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Rizika spojená se zákroky pod jednotným velením
Karel Agh
Policejní prezidium ČR, Ředitelství služb y pořádkové policie,
P.O.BOX 62/ŘSPP, Strojnická 27, 170 89 Praha 7
rsppppcr@mvcr.cz

ABSTRAKT
Základem života člověka ve svobodné a demokratické společnosti jsou práva a svobody občanů.
Z těchto základních práv, jež jsou dána Ústavou a zákony České republiky, jednoznačně vyplývá
i právo na bezpečnost, ať již myslíme bezpečnost osobní, či majetkovou. Není sporu o tom, že
v současné době dochází k značnému nárůstu kriminality. Z ajištění bezpečnosti tedy přináší pro
subjekty, které ji zaručují a chrání, řadu úskalí a rizik.
Cílem prezentace je představení nejčastějšího využití policejních sil a prostředků
na specifických bezpečnostních opatřeních s výskytem velkého počtu zúčastněných osob. Na
základě těchto charakteristických rysů bezpečnostních opatření budou představena nejčastější
možná rizika, taktické postupy směřující k eliminaci těchto rizik, ochranné prostředky
a logistická podpora v podobě zdravotního zabezpečení směrem k zakročujícím policistům
příslušných organizačních článků Krajských ředitelství policie ČR.
Klíčová slova: jednotný zákro k, rizika, Policie ČR, bezpečnost, bezpečnostní opatření,
ochranné prostředky

ABSTRACT
Risks associated with intervention under unifield command
The basis for human life in a free and democratic society are various rights and freedoms of
citizens. These rights are modified by the Constitution and laws of the Czech republic including
the right for safety of individuals and property. Recently, there is no doubt about the process of
considerable growth of the crime. Regarding this fact, the law enforcement authorities have to
face more and more difficulties and risks related to ensuring the safety.
The goal of the presentation is to introduce the most common use of police power as well as the
instruments during the specific security measures with a presence of large number of police
officers who deal with this issue. On the basis of typical features of these security measures,
follows will be introduced: the most common possible risks, tactical successions for elimination
of these risks, protective instruments and logistic support as well as a health care for
intervening police officers and also for the related departments of the regional police
directorate.
Keyw ords: uniform step, diversification, Police of the Czech Republic, safeness, safety device
preventative

1. ÚVOD
Ochrana práv a svobod patří k rozhodujícím
předpokladům demo kratického rozvoje společnosti.
Dané úkoly zabezpečuje stát prostřednictvím
bezpečnostních orgánů, které jsou pro plnění těchto
úkolů vybaveny nezb ytnými p rávními a technickými
prostředky. Jedním z těchto orgánů, a dá se říci, že i
nejdůležitějším v ochraně práv a svobod občanů, je
Policie ČR.

Zákonné norm y, jež ukládají úkoly pro Policii České
republiky, do kterých mimo jiné patří ochrana
bezpečnosti osob, majetku, veřejného pořádku či boj
proti terorism u a extremism u, odhalování pachatelů
trestné činnosti a další, nutí policii, aby disponovala
nejen takovým i prostředky, ale zejména příslušníky,
kteří
jsou
schopni stanovené
úkoly
plnit.
V souvislosti s těmito úkoly dochází u příslušníků
provádějících služební zákroky ke konfrontaci
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s některým i druhy rizik, které je limitují k provedení
služeb ního zákroku nebo ohrožují přímo na životě.

2. ZÁKROK POD JEDNOTNÝM
VELENÍM
Pojem „zákrok pod jednotným velením“ vychází ze
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a
násled ně z příslušných interních aktů řízení. Tento
pojem představuje způsob velení na příslušném
bezpečnostním opatření. K řádnému provedení a
realizaci bezpečnostního opatření, na kterém se
vyskytuje větší množství zúčastněných osob, se
využívají především Pořádkové nebo Speciální
pořádkové jednotky Krajských ředitelství policie.

·

·
·
·

PJ
·

3. POLICEJNÍ SÍLY
V současné době disponuje každé Krajské ředitelství
policie pořádkovými silam i v podobě Krajských
pořádkových jednotek (dále jen „PJ“) nebo
Speciálních pořádkových jednotek (dále jen „SPJ“).

3.1.

spolupráce s mimoresortními organizacemi při
zajišťování kulturních a společenských akcí
(např. riziková sportovní utkání, shro máždění a
pochody
s předpokládaným i
projevy
extremism u, velké koncerty atd.),
spolupráce s Českou národní banko u při převozu
cenin
spolupráce s městskými soudy při rizikových
soudních jednáních,
spolupráce s dalšími subjekty (např. Židovská
obec) při ochraně vytipovaných objektů.

·
·
·

Členění pořádkových sil

členové PJ vykovávají činno sti dle závazného
pokynu policejního prezidenta nad rámec své
pracovní činnosti, neboť jsou zpravidla zařazeni
na obvodních/místních odděleních PČR a
odděleních hlíd kové služby PČR a zpravidla nad
rámec pracovní doby,
dislokace členů a techniky není v jednom m ístě,
nelze zajistit pravidelný výcvik všech členů PJ,
spolupráce s dalším i policejním i složkam i je
navozena pouze při konkrétních akcích a je
řešena zpravidla ad hoc.

Speciální pořád kové jednotky
·
·
·
·

Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
Krajského ředitelství policie Jiho moravského
kraje,
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje (realizace rok 2011),
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
(realizace prozatím pozastavena).

Pořádkové
jednotky
ředitelství policie
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3.2.

Krajského
kraje,
Krajského
Krajského
Krajského
kraje,
Krajského
kraje,
Krajského
kraje,
Krajského
kraje,
Krajského
Krajského
Krajského
Krajského

v

ředitelství

rá mci
policie

policie

Středočeského

Pardubického

·

·

·

·

·

ředitelství policie Královéhradeckého
ředitelství
ředitelství
ředitelství
ředitelství
ředitelství

policie

Olo mouckého

policie Jihočeského kraje,
policie kraje Vysočina,
policie Zlínského kraje,
policie hl. města Prahy.

Rozdíl mezi PJ a SPJ

SPJ
·

PJ a SPJ působí na území krajského ředitelství
policie; vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může
působit i na jiných místech České republiky, kde
provádí zejména následující činnosti:

Krajských

ředitelství policie L ibereckého kraje,
ředitelství policie Plzeňského kraje,
ředitelství policie Karlovarského
ředitelství

4. PŮSOBNOST POLICEJNÍCH SIL

koncentrace policejních sil a prostředků
v jednom m ístě,
vysoce profesionální výcvik členů SPJ a úzká
spolupráce s dalšími policejními složkami
(SKPV, SCP apod.),

·
·

chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí
při zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti
a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově,
byl-li závažným způsobem narušen,
podílí se na plnění úkolů policie v rámci
integrovaného záchranného systému při přípravě
a provádění záchranných a likvidačních prací,
podílí se na výkonu služby v případech opatření
vyžad ujících nasazení většího počtu sil a
prostředků policie (např. sportovní či kulturní
akce, pátrání po osobách a věcech),
spolupůsobí při zákrocích zásahové jednotky
krajského ředitelství policie, Útvaru rychlého
nasazení a dalších služeb policie,
zajišťuje ozbrojené doprovody (např. cenin nebo
jaderného materiálu),
posiluje výkon hlíd kové nebo jiné služby na
stanoveném území [ZPPP č.10/2009].

