dietou a vodou ad libitum. Kontrolní i
experimentální zví ata byla rozd lena do skupin po 6
zví atech. Pokusy provád né na t chto zví atech byly
schváleny Etickou komisí FVZ UO Hradec Králové.
Tabun o istot 95% byl získán z VOP-026 Brno.
Jeho istota byla hodnocena acidimetrickou titrací.
Všechny oximy byly syntetizovány na Kated e
toxikologie FVZ UO v Hradci Králové. Jejich istota

Za ú elem hodnocení reaktiva ní ú innosti
vybraných oxim in vivo byl pokusným zví at m
nejprve podán i. m. atropin v dávce 21mg/kg
hmotnosti samotný nebo v kombinaci s jedním z
testovaných oxim , které byly aplikovány
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v ekvitoxické dávce odpovídající 5% jejich LD50 a za
5 minut po podání antidot byla zví ata intoxikována i.
m. tabunem v dávce odpovídající jeho hodnot LD50
(200 μg/kg). Kontrolním potkan m byl místo antidot
a tabunu podán fyziologický roztok ve stejném
objemu. Za 30 minut po otrav byla pokusná zví ata
umrcena dekapitací a odebrána krev, bránice a
mozek. Plná krev byla hemolyzována, bránice a
mozek byly homogenizovány v destilované vod .
Aktivita AChE v plné krvi, bránici a mozku byla
m ena spektrofotometrickou metodou podle
Ellmana [Ellman 1961]. Procento reaktivace bylo
po ítáno s využitím nam ených hodnot aktivity
AChE pomocí vzorce: 1- [((oxim + atropin) – (fyz.
roztok))/((atropin) – (fyz. roztok))] x 100 [Clement
1992]. Aktivita AChE byla vyjad ována v μkat/kg
nebo l (μmol hydrolyzovaného substrátu/kg vlhké

tkán nebo l krve/s). Statistické hodnocení získaných
výsledk bylo provád no pomocí analýzy rozptylu s
následným
hodnocením
kontrast
metodou
Scheffeho na 95% hladin významnosti (p < 0,05)
[Tallarida 1987].

3. VÝSLEDKY
Údaje týkající se akutní toxicity vybraných oxim na
potkanech jsou uvedeny v Tabulce 1. Zatímco nov
syntetizované oximy K117 a K156 jsou toxi t jší než
obidoxim, oximy K127 a K203 jsou naopak mén
toxické než obidoxim. Všechny výše jmenované
oximy jsou však toxi t jší než oxim HI-6, který je
považován ze všech dostupných oxim za nejmén
toxický.

OXIM

LD50 (mg/kg)

95% IS

Obidoxim

211,1 (176,4 – 252,6)

HI-6

781,3 (738,4 – 826,6)

K117

11,0 (9,6 – 12,5)

K127

408,6 (351,5 – 452,2)

K156

127,4 (102,7 – 157,9)

K203

326,4 (285,4 – 373,2)
Tabulka 1. Hodnoty LD50 oxim po i.m. podání u potkana
Naproti tomu reaktiva ní ú innost t í zbývajících
nov vyvinutých oxim (K117, K127, K156) je
v tšinou ve srovnání s obidoximem nižší. Pouze
v ojedin lých p ípadech (v krvi u oximu K127 a
v bránici u oximu K117 a K156) se tyto oximy svou
reaktiva ní ú inností vyrovnají obidoximu. Nejnižší
reaktivace tabunem inhibované AChE bylo dosaženo
p i použití oximu HI-6 jako reaktivátoru AChE.

Údaje týkající se reaktiva ní ú innosti vybraných
oxim v i tabunu jsou uvedeny v Tabulce 2 a 3.
Získané výsledky prokázaly, že pouze oxim K203 je
schopen výrazn ji reaktivovat tabunem inhibovanou
AChE než obidoxim a to jak na periferii (krev,
bránice) tak v CNS. Nicmén rozdíly v reaktiva ní
ú innosti mezi oximem K203 a obidoximem jsou
statisticky významné pouze v mozku (p < 0,05).

TERAPIE
Atropin
Atropin + obidoxim
(% reaktivace)
Atropin + HI-6
(% reaktivace)
Atropin + K117
(% reaktivace)
Atropin + K127
(% reaktivace)

Krev
5,46 ± 0,45
10,13 0,45
(45,9*x)
7,11 ± 0,45
(16,2*)
6,82 ± 1,08
(13,4)
9.33 0.38
(38.0*x)

Aktivita AChE ( kat/l nebo kat/kg)
Bránice
Mozek
4,05 ± 0,52
12,77 ± 1,77
5,68 1,24
21,89 4,08
(10,0*)
(10,3*x)
4,71 ± 1,30
14,58 ± 1,06
(4,0)
(2,1)
13,89 ± 1,59
5,77 1,04
(1,3)
(10,6*)
13.64 ± 1.53
4.71 ± 0.90
(6.5)
(1.0)

Tabulka 2. Míra reaktivace tabunem inhibované AChE testovanými oximy (K117, K127, obidoxim, HI-6)
v krvi, bránici a mozku potkana. * signifikantn odlišné od skupiny lé ené samotným atropinem na hladin
významnosti p < 0,05; x signifikantn odlišné od skupiny lé ené atropinem v kombinaci s oximem HI-6 na
hladin významnosti p < 0,05. Kontrolní hodnota AChE v plné krvi potkana byla 15,64 μkat/l, v bránici potkana
byla 20,35 μkat/kg a v mozku potkana byla 101,0 μkat/kg.

131

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP

TERAPIE
Atropin
Atropin + obidoxim
(% reaktivace)
Atropin + HI-6
(% reaktivace)
Atropin + K156
(% reaktivace)
Atropin + K203
(% reaktivace)

Krev
3,55 ± 0,25
4,96 0,14
(23,6*x)
3,73 ± 0,29
(3,1)
3,96 ± 0,52
(7,0)
4,84 0,18
(21,6*x)

Aktivita AChE ( kat/l nebo kat/kg)
Bránice
Mozek
3,76 ± 1,01
11,1 ± 2,90
15,8 ± 4,06
7,45 1,42
(4,8 )
(34,8*)
5,25 ± 0,98
7,8 ± 2,41
(14,1)
(0)
14,1 ± 4,98
7,23 1,73
(3,0)
(32,8*)
8,43 1,26
19,7 3,67
(44,1*x)
(8,8*x)

Tabulka 3. Míra reaktivace tabunem inhibované AChE testovanými oximy (K156, K203, obidoxim, HI-6)
v krvi, bránici a mozku potkana. * signifikantn odlišné od skupiny lé ené samotným atropinem na hladin
významnosti p < 0,05; x signifikantn odlišné od skupiny lé ené atropinem v kombinaci s oximem HI-6 na
hladin významnosti p < 0,05. Kontrolní hodnota AChE v plné krvi potkana byla 9,5 μkat/l, v bránici potkana
byla 14,4 μkat/kg a v mozku potkana byla 109,1 μkat/kg.
AChE, ale jeho schopnost reaktivovat tabunem
inhibovanou AChE je mizivá, což potvrdfily i výše
uvedené výsledky [Jokanovic 2006; Lundy 2006].
Obidoxim
je
významným
reaktivátorem
fosforylované AChE v p ípad otravy sarinem nebo
látkou VX [Jokanovic 2006], ale není schopen s
dostate nou ú inností reaktivovat somanem nebo
cyklosinem inhibovanou AChE [Kassa 1999a,b]. Z
nov vyvinutých bispyridiniových oxim pouze
oxim K203 vykázal slibné výsledky, týkající se
reaktivace tabunem inhibované AChE, a proto se jeví
jako vhodný kandidát pro náhradu dosud
používaných oxim
p i terapii akutní otravy
tabunem.