K plnění výše uvedených úkolů jsou pořádkové a
speciální pořádkové jednotky vybaveny krom ě
standardních prostředků i těmi speciálními. Mezi
speciální prostředky patří zejména ochranný
protiúderový komplet s ochranno u přilbou a maskou,
ochranná štít, tonfa, teleskopický obušek, TASER,
jednorázová pouta,
pyrotechnické prostředky,
neletální munice, balistické ochranné prostředky,
ohnivzdorné prostředky aj. (Obr. 1,2).
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Obr. 1: protiúderový ochranný ko mp let s ochrannou přilbou a masko u

Obr. 2: pyrotechnické prostředky

5. RIZIKA PŘI BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍCH
Riziko
představuje
určité
nebezpeční
a
pravděpodobnost
nezdaru
v provedení
nebo
dokončení služeb ního zákroku.

Rizika při zákrocích pod jednotným velením
vnitřní

vnější

v podobě nepředpokládaného
chování
jedince
v běžných i streso vých situací. Nejčastějším
projevem těchto vnitřních rizik při zákrocích pod
jednotným velením je neadekvátní míra agrese vůči
zakročujícím osobám a tzv. „tunelové vidění“. Oba
tyto zmíněné znaky velmi často zapříčiní vznik
nepřehledné a těžko zvládnutelné situace, která
nesměřuje ke zdárnému dokončení služebního
zákroku.
Výše uvedené projevy vnitřních rizik jsou v řadách
policie dobře známy a podrobují se častým
analýzám . Z těchto důvodů při zařazení a následném
působení policisty v PJ nebo SPJ dochází v rámci
výcviku k elim inaci těchto projevů.
Vnější rizika lze charakterizovat na rizika spojená
s tepelnými vlivy, které působí na zakročující
policisty. Tyto vlivy mohou zapříčinit přehřátí
organizmu (horečka, úžeh úpal) nebo podchlazení
organizmu. Specifickým tepelným vlivem a tudíž
i rizikem je působení ohně. (O br. 3)

fyzik ální
tepelné

Graf. 1: rozdělení rizik
Vnitřní rizika představují nebezpečí spočívající ve
zhoršeném
psychickém stavu skupiny
nebo
jednotlivce. Tyto latentní znaky se projevují
u skupiny
nekoordinovaností,
nepozorností
a celkovým neprofesio nálním vnějším projevem PJ,
SPJ,
který
může
v protistraně
(zvláště
u organizo vaných skupin) vzbuzovat pocit větší
převahy a síly.
U jednotlivce m ůžeme vypo zorovat dvojí projev.
První projev je spjat s úzkostí a strachem, čímž se
stává jedním ze slabých článků celé zakročující
skupiny a při odhalení představuje u protistrany
riziko soustředěného tlaku a síly na jedno místo.
Druhým projev je spojen se vztekem a agresí. Tento
projev představuje velmi nevyzp ytatelné riziko

Obr. 3: oheň jako jedno z rizik
Nejširší paletou možných vnějších rizik jsou rizika
vznikající pomocí fyzikálních vlivů. Mezi nejčastější
řadíme taková, která jsou spjatá s fyzickým útokem
a agresivitou osob, proti kterým směřuje služební
zákrok. Míra takovýchto rizik se zvyšuje s použitím
zbraní a anonymito u v so uvislosti s větším počtem
zúčastněných osob na předmětné akci (zhoršená
identifikace). (viz. Graf.2)

Sborník příspěvků 7. ročníku konference Medicína katastrof

Graf. 2: způsoby provedení útoku

Graf č. 2 znázorňuje nejčastější způsob y napadení a
je tedy patrné, že nejvíce je aplikováno fyzické
napadení. U bezpečnostních opatření je tento prvek
doprovázen velm i často verbálními projevy. Dalším
často projevujícím se prvkem je házení různých
předmětů a to buď takových, které se nachází

v místě předmětné akce neb o jsou vlastní domácí
výrob y. V poslední době je zaznamenán i výskyt
sečných, bodných a střelných zbraní případně blíže
nespecifikovaných před mětů velmi hořlavého či
výb ušného charakteru. (Obr. 4)

Obr. 4: zajištěné před měty n a předm ětných akcí
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Úplnou novinkou v oblasti útoku na zakročující
jednotky je již zaznamenám případ použití
laserových prostředků, které se zaměřují na snížení
vidění policistů v průběhu zákroku pod jednotným
velením.
I na výše uvedené rizikové faktory musí brát policie
zřetel ve snaze o částečné snížení míry rizikovosti.
Z těchto důvodů dochází v rámci výcviku, přípravy a
realizace bezpečnostního opatření k zařazování:
·
·

·

nových taktických postupů (dynamické řešení
situace, Lo w profile policing),
účinnějších technických prostředků (neletální
m unice, velkokapacitní slzotvorné prostředky,
těžká technika, vozidla typu MKKC, MMC)
dokonalejších ochranných prostředků.

Tyto uvedené nové trend y napomáhají bezpečné
realizaci služebních zákroků zakročujících jednotek
na bezpečnostním opatření.

6. UKÁZKY BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ
V rámci prezentace jsou rozebrány rizika spojená
s bezpečnostním i opatřením i při:
1.

2.

3.

4.

zajištění veřejného pořádku při sportovních
rizikových utkání. Zde je prezentován postup
policie při doprovodu fotbalových fanoušků na
stadion a následný zákrok při narušení
veřejného
pořádku
přímo
na
stadionu.
V prezentované ukázce je patrný verbální a
fyzický útok na zakročující jednotky,
zajištění veřejného pořádku při pochodech nebo
demo nstracích, kde je prezentováno nasazení
velkého počtu policejních sil a verbální projevy
zúčastněných osob,
zákrok policejní techniky proti otevřenému
ohni, který byl způsoben moloto vovým
koktejlem,
poškození prstů horní ko nčetiny předmětem
výbušné povahy.

7. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ
Zdravotní zabezpečení pro zúčastněné osoby na
bezpečnostním opatření je zajištěno v rámci

integrovaného záchranného systém u a systém u
zdravotnických záchranných služeb. V případě
ohrožení života a zdraví může dojít k prvotnímu
ošetření ze strany zakročujících policistů.
Zdravotní zajištění zakročujících policistů je
zabezpečeno zdravotní m i zařízeními Ministerstva
vnitra nebo zdravotnickým i zařízeními příslušných
krajských ředitelství. Dále disponuje každá PJ či SPJ
řádně proškolenými zdravotníky od Českého
červeného
kříže a
u některých
PJ,
SPJ
od zdravotnických záchranných služeb.
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ABSTRAKT
V práci jsou stručně charakterizovány účinky BOL a možnosti terapie s důrazem na takové
látky, u kterých je možnost specifické antidotní léčby/profylaxe. Pro tyto látky jsou uvedena
antidota dostupná v AČR a možnosti jejich vývoje.
Klíčová slova: bojové otravné látky, terapie, profylaxe, vývoj

ABSTRACT
Antidotes against chemical warfare agents (CWA) in the Czech Army and
possibilities of their development
The effects of C WA are briefly characterized including therapeutic possibilities focusing on
those agents where specific antidotal/prophylactic countermeasures are available. For these
agents, antidotes introduced in the Czech Army are summarized and possibilities for further
development are discussed
Keyw ords: Chemical warfare agents, therapy, prophylaxis, develop ment

1. ÚVOD
Bojové otravné látky (BOL) jsou chem ické
sloučeniny nebo jejich směsi, které jsou určeny
k bojovým účelům (válečným, diverzním apod.) proti
člověku, zvířatům i rostlinám. Jsou ale zneužitelné i
teroristy. Podle obecného účinku se dělí na látky
smrtící (působí v krátké době usmrcení či těžké
poškození zdraví), zneschopňující a oslabující
(zneschopnění psychické nebo fyzické) a látky
k zasažení rostlinstva (likvidace zelených částí
rostlin, sterilizace půd y). Podle povahy poškození
lidského organismu se dělí na:
* látky nervově paralytické – synonymum: nervové
plyny, látky G a V, bojové organofosfáty.
Jedná se o organofosforové sloučeniny – sarin,
so man, tabun, cyklosarin (G látky); VX, ruská VX,
čínská VX (V látky); existuje i látka se střední
těkavo stí (IV A, také GV nebo GP), jejíž vlastnosti
jsou kombinací vlastností G a V látek. Jedná se
o nejúčinnější bojové chemické látky ve formě
kapalin, aerosolů nebo par. V zamořeném terénu
přetrvávají dny (G látky) nebo týdny až měsíce
(V látky).

Narušují cholinergní přenos nervového vzruchu
cestou ireversibilní inhibice cholinesteráz, především
acetylcholinesterázy (A C hE, EC 3.1.1.7); toxicita je
vysoká a vstřebávají se rychle všem i branami vstupu
s možností kum ulace v organismu a pomalou
detoxikací (V látky). Perkutánní letální dávka pro
dospělého člověka asi 1-2 g (látky G), u látky VX 3060 mg.
V klinickém obraze
se
jedná
o
příznaky
muskarinové, nikotinové a centrální. Průběh otravy je
rychlý, během 15-30 m inut dochází k exitu
důsledkem respiračního a srdečního selhání,
v závislosti na dávce může být rychlejší a
intenzivnější.
Opožděná
neurotoxicita
bývá
pozorována jen někdy u G látek.
V terapii je důležitá je rychlá první pomoc: podání
antidota (atropin a reaktivátor), a diazepam (obvykle
v autoinjektoru),
dekontam inace
kůže
v ozbrojených
silách
a
u
civilní
ochrany
DESPRACH; výplach očí. V prvních 2-3 hodinách
obvykle nutné vysoké dávky atropinu do příznaků
atropinizace, při centrálních příznacích benaktyzin,
proti křečím
antiko nvulsiva
(benzodiazepiny).
Přípravky v armádě pro první po moc jsou
autoinjektory Co mboPen (atropin a obidoxim) a

Sborník příspěvků 7. ročníku konference Medicína katastrof

autoinjektor Diazepam . Pro lékařskou po moc jsou to
CHONOL I a II (atropin, benaktyzin), RENO L,
ANTI VA (reaktivátory methoxim a HI-6). Je možná
farmakologocká profylaxe, v armádě přípravky
PANP AL (tablety pyridostigmin a benaktyzin
s trihexyfenid ylem) a TRA NSANT (transdermání
podání HI-6).

* látky dráždivé – látky dráždící horní cesty dýchací
(sternity) a slzotvorné (lakrimátory); převažuje-li
u nich slzotvorný účinek, jedná se o lakrimátory:
látka
CS
(o-chlorbezalmalononitril),
CN
(chloracetofeno n) a CR (dibenzoxazepin); převažujeli dráždění HCD, jedná se o sternity: Adam sit, Clark
I a II. Používají se většinou v 0,5-2% aerosolu.

* látky zpuchýřující – např. sirný yperit a jeho
deriváty, lewisit, ethyldichlorarsin, dusíkaté yperity.
Mají cytostatické a cytotoxické účinky – látky
zasahují primárně do metabolism u nukleo vých
kyselin a bílkovin; detailní mechanismus účinku není
dosud známý. Lokálně působí na oči, kůži a plíce
(nekróza s následno u vazivovou degenerací v místě
kontaktu), na kůži je typická tvorba puchýřů. U
lewisitu je nebezpečí otravy arsenem. U yperitů
neexistuje specifická antidotní terapie, u lewisitu je
specifickým antidotem dimerkaptopropanol (BAL,
Sulfaktin) nebo jeho analog dimerkaptopropansulfát
(DMPS), který je zaveden v AČR.

Působí selektivní podráždění receptorů sensitivních
nervů kůže a sliznic; při expozici prakticky ihned
lakrimační p ůsobení a dráždění HCD, spojivek, při
vyšší koncentrací nebo delší expozici i kůže.

* látky dusivé – chlorpikrin, fosgen, difosgen; Látky
vyvolávají
celkové
onemocnění
organizm u
s nejvýznamnějšími změnami v dýchacích orgánech.
Jejich vojenský význam je m alý, mají však význam
jako prům yslové škodliviny. Po určité latenci se
vyvíjí toxický otok plic. Specifická antidotní terapie
není znám a, léčba je nesp ecifická s důrazem na
dostatečný přívod kyslíku.
* látky obecně jedovaté – kyanovodík, chlorkyan,
bromkyan; Příznaky akutní otravy závisí na dávce,
trvání expozice a bráně vstupu.
Při superakutní otravě jeden či dva vdechy vyvolají
závrať, pocit sevření hrdla, křečovité d ýchání a
během desítek sekund ztrátu vědomí, křeče a smrt.
U akutní otravy dochází k b olesti hlavy, závratím,
dušení, tonicko-klonickým křečím a exitu. U lehké
intoxikace se objevuje bolest hlavy, závratě, šum ění
v uších, a přechodné poruchy vidění.
Zásad ním úkonem první pomoci je – po vynesení
zasažené osoby ze zam ořeného prostoru – co
nejrychlejší zahájení um ělého dýchání. U otrav
kyanid y se pokud možno vyhýbáme přímému
dýchání z úst do úst. V závislosti na bráně vstupu lze
provést případnou dekontaminaci. V rámci lékařské
pomoci často postačuje dostatečně dlouhá inhalace
100% O2 Je možné podat methylenovou modř
v počáteční dávce 1 – 2 mg/kg i.v., event. vysoké
dávky (okolo 1000 mg/den) vitaminu C. O deblokaci
cytochromo xidázy se lze pokusit inhalací par
amylnitritu, nebo i.v. podat 300 mg dusitanu sodného
(natrium nitrosum), případně 4-dimethylaminofenolu
v dávce 3 – 4 mg/kg i.v. Dikobalt edetas je
ko mplexní
sůl
kobaltu
a
kyseliny
ethylendiam intetraoctové (E DTA) mající schopnost
vázat io nt C N- v dávce 300 mg pomocí pomalé i.v.
injekce.