4. DISKUSE
Pokusy in vitro a in vivo byla opakovan prokázána
velmi obtížná reaktivovatelnost tabunem inhibované
AChE, což m že být jednou z hlavních p í in
nedostate né ú innosti antidotní terapie p i lé ení
akutních intoxikací tabunem [Kassa 2002]. D vodem
nesnadné reaktivovatelnosti tabunem inhibované
AChE je z ejm p ítomnost volného elektronového
páru na amidickém dusíku, jenž zapl uje
elektronovou vakanci ve vazb fosfor-enzym a tím
zt žuje p sobení nukleofilních inidel v etn oxim
[Eto 1976].
Ukazuje se, že významným faktorem ovliv ujícím
reaktiva ní ú innost testovaných oxim
v i
tabunem inhibované AChE je jejich chemická
struktura. Mezi nejvýznamn jší strukturální faktory
ovliv ující reaktiva ní ú innost oxim je po et
methylenových skupin v et zci spojujícím oba
pyridiniové kruhy a poloha funk ní oximové skupiny
na pyridiniovém kruhu. Pro reaktivaci tabunem
inhibované AChE jsou nejvýhodn jší t i až ty i
methylenové skupiny ve spojovacím m stku mezi
ob ma pyridiniovými kruhy a jedna až dv oximové
skupiny v poloze ty i na pyridiniovém kruhu [Cabal
2004]. Nov vyvinuté testované reaktivátory AChE
byly syntetizovány tak, aby byly co nejmén toxické,
aby byly schopny p estupovat p es hematoencefalickou bariéru a p itom kopírovaly strukturu
vyhodnou pro reaktivaci tabunem inhibované AChE
[Kim 2005; Musilek 2006; Musílek 2008]. P esto se
ukázalo, že jejich reaktiva ní ú innost v i tabunu je
s výjimkou oximu K203 pom rn nízká.

5. POD KOVÁ$Í
Auto i d kují J. Uhlí ové za technickou spolupráci.
Práce byla finan n podpo ena ú elovými prost edky
Výzkumného zám ru MO0FVZ0000501.
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Využití CT navigace v otorinolaryngologii
Daniel Ková , Zden k Vold ich, Petra Fundová, Michal avara
ORL klinika 3. LF UK a ÚVN Praha, U vojenské nemocnice 1200, 16902 Praha 6
Daniel.Kovar@uvn.cz, Zdenek.Voldrich@uvn.cz, Petra.Fundova@uvn.cz, Michal.avara@uvn.cz

ABSTRAKT
CT navigace je pomocná metoda k ur ení p esné polohy anatomických struktur b hem operace
na základ po íta em zpracovaných p edopera ních CT snímk a následné registrace. Jinými
slovy CT navigace umož uje operatérovi v pr b hu výkonu p esn lokalizovat jednotlivé
anatomické body a také polohu vlastního nástroje ve 3D obrazech a ve 3 CT rovinách Tato
technologie dovoluje zkušenému chirurgovi p iblížit se k d ležitým strukturám jako jsou o ní
nerv, krkavice, lební baze, aniž by riskovali jejich poškození. Své uplatn ní nachází hlavn p i
revizních výkonech v oblasti vedlejších nosních dutin (VD), rozsáhlé nosní polypóze, p i
poškozených nebo zm n ných anatomických strukturách nosní dutiny a VD, p i vrozených
vadách, morfologických anomáliích nosu a VD, p i onemocn ních lební baze, o nice,
zrakového nervu, p i nádorech nosní dutiny, VD, nosohltanu, lební baze a ucha, ale za
ur itých podmínek také u nádor hlavy i krku, p i komplikacích zán t VD a ucha,
v neposlední ad p i maxilofaciální traumatologii a úrazech lební baze.
a ORL klinice 3. LF UK a ÚV Praha je s úsp chem používán systém optické navigace Treon
Plus firmy Medtronic. Ten využívá infra ervenou kameru, lokalizovanou nad hlavou pacienta,
která detekuje odraz infra erveného zá ení od speciálních diod, které jsou umístn ny na
nástrojích a na elence pevn fixované k hlav nemocného. S ní se nesmí v pr b hu operace
pohybovat. Pomocí trojice diod lze zaregistrovat a tedy navigovat libovolný chirurgický nástroj.
P ístroj umož uje rovn ž zam ení pomocí MR, pop ípad fúzí obou.
Od roku 2007 bylo provedeno 127 navigovaných operací. ej ast jšími výkony byly primární
operace vedlejších nosních dutin (72), revizní operace na VD (41), chirurgická ešení úraz
(7) a nádor (7). Z operovaných traumat se jednalo 6-krát o zlomeninu spodiny o nice, z ehož
2 fraktury byly starého data s výrazným dvojitým vid ním. Poda ilo se upravit anatomické
pom ry natolik, že nevýznamná diplopie perzistovala pouze u 1 operovaného se starším
poran ním. V sestav je 5 invertovaných papilom nosní dutiny a VD, z nichž 4 byly
operovány již opakovan . Do sou asné doby nedošlo k jejich recidiv . 1-krát umožnila CT
navigace ošet it zdroj silné epistaxe. Bylo vyzkoušeno použití uvedené navigace s fúzí MR ke
stanovení hranic rozsáhlého nádoru jazyka. Za této situace je lepší provád t zam ení podle CT
snímk , hlava a krk z stávají ve fixní poloze. Lze ji tudíž upot ebit pouze v ur itých fázích
operace.
U operované sestavy nemocných jsme nezaznamenali per- ani poopera ní komplikace.
P edností prezentované CT navigace je hlavn možnost v tší radikality, p esnosti, ale zárove
šetrnosti k okolním tkáním.
Práce je sou ástí projektu obraného výzkumu MO 0801 8 8030.
Klí ová slova: CT navigace, optický systém, otorinolaryngologie.
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Mise biologické laborato e ÚVZÚ v Afghánistánu
V ra eubauerová
Úst ední vojenský zdravotní ústav, 169 02 Praha 6 - St ešovice
Vera.eubauerova@seznam.cz