U klinického obrazu převažuje slzení, bolest očí až
blefarospasmus, po přerušení expozice ústup do 3060 min. Po vysoké koncentraci otok až vřed y
rohovky, podráždění dýchacích cest, později
pneumo nie, edém laryngu a plic. Zásah oka:
keratitida, iridocyklitida. S ilný dráždivý účinek
způsobuje okamžité zneschopnění, vyskytuje se
zmatenost, dezorientace, subjektivně pocit dušení a
ztráty vědomí (někdy se mylně považuje za „účinek
nervového plynu“); po expozici může b ýt am nézie.
První pomoc – od moření, tlumení bolesti, lokální
léčba.
*látky psychicky a fyzicky zneschopňující – např.
látka BZ (Ro 2208, QB, 3-chinuklidinyl benzilát)
s účinky anticholinergní m i a halucinačním i. První
pomoc zahrnuje nasazení ochranné m asky, opuštění
zamořeného prostředí, izolaci zasažených a případný
transport do zdravotnického zařízení. Jako antidotum
se podává fyzostig min v dávce od 2 do 4 mg i.v.
nebo i.m. U excitovaných osob je možné podat
Diazepam i.m. Vedle fyzo stigminu je antidotně
účinnou látkou při into xikacích anticholinergními
halucino geny
tacrin
(9-amino-1,2,3,4-tetrahydroacridin)
a
jeho
m etoxyderivát (7-MEO TA), který je zaveden
v AČR. Ko ntraindikováno je podat fenothiazinové
přípravky Nemocní potřebují psychiatrickou péči.
Další údaje o účincích zneschopňující látky BZ a
léčba intoxikace byla detailně popsána v kapitole 10.
knihy
„Handbook
of
Military
Toxicology“
[Gupta2009] a kapitole 5 „Vojenské toxikologie“
[Patočka2004].
Z uvedeného vyplývá, že nejaktuálnější skupinou
BOL jsou NPL; yperit a další zpuchýřující látky si
svůj význam ponechávají; určité (speciální) určení
(např.
diverze)
mají
psychicky
či fyzicky
zneschopňující látky. Dusivé a všeobecně jedovaté
látky je možné považovat z vojenského hlediska za
relativně zastaralé a tedy nepříliš aktuální. Přehled
antidotních prostředků, které má AČR k disposici je
uveden v Tab. 1 – jedná se o soupravu M9. Pro první
a lékařskou pomoc proti NPL jsou to antidota
uvedená v Tab. 2, kde je současně zmíněny i
problém y a možnosti jejich řešení. Nejsou zde
uvedena profylaktická antidota, zmíněná v textu
(PANPA L a TRANSANT), která v současné době
převyšují svou účinností dosud jediné zavedené
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profylaktické
antidotum
kterým je pyridostigmin.
o profylaxi proti NPL jsou
knihy
„Handbook
of

[Gupta2009], kapitole 3 „Vojenské toxikologie“
[Patočka2004] a v dalších publikacích [Bajgar2006,
2009; Fusek 2003; Marrs1996].

v ostatních arm ádách,
Další detailnější údaje
uvedeny v kapitole 64.
Military
Toxicology“

Tabulka 1. Souprava M9, antidota, vzor 02
No .

M e an

E xp.

P rod u c er
SPOFA

N o. o f
p a c ka g e s

1

7-MEOTA inj.5x5 ml/50 mg

5 years

2

ANTIVA, 5x lyofil. inj. sic 0.8 g + 5x 4 ml solvens

3 years SEVAPHARMA

20

3

CHONOL I, inj. 10x1ml/2 mg

2 years

SPOFA

20

4

CHONOL II, 5x lyophil. inj. sic. 0,01 g + 5x 2 ml solvens

2 years

SPOFA

20

5

PANPAL (30 tbl. A + 30 tbl. B)

5 years

SPOFA

100

6

RENOL, 5x Lyofil inj. sic. 1 g + 5 x 5 ml solvens

2 years

SPOFA

20

7

DMPS, inj. 5x5ml/271.4 mg

8

TRANSANT, sic. 0,8 g + 4 ml pufr + 2x plaster size 70 cm

2

20

5 years

HEYLL

5

2 years

SPOFA

200

Tabulka 2: Antidota proti NPL, problémy a možnosti dalšího řešen í
T yp e o f
tre a tm e n t
atrop ine

M a in p ro b le m
abs ence of
cent ral ef f ect s

S o lu tio n
For furt her
tre atm e nt –
atro piniz at ion
an d centr al
anti ch olin erg ic s
add ing of
rea ctivat ors

rea c tiv ato rs

P ra c tic a l o u tp u t
C H ON OL I
(at ropin e );
C H ON OL II
(ben ac ty z ine, for
m e dic al
tre atm e nt)

Autoinjector

iso late d
adm i ni strat ion
ineff ec tiv e

add ing of
anti ch olin erg ic s

(atrop in e+
obid oxi m e;

m etho xim e D M S

dev elopm e nt
(US A )

prep aratio n o f
m eth oxim e; und er
develo pm ent HI-6
DM S

cho ic e of
rea cti v ator

A bse nc e of
univ er sal oxim e

u se of pre sent
m o st eff ectiv e
oxi m e
sup plem ent ary
oxi m e

univ ersal
rea cti v ator

up to no w
unk no wn

further r esearc h

the choic e of
oxi m e s

tw o
reactivators
v ery
persp ective

T reatm ent of
con v ul sio ns
(neuron al
dea th)

lo w effic acy

further r esearc h

oth er
co m po und s

m e chanism of
acti on

further r esearc h

non spec ific

acido sis ,
con v ul sio ns

clin ic al pra ctice

Z uvedeného vyplývá, že další zdokonalování
antidotní terapie proti BOL se u yperitu se dotkne
řešení otázky mechanizmu účinku a včasné diagnosy
s možno stí prognostických závěrů. Teprve poto m b y
bylo možné uvažovat o specifickém antidotu. V AČR

A N TI V A ( HI-6, for
m e dic al
tre atm e nt)
RENO L
(m ethoxi m e, for
m e dic al
tre atm e n t)