ABSTRAKT
Od prosince roku 2008 jsou p íslušníci Úst edního vojenského zdravotního ústavu sou ástí
kontingent A R p sobících v silách ISAF na mezinárodním letišti v afghánském Kábulu. Jsou
leny chemické jednotky, která zabezpe uje úkoly týkající se monitorování a vyhodnocování
radia ní, chemické a biologické situace pro jednotky ISAF nejen v Kábulu, ale na území celého
Afghánistánu. P íslušníci Úst edního vojenského zdravotního ústavu tvo í biologický tým. Ten
je vybaven moderní polní biologickou laborato í a nep etržit provádí monitorování výskytu
biologických agens v prostoru základny, podílí se na kontrolách hygienické situace ve
stravovacích za ízeních v prostoru základny, zú ast uje se výjezd chemické jednotky za ú elem
pr zkumu zdravotnických za ízení na území Afghánistánu. V rámci 1. kontingentu byl
biologickým týmem ešen nevyhovující stav kvality vody na základn eských voják v Logaru a
byla také navázána spolupráce se leny civilní ásti Provin ního rekonstruk ního týmu v
Logaru.
Klí ová slova: Úst ední vojenský zdravotní ústav, ÚVZÚ, ISAF, Afghánistán, biologický tým

ABSTRACT
Mission of CMHI biological laboratory in Afghanistan
Since December 2008 operate members of Central Military Health Institute as a part of Czech
Army contingents at Kabul International Airport in Afghanistan. They work for chemical unit,
which supply monitoring and evaluation of radiological, chemical and biological situation for
ISAF troops not only in Kabul area but also in territory of whole Afghanistan. Members of
Central Military Health Institute form biological team. This team is equipped with modern
mobile field biological laboratory and perform continuous biological monitoring of
environment at Kabul airport, participate in sanitary supervision of catering premises at camp,
take part in missions of chemical unit with purpose of medical institutions reconnaissance in
Afghanistan. Biological team of the 1st contingent resolved unsuitable water quality situation at
Czech troops camp in province Logar and started cooperation between chemical unit and
civilian part of Czech Provincial Reconstruction team in Logar.
Keywords: Central Military Health Institute, CMHI, ISAF, Afghanistan, biological team
V prosinci roku 2008 pokra ovala v p sobení na
území Afghánistánu již šestá rotace chemické
jednotky, a to v rámci 1. kontingentu A R ISAF
KAIA a ChJ. Nov byla posílena biologickým
týmem, ímž došlo k výraznému rozší ení schopností
jednotky o oblast biologické ochrany. Biologický
tým tvo ili dva p íslušníci Úst edního vojenského
zdravotního ústavu (ÚVZÚ), jejichž prvním úkolem
po p íletu do Kábulu bylo postavení a zprovozn ní
modern vybavené biologické laborato e, která sem
byla p evezena z ÚVZÚ v Praze a je p izp sobena k
provád ní náro ných biologických analýz v polních
podmínkách.

Obr. 1: Biologická laborato na základn KAIA

135

Sborník p ísp vk 6. ro níku konference Medicína katastrof a 9. konference SVLFVL LS JEP
Kontrolováno bylo celkem osm stravovacích
za ízení, z nichž nejv tší pozornost byla v nována
Supreme, kde se pravideln stravuje nejvyšší po et
lidí. Na základ získaných výsledk p ijímalo
velitelství KAIA (Kabul International Airport)
následná opat ení. V každém ze stravovacích za ízení
byla personálu dána doporu ení, jak odstranit
p ípadné zjišt né nedostatky. V p ípad opakovan
zjišt ných závažných nedostatk bylo za ízení na
ur itou dobu uzav eno. Nejnižší hygienická úrove
byla zjiš ována v restauraci Afghan, která byla
n kolikrát krátkodob uzav ena. P esto však byly i
dál zjiš ovány závažné nedostatky ve zp sobu
uchovávání a zpracování potravin, manipulace s
nimi... Proto se nakonec velitelství KAIA rozhodlo
tuto restauraci trvale uzav ít.