3-c ha mb ered
Auto inje ct or
(unde r dev elopme nt)

pres ent
kno wled ge

je to realizováno pomocí programů v rámci MO a
částečně po mocí grantů, které mají návaznost na
problematiku terorism u (u NPL) nebo účinků
organofosforových pesticid používaných v civilní
praxi. U zneschopňujících látek (BZ) je současná
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antidotní terapie dostačující. Z problémů u otrav NPL
je možno uvést, že HI-6 je účinné proti NPL kromě
tabunu. Naproti tomu trimedoxim účinný proti otravě
tabunem je. Studie in vitro při použití dvou
reaktivátorů (HI-6 a trimedoxim) ukazují, že lepší
reaktivátor (trimedoxim) ve sm ěsi je účinný a méně
efektivní (HI-6) se na celkovém efektu prakticky
nepodílí; tytéž studie in vivo demonstrovaly, že efekt
dvou reaktivátorů je ve sm ěsi potencován. Tento
výsledek bude nutné nejprve dostatečně podložit
experimentálním i údaji – a pokud se nenajde
univerzální reaktivátor, bude možné tento problém
řešit použitím kombinace dvou oximů (HI-6 a
trimedoxim ). Pro tento účel by se dal použít
tříkomorový autoinjektor, který je v posledních
stadiích vývoje.
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Rozvoj partnerské sítě v rámci projektu
psychologické a zdravotní přípravy vojáků AČR
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ABSTRAKT
AČR v současné době plní dle politického zadání mimo jiné úkoly v zahraničních misích. Plnění
těchto úkolů se vyznačuje zvýšenými nároky na přípravu vojáků z povolání nejen po stránce
fyzické a odborné, ale i psychologické a zdravotní. V zahraničních misích očekává vojáky AČR
adaptace na neznámé prostředí a situace. Jednou ze situací může být i setkání se sm rtí, jakož i
situace, kdy bude muset voják poskytnout pomoc kolegovi, který utrpěl lehké či těžké devastující
poranění. 71. mechanizovaný prapor AČR ve spolupráci s Ústavem normální anatomie a
Ústavem soudního lékařství a medicínského práva LF UP v Olomouci zahájil v roce 2009
projekt Psychologické přípravy vojáků před nasazením do mise ISAF v roce 2010. Tato
příprava spočívá v účasti vojáků na soudní a patologické pitvě a v podrobné, pro vojáky
unikátní, anatomické demonstraci s odborným výkladem. Tento projekt je využíván při výcviku
vojáků z povolání ve zdravotnických i jiných odbornostech předurčených k poskytování prvotní
zdravotnické péče na bojišti CLS.
Klíčová slova: psychologická, zdravotní, příprava, CLS.

ABSTRACT
Development of partnership program in project of psychological and
medical preparing of soldiers of Czech Army Forces
At present, the Czech Army Forces are mainly engaged in foreign missions according to
political assignments. The fulfilment of such tasks is characterized by increased demands for
training of military professionals not only in the physical and professional spheres but also in
the psychological and medical aspects. When on foreign missions, Czech soldiers are expected
to adapt to unfamiliar environments and situations. One such situation can even be
encountering death, as well as instances when a soldier will have to give help to a colleague
st
suffering from a severe devastating injury. In 2009, the 71 Mechanized Battalion of the Czech
Army in cooperation with the Institute of General Anatomy and the Institute of Forensic
Medicine and Medical Law, at the Faculty of Medicine, UP in Olomouc, commenced a project
aimed at soldiers’ Psychological Training prior to their participation in ISAF mission in 2010.
This training consists of soldiers’ participation in forensic and pathological autopsy with
expert commentary, conducted in detail, and for the soldiers´ unique anatomical demonstration
with expert commentary.
Keyw ords: psychological, medical, preparing, CLS
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1. ÚVOD
71. mechanizovaný prapor je jedním ze čtyř
manévrových prvků 7. mechanizované brigády, který
je dislokován v Hranicích. Jeho základním úkolem je
působit v sestavě mechanizo vané brigád y nebo na
samostatném směru. Disponuje velkou palebnou
silou představovano u zejména 3 mechanizovanými
rotami na BVP-2 a dále minometnou baterií
vybavenou 120mm mino mety. V současné době se
prapor mim o jiné podílí na plnění úkolů
v zahraničních misích a v případě potřeby také na
odstraňování následků živelních pohrom. Příslušníci
praporu působí v misích na Balkáně, v Iráku a
v Afghánistánu [71mpr.army].
V roce 2009 byl zahájen ve spolupráci s Ústavem
normální anatomie zprvu malý projekt psychologické
přípravy vojáků před nasazením 2. kontingentu ISA F
PRT Logar v roce 2010 na území Afghánistánu. AČR
v současné době plní dle politického zadání úkoly
v zahraničních misích a to jednotkami do síly
m aximálně
praporního
úkolo vého
uskupení
[71mpr.army]. Plnění těchto úkolů se vyznačuje
zvýšenými nároky na přípravu vojáků a to nejen po
stránce fyzické a psycholo gické ale i odborné,
zejména zdravotní přípravy.
Ústav normální anatom ie LF UP v Olomouci patří
mezi odborná pracoviště s jednou z nejstarších
historií v ČR. Je výuko vou a vědecko-výzkum no u
jednotkou Lékařské fakulty UP v Olomouci.
Zajišťuje výuku všeobecné, speciální i klinické
anatomie ve všech typech lékařských i nelékařských
oborů, v pregraduálním a specializovanou výuku
v postgraduálním studiu. Od roku 2005 zajišťuje
unikátní on-line demonstrace pro klinické obory jako
je ortopedie, gastroenterologie, hepatologie a jiné.
Své zkušenosti doplňuje o nejnovější m etod y ve
spolupráci s Universität Leipzig, jako je např. metoda
plastinace a Coloured
staining kadaverů a
v současnosti
no vě
vytvořenou
interaktivní
demonstrační pitevnou.

Obr. 1: Interaktivní výu ka (on-line přenos)

Od března 2009 všechny své zkušenosti uplatňuje, za
velké pomoci a vstřícnosti Ústavu soudního lékařství
a medicínského práva L F UP v Olomouci,
v psychologické a hlavně zdravotní přípravě vojáků
71. mechanizo vaného praporu AČR.

2. PARTNERSKÁ SÍŤ
V zahraničních misích se vojáci AČR musejí
adaptovat na neznámé prostředí a nebezpečné
situace. Jedním z takovýchto mom entů může být i
setkání se smrtí a to především násilnou. Stejně tak i
velmi vysoká pravděpodobnost situace, kd y bude
muset voják poskytnout kvalitní a rychlou první
pomoc kolegovi, který utrpěl lehké či těžké poranění
a i v této situaci m usí zůstat stále v plné bojové
připravenosti. U vojáků, kteří se nikdy nesetkali dík y
kulturním zvyklostem moderní Evrop y se smrtí a
utrpením, může být první setkání s podobnou situací
natolik šokující, že ovlivní jeho schopnost splnit
úkol.
71. mechanizovaný prapor AČR ve spolupráci
s Ústavem norm ální anatom ie a Ústavem soudního
lékařství LF UP v Olom ouci zahájil psychologicko u
přípravu vojáků. Tato příprava spočívá v účasti
vojáku na cyklu pitevních demonstrací, a to detailní
soudní a patologické pitvě s odborným lékařským
výkladem. Další částí této přípravy je pro vojáky
unikátní anato mická demonstrace s odborným
výkladem a možností praktického seznámení se se
správným anatom icky reálným uložením cév a
orgánů v těle.
V průběhu této přípravy je většina vojáků poprvé
konfrontována se smrtí. Jejich reakce jsou různé a
pozorování těchto reakcí může dobrý velitel využít
ke zkvalitnění přípravy, případně může odhadno ut,
který voják se s takovouto situací vyrovnává hůře.
V roce 2010 byla spolupráce rozšířena na výcvik
specialistů zdravotnických odborností i vojáků jiných
specializací předurčených k poskytování první
kvalifiko vané zdravotnické péče na bojišti.

Obr. 2: prap.Veselý u zdravotnické demonstrace
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Při těchto kurzech probíhá pod vedením armádních
zdravotních záchranářů aktivní demonstrace a
praktický nácvik základních život zachraňujících
výkonů přímo na reálných anato mických kadaverech.
Pro tyto účely vytvořili odborníci z Ústavu normální
anatomie
a
Praporního
obvaziště
71.
m echanizovaného praporu Hranice sérii edukačních
odborných panelů. V listopadu 2010 bude dokončena
pilotní odborná video-instruktážní publikace Ošetření
zraněného vojáka v poli, určená pro zkvalitnění
výuky v tomto projektu.
Posledním projektem v rámci rozvoje partnerské sítě
je vypracování společného grantu spolu s Oddělením
Urgentní medicíny FN a LF UP v Olo mouci
zaměřený na partnerskou síť pro teoretickou a
praktickou výuku v urgentní medicíně a neodkladné
přednemocniční
péči
v operačním
programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF.

přípravy. Dlouhodobější spolupráce ukáže, zda má
svou nezastupitelnou roli v procesu zvyšování
odborných znalostí CLS při poskytování první
pomoci a tím větší pravděpodobnosti přežití
zraněného vojáka na bojišti.
O celkové spolupráci 71. mechanizovaného praporu
Hranice a Ústavu normální anato mie LF UP
v Olomo uci informo val deník MF Dnes, Česká
televize i rozhlas. Ve fulltextové znění jsou dostupné
na
http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?c=A091215_17
4603_domaci_jw
a
http://w ww .71mpr.arm y.cz/huntig.html.

4. POUŽITÉ ZDROJE
[71mpr.arm y] 71. mechanizo vaný prapor Hranice
2006 [online]. [cit. 15. října 2010]. Dostupné na
http://w ww .71mpr.arm y.cz/

5. INFORMACE O AUTORECH
nrtm.
Dušan
Cigánik,
Dis.
Diplo movaný zdravotní záchranář a
zdravotní
instruktor praporního
obvaziště 71. mechanizovaného
praporu v Hranicích a zároveň
Zdravotnické
záchranné
službě
Zlínského kraje. Zúčastnil se mise
ISAF PRT Logar na území Afghánistánu

Kosova

a

prap.
Břetislav
Veselý.
Zdravotník praporního obvaziště
71. mechanizovaného praporu v
Hranicích s praxí na výjezdových
složkách
R ZP
a
RLP
Severomoravského
kraje.
Jako
zdravotník
se
zúčastnil
zahraničních misí (KFOR na územ í
mise ISAF PRT Logar na území
Afghánistánu)
Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D.
zástupce přednosty, odb.asistentka
Ústavu normální anatom ie LF UP.
V roce 2007 obhájila Ph.D. na LF
UP v Olomo uci v oboru Anatomie,
histolo gie a embryologie.

Obr. 3: nrtm.Cigánik při nácviku život
zachraňujících výkon ů.

3. ZÁVĚR
Do současné doby bylo do projektu zapojeno více jak
90 vojáků A ČR. Vzhledem k dosavadním pozitivním
zkušenostem, které mám e, můžeme ko nstato vat, že
stále se rozvíjející partnerská síť může poskytnout
cestu ke zkvalitnění zdravotní a psychologické

RNDr.
Marcela
Bezdičková,
Ph.D. odb. asistentka Ústavu
normální anato mie LF UP od roku
2002, proděkanka LF UP pro 1.-3.
ročník oboru Všeobecné lékařství
od roku 2009.
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Edukační programy pro výuku medicíny katastrof
a mechanismy účinků ionizujícího
a neionizujícího záření
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ABSTRAKT
V rámci řešení projektu FRVŠ č. 593/2009 byl řešitelským kolektivem vytvořen multimediální
výukový program, který umožňuje získat základní informace ve vztahu k medicíně katastrof a
krizové medicíně. Program zahrnuje informace týkající se systému havarijního a krizového
plánování, zásad organizace zdravotnictví jak p ři m imořádných událostech nevojenského
charakteru, tak také v době válečného stavu. Text je doplněn odkazy na příslušnou legislativou,
přehlednými schématy, videosekvencemi a bohatou obrazovou dokumentací. Obdobný
charakter bude mít i výukový program se zaměřením na problematiku mechanismů účinku
ionizujícího a neionizujícího záření, kteří autoři připravují v rámci projektu FRVŠ č. 2/2010.
Klíčová slova: Medicína katastrof, krizová medicína, ionizující záření, neionizující záření,
výukový program.

ABSTRACT
Educational programmes designed for teaching medicine of catastrophic
events and mechanisms of effects of ionization and non-ionization radiation
Within the scope of the research project of the FRVŠ (Fund of Development of Universities) No.
593/2009, the team of investigators compiled a multi-media l teaching programme making it
possible to provide principal information related to medicine of catastrophic events and crisis
medicine. The programme includes information concerning the system of emergency and crisis
planning and principles of the health care organization in emergency situations of non-military
nature as well as in war periods. The text is supplemented by references to relevant legislation,
clear schemes, video-sequences and rich pictorial documentation. Similar features also
characteristic for the teaching programme focused on problems of mechanisms of effects of
ionizing and non-ionizing radiation, which is being prepared by the authors within the scope of
the FRVŠ project No. 2/2010.
Keyw ords: Medicine of catastrophic events, crisis medicine, ionizing and no n-ionizing
radiation, teaching program me.

1. ÚVOD
Medicína katastrof i oblast účinků záření na člověka
patří k aktuálním tématům dnešní doby. Vzhledem k
to mu, že přetrvává nedostatek kvalitních výukových
m ateriálů v obou zmíněných oblastech, rozhodl se

řešitelský kolektiv připravit studijní materiály k této
problematice.
Výuko vé
Zdravotně
Fakulty
vysokého

programy jsou využitelné pro studenty
sociální fakulty Jihočeské univerzity a
bio medicínského
inženýrství Českého
učení technického, ale i pro studenty

Sborník příspěvků 7. ročníku konference Medicína katastrof

dalších fakult (zejména jde o posluchače lékařských a
zdravotně sociálních fakult). Tyto materiály také
mohou využít i další zájemci, protože jsou volně k
dispozici na webových stránkách zmíněných fakult.