Obr. 2: Interiér biologické laborato e

Obr. 3: Interiér stanu biologické laborato e
Velitelka biologického týmu 1. kontingentu
s belgickým veterinárním
provád la spole n
i namátkov
kontroly
specialistou pravideln
hygienické situace ve stravovacích za ízeních na celé
vojenské základn . Pr b žn kontrolovala kvalitu
všech používaných vodních zdroj , balené pitné vody
i vody používané ve stravovacích a ubytovacích
za ízeních. Problém byl zejména s vodou
v zásobnících pro kávovary. Ty jsou sice dopl ovány
balenou pitnou vodou z plastových lahví, velkým
problémem se však ukázalo p esv d it jejich obsluhu
o nutnosti provád t jejich dostate né išt ní a
dezinfekci. Po otev ení "severní" ásti základny se
objevil velmi závažný problém s kvalitou vodního
zdroje používaného v této oblasti.

Obr. 4: Odb r vzork v restauraci Coffee shop

Obr. 5: Supreme v pr b hu kontroly

U odebraných biologických st r byla v laborato i
provád na základní mikrobiologická kontrola.
Jednou m sí n byly st ry ze stravovacích za ízení
letecky odesílány ke kompletní analýze do
mikrobiologické laborato e ÚVZÚ v Praze. Na
základ t chto analýz byl pravideln zjiš ován výskyt
nežádoucích mikroorganism . Nejednalo se sice
p ímo o patogeny, ale o tzv. potenciáln podmín né
patogeny, které by mohly za ur itých okolností
(oslabení imunity, psychická nebo fyzická zát ž,
aklimatizace na podmínky vyšší nadmo ské výšky,
nachlazení, ...) zp sobovat zdravotní problémy.
Jednalo se zejména o bakterie, jejichž p vod byl s
velkou pravd podobností v nedostate n dodržované
hygien
rukou personálu, problémem byla i
nesprávn provád ná dezinfekce povrch , o emž
sv d ily asté nálezy uvedených bakterií na umytých
pom ckách používaných pro p ípravu jídel.

Obr. 6: Afghánská restaurace v pr b hu kontroly
Krom t chto kontrol se velitelka biologického týmu
zú ast ovala výjezd chemické jednotky za ú elem
pr zkumu zdravotnických za ízení na území
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Afghánistánu. V pr b hu p sobení 1. kontingentu
byl dokon en radia ní, chemický a biologický
pr zkum na území hlavního m sta Kábulu, a to
v etn eky Kábul. Následn byl proveden pr zkum
n kolika zdravotnických za ízení na p edm stích
Kábulu a v p ilehlých vesnicích. Dále byly
provedeny dv kontroly v oblasti Mazar-e Sharif a
velitelstvím ISAF byla vyžádána kontrola n kolika
vodních zdroj v okolí letišt Kandahár. Byly
nalézány velké rozdíly v úrovni zdravotnických
za ízení, a to od velmi nízké, až po podmínky
srovnatelné s úrovní v Evrop . Pitná voda
pocházející z odb r
na r zných místech
Afghánistánu
byla
vždy
mikrobiologicky
kontaminovaná a nevyhovovala proto hygienickým
požadavk m na pitnou ani užitkovou vodu v tém
všech sledovaných mikrobiologických ukazatelích.
Místní obyvatelstvo zdroje takto kontaminované
pitné vody b žn využívá, ale zárove nemá jinou
možnost z d vodu omezeného po tu zdroj jakékoliv
vody. P i kontrolách zdravotnických za ízení bylo
také zjiš ováno závažné porušování hygienických
zásad a nevyhovující zp sob skladování a likvidace
chemického,
biologického
a
zdravotnického
materiálu i odpadu.

Obr. 9: Hematologická laborato nemocnice A A
(Afghan ational Army) u Mazar-e Sharif

Obr. 7: Odb r vzorku povrchové vody v areálu
chemické továrny u Mazar-e Sharif

Obr. 10: Odb r vzorku vody z kliniky v okolí
Kábulu

Obr. 8: Odb r vzorku vody z kliniky AFAP
(Assistance Fund for Afghan People) v okolí
Kábulu

Obr. 11: RTG pracovišt civilní nemocnice v
Mazar-e Sharif
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vzork pomocí prosávacího za ízení vzduchu OMNI
3000. V oblasti KAIA jsou (zejména v zimním
období) pravideln zaznamenávány dva vrcholy
po tu detekovaných ástic, a to v ranních a ve erních
hodinách. Tyto vrcholy souvisí se spalováním
nekvalitních paliv v chladn jších ástech dne. V
letním období jsou zaznamenávány vyšší hodnoty
APC pr b žn b hem celého dne, a to z d vodu
vyšší prašnosti. Vzhledem k hygienickým návyk m
obyvatel a tím snadné tvorb biologického aerosolu
jsou také b žn zjiš ovány zvýšené hodnoty UV-LIF.
V námi sledovaném období nebyl výskyt
biologického aerosolu v oblasti KAIA potvrzen.

Byl také ešen nevyhovující stav kvality vody a
úrovn hygienických za ízení na základn eských
voják v Logaru. Na základ výsledk analýz
odebraných vzork byla navržena opat ení, která je
t eba provést pro zvýšení kvality kontrolovaných
za ízení. V sou asné dob již byly provedeny
technické úpravy nevhodných zásobník vody, je
pravideln provád na pot ebná dezinfekce vody a
jsou postupn provád ny i technické úpravy
hygienických za ízení.
Navíc byla p i návšt vách FOB Shank navázána
spolupráce se leny civilní eské ásti Provin ního
rekonstruk ního týmu (PRT) v Logaru. Vzhledem
k hygienické úrovni zdravotnických za ízení a
zejména b žn zjiš ovanému mikrobiologickému
zne išt ní pitné vody v Afghánistánu byla leny PRT
p ivítána možnost provád ní analýz vzork vody
odebíraných v za ízeních spravovaných PRT. Pro
pracovníky PRT jsou takto získané informace velmi
cenné.

Obr. 13: Obsluha sondy systému BAWS
Biologický tým je také p ipraven provád t
identifikaci biologických agens. Je zam en zejména
na identifikaci agens spojených s možným zneužitím
v rámci bioterorismu a biologických zbraní. Je
vybaven biologickým izola ním boxem pro
zpracování nebezpe ných biologických vzork ,
pomocí n kolika typ izola ních kit lze p ipravit
pot ebnou DNA z r zných typ vzork , která je
následn zpracována pomocí za ízení RAPID a
RAZOR s cílem identifikovat biologické agens. Ve
výbav laborato e je i p ístroj GeneXpert, který
identifikuje biologická agens v p edem neupraveném
vzorku.

Obr. 12: Jedna z umýváren eských voják na
FOB Shank v Logaru
Technik týmu provád l po celou dobu mise, krom
technického zajišt ní provozu laborato e, stálý
monitoring ovzduší systémem BAWS (Biological
Agent Warning Sensors), kdy sonda byla trvale
umíst na v prostoru základny. Systém BAWS
detekuje a po ítá ástice (APC) v ovzduší. Zvýšený
výskyt ástic o rozm rech 2 až 10µm, v kombinaci se
zvýšenou hodnotou nam ené fluorescence (UV-LIF)
t chto ástic, je ukazatelem možného výskytu
biologických agens v ovzduší. V takovém p ípad
spouští alarm a obsluha m že snadno odeslat povel k
automatickému odb ru vzorku pomocí vzorkovacího
disku. Vzorek je následn zpracován v laborato i.
Senzory také poskytují základní meteorologická data,
která napomáhají k vyhodnocení vzniklé biologické
situace. Další senzory byly neustále p ipraveny pro
rozmíst ní dle pot eb ISAF. Monitorování kvality
ovzduší lze také v p ípad pot eby rozší it o odb r

V pr b hu ervna 2009 p evzal pln ní opera ního
úkolu na mezinárodním letišti v Kábulu 2. kontingent
a v sou asnosti se již p ipravuje k odletu do
Afghánistánu 3. kontingent. I jejich sou ástí je
chemická jednotka, v etn biologického týmu
tvo eného op t p íslušníky ÚVZÚ, kte í pokra ují a
budou pokra ovat v zapo até práci.
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