2. EDUKAČNÍ PROGRAM PRO
VÝUKU MEDICÍNY KATASTROF
Výukový program m ultim ediálního
charakteru
zaměřený na problematiku medicíny katastrof a
krizové m edicíny byl vytvořen na základě řešení
projektu FR VŠ č. 593/2009. Umožňuje získat
komplexní informace týkající se systém u havarijního
a
krizového
pláno vání,
zásad
organizace
zdravotnictví jak při mimořádných událostech
nevojenského charakteru, tak také v době válečného
stavu. Text je doplněn odkazy na příslušnou
legislativu, přehledným i schématy, tabulkami, grafy,
bohatou obrazovou dokumentací a videosekvencemi.
Vzhledem k předpokladu, že materiál bude využit i
zájemc i, kteří neznají odbornou terminologii
(například studenty z lékařských fakult), využili
autoři k osvětlení základních pojmů term inologický
slovník pro krizové řízení a plánování obrany státu
na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
Edukační materiál je rozdělen do 6 kapitol:

·

Strategie bezpečnostní politiky pro zdravotnictví,
bezpečnostní systém státu, struktura, kompetence
a úkoly prvků zdravotnictví při zajištění
bezpečnosti.

·

Organizace zdravotnictví v době válečného stavu
a při hromadných poškozeních zdraví za
nevojenských krizových situací.

·

Ochrana ob yvatelstva.

·

Systém havarijního a krizového pláno vání,
zásady řízení a činnost zdravotnické záchranné
služby
a
zdravotnických
zařízení
při
mimořádných událostech a za krizových situací,
organizace činno sti zdravotnického zásahu
v místě m imořád né události nevojenského
charakteru.

·

Ochrana obyvatelstva proti CBRN prostředkům.

·

Terorismus a ochrana člověka.

Studijní m ateriál je umístěn na webových stránkách
katedry radiologie a toxikologie Zdravotně sociální
fakulty JU v Českých Budějovicích v sekci projekty
(http://w ww .zsf.jcu.cz/struktura/katedry/radio/)
a také na stránkách Společnosti pro radiobiologii a
krizové plánování Č LS JEP (http://w ww.crbs.cz/).

Obr. 1: Ukázka z edu kačníh o programu „Základy medicíny katastrof“.
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3. EDUKAČNÍ MATERIÁL SE
ZAMĚŘENÍM NA MECHANIZMY
ÚČINKŮ IONIZUJÍCÍHO
A NEIONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Aby autoři zúročili zkušenosti s tvorbou studijního
m ateriálu z výše uvedeného projektu, rozhodli se
vytvořit výukový program se zaměřením na
radiobiologii (základní poznatky o ionizujícím a
neionizujícím záření, mechanismu jejich působení
na lidský organism us, zdroje záření, využití).
Řešitelský kolektiv byl z důvodu kvality zpracování
rozšířen o další odborníky zabývající se touto
problematikou.
Edukační materiál pro výuku před mětů se
zaměřením na m echanismus účinků ionizujícího i
neionizujícího záření je vytvářen v rámci projektu
FRVŠ č. 2/2010. Vedle již zmíněného doplnění textu
schématy, obrázky, grafy a tabulkami budou
jednotlivé kapitoly také rozšířeny o prezentace v
powerpointu a testové otázky, které umožní
zhodnotit získané vědo mosti.
Výukový program zahrnuje následující témata:
·

Základní fyzikální poznatky o ionizujícím a
neionizujícím záření, jeho detekce a dozimetrie.

·

Základy biodozimetrie.

·

Mechanizm us působení ionizujícího záření na
živý organizmus.

·

Zdroje ionizujícího záření ve vztahu k ohrožení
živého organism u.

·

Akutní nemoc z ozáření.

·

Radioterapie.

·

Ochrana před ionizujícím zářením.

·

Využití neionizujícího záření v medicíně.

·

Pozdní efekty ozáření (např. karcinogeneze).

·

Efekty slunečního
ochrana před ním.

·

Radioprotekce.

ultrafialového

záření

a

Na tomto programu v současné době členo vé
řešitelského kolektivu intenzivně pracují a bude do
konce roku 2010 umístěn na w ebových stránkách
katedry radiologie a toxikolo gie Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity a katedry humanitních a
lékařských
oborů
Fakulty
bio medicínského
inženýrství Českého vysokého učení technického.

4. ZÁVĚR
Prezentované výuko vé materiály nejsou konečnou
verzí, na základě no vých poznatků, nové legislativy
či připomínek odborné veřejnosti budou řešitelskými
kolektivy ino vovány.
Tento příspěvek vznikl na základě podpory projektu
FRVŠ č. 2/2010 a FRVŠ č. 593/2009.
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Klimatické změny a medicína katastrof
Dana Hlaváčková
Územ ní středisko záchranné služby Středočeského kraje, oblastní středisko Mělník, Bezručova 3409, 276 01
tokato@seznam.cz

ABSTRAKT
Přelom 20. a 21. století je kromě zvyšujícího se rizika terorismu provázen novými jevy v oblasti
klimatických změn a jejich dopadů do zdraví.
Vyřešení otázky příčin pozorovaných
klimatických a geologických jevů není v dohledu, nicméně realita nasvědčuje tomu, že změny
klimatu budou stále více zasahovat do zdravotního stavu lidské populace. Je proto potřebné
zahájit analýzu rizik a připravit systém opatření a odpovědí z pohledu medicíny katastrof.
Významnými subjekty řešení budou především orgány ochrany veřejného zdraví, dále
poskytovatelé primární péči, a také zdravotnická záchranná služba a urgentní příjmy nem ocnic.
Předpokládaný přístup k řešení mimořádných událostí spojených s následky změn klimatu bude
vyžadovat mnohem náročnější strategickou a řídící činnost orgánů krizového řízení,
managementů zdravotnických zařízení, změny některých postupů operačního řízení, avšak jen
minimální změny odborných nároků na taktické složky ve zdravotnictví.
Klíčová slova: Změny klim atu – medicína katastrof – zdravotnický záchranný systém – krizová
připravenost zdravotnictví – m ultisektorální přístup

ABSTRACT
Climate change and disaster medicine
Around 20. and the 21st century, in addition to an increasing risk of terrorism accompanied by
new phenomena in the field of climate change and their impact on health. Resolving questions
of causes of observed climatic and geological phenomena is not in sight, but the reality show s
that climate change will increasingly to intervene in the State of health of the human
population. It is therefore necessary to launch a risk an alysis and to prepare a system of
measures and the responses from the perspective of Medicine of catastrophes. Relevant bodies,
in particular, the authorities o f the solutions will protect public health, primary care providers,
and also medical ambulance and emergency revenue hospitals. Planned approach to
emergencies associated with consequences of climate change will require a much more
strategic and management activities of the authorities, crisis management, medical device
amendments managementů certain procedures, operating procedures, but only minimal
changes to the technical demands on tactical folder in the health sector.
Keyw ords: climate change - medicine o f catastrophes – m edical rescue systém -crisis
preparedness for public health - mulstisectorial access

1. ÚVOD
„Klimatické změny hrozí katastrofou“, „Rozpálená
města“, „ Korálové útesy blednou“, „Labutí píseň
ledovců“, „Člověk nebo příroda“, „Zaprášená
atmosféra“, „Chrání nás Slunce?“, „Klimatická
skepse“, „Nebezpečné skleníkové plyny?“ Takové a
podobné nadpisy se objevují od začátku nového
tisíciletí stále častěji ve sdělovacích prostředcích, na
internetových stránkách, a na podobná témata se
vedou odborné i politické diskuse. S kutečnost je
taková, že klimatické změny probíhají se zvyšující se

intenzitou přím o před našima očima a začínají
ovlivňovat život jednotlivce, ko munit i celých
populací v takové míře, že si jich nelze nevšimnout.
Jestliže ještě na konci m inulého století o vlivňovaly
tyto změny život jednotlivce pouze na úrovni jeho
sociálního kom fortu (kdy odjet na dovolenou?, jakou
kvalitu b ude mít letošní víno? atp.), na přelomu
tisíciletí si již naprosto jasně uvědo mujeme vliv
klimatických změn na zdraví jednotlivce a pacientů
s některými typy chronických onemocnění především
kardiovaskulárního a dýchacího ústrojí, ale také
dopady do psychického komfortu lidí. Je jisté, že
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klimatické změny budou probíhat v příštích desetiletí
spíše se zvyšující se intenzitou, a jak ukázala např.
vlna veder ve Francii v roce 2003 nebo v A nglii
v roce 2008, tyto změny budou mít stále větší dopad
na životy a zdraví celých populací. Tím se
problematika řešení důsledků těchto změn přeso uvá
z oblasti individuální medicíny také do oblasti
medicíny katastro f. Na základě jejích poznatků a
požadavků
musí
b ýt
připravenost
k řešení
zdravotních následků klimatických změn aplikována
do zdravotnických systémů jednotlivých zemí.
Přestože zdravotnická záchranná služba je odborně
etablovanou
a
aktivní
základ ní
složkou
Integrovaného
záchranného
systém u
v České
republice, při řešení požadavků m edicíny katastrof
v oblasti rizik zm ěn klimatu na zdraví musí být tato
složka připravena především na spolupráci uvnitř
resortu zdravotnictví. Významným i partnery pro
řešení tohoto úkolu budou především orgány ochrany
veřejného zdraví, a to na úseku prevence a represe,
dále subjektů poskytujících primární péči, především
praktičtí lékaři a někteří am bulantní specialisté a dále
urgentní příjm y nemocnic. V rámci multisektorového
přístupu m usí zdravotnická záchranná služba velm i
dobře spolupracovat se složkami tzv. třetího sektoru,
především nevládními neziskovým i organizacem i,
dále se zástupci samospráv v postižených oblastech a
samozřejmě rovněž se státními orgány krizového
řízení. Tento nový přístup k řešení mimořádných
událostí spojených s riziky a následky změn klim atu
bude vyžadovat mnohem náročnější strategicko u a
řídící
činnost
managementů
zdravotnických
záchranných služeb, změny některých postupů
operačního řízení a jen m inimální změny odborných
nároků na taktické složky.

2. HLEDÁNÍ PŘÍČIN
Budeme-li provádět analýzu rizik změn klimatu,
nevyhneme se otázkám po jejich příčině. O příčinách
změn klimatu vedou odborníci neustálé diskuse,
jejichž
některé
poznatky,
většinou
vytržené
z celkového kontextu, se v posledních letech staly i
politickým a mediálním většinou účelovým klišé.
Skutečnost je taková, že ani sami odborníci na
problematiku klim atických změn nejsou zajedno
v to m, nakolik jsou tyto změny ovlivněny působením
člověka a celých současných civilizací, a nakolik se
jedná o vlastní dlouhodobou aktivitu Země samotné
v souladu s jejím cyklickým vývojem, jehož výzkum
zdaleka ještě nepřinesl definitivní závěry. Dovoluji si
zde uvést jenom pro orientaci některé ze současných
zkoum aných teorií příčin klimatických změn.
Podle jedné z teorií dochází ke stálému zpomalování
rotace Země kolem její osy. Podle propočtů uvolní
toto zpomalení zemské rotace o jednu sekundu ročně
obrovské množství tepla, reprezentující stonásobky
objemu úhrnné energie uvolněné veškerou lidskou
prům yslovou aktivitou. Na základě této teorie a
jejího vztahu k době putování Země po eliptické
dráze v Mléčné galaxii je předpovídána velká potopa.

Současně dále se zpomalením rotace Země dochází
ke změnám v magnetickém poli Země ve smyslu
snížení jeho intenzity, při čemž se má přesouvat
severní magnetický pól, což bude doprovázeno
silným i geo magnetickým i bouřemi, zemětřesením a
katastro fálním i
atmosférickými
poruchami
vyvolaným i změnam i v cirkulaci oceánského a
atmosférického proudu vzduch. V ýsledkem poklesu
intenzity geo magnetického pole budou rovněž zm ěny
ozonové vrstvy, což bude mít vliv na zm ěny biosféry
vzhledem k očekávaném u zvýšeném u dopadajícím u
kosmickému záření. Vědci však upozorňují, že tyto
změny budou pouhou první etapou, startem pro další
fáze cyklického vývoje Zem ě. Ve druhé etapě se totiž
m agnetické pole stabilizuje a rychlost rotace Země
kolem osy bude opět po malu stoupat do téměř
normálních otáček. Nastane chladné období. Někteří
odborníci předvídají pro toto období další tzv. malo u
dobu ledovou. Ve třetí etapě dojde k postupné úpravě
k normálu, rotace se stabilizuje a energetická
rovnováha planety se navrátí, klim a se stabilizuje.
Jiná teorie prof. Dona J. Easterbrooka z katedry
geologie Western Washington University odkazuje
na klimatické fluktuace během několika posledních
století pravidelné zhruba třicetileté cykly globálního
oteplování a ochlazování. Sledováním pravidelného
střídaní těchto cyklů a jejich příčin dochází
Easterbrook k závěru, že pozvolný nárůst teplot od
roku 1977, politiky a sdělovacími prostředky
nazývaný jako globální oteplování, je u konce a
přichází dalších třicet let globálního ochlazování. Na
toto období je predikován větší pokles teplot, než
to mu bylo před třiceti lety v období let 1945-1977.
Teploty spíše poklesnou na dlouhodobý průměr, jako
tomu bylo v letech 1880-1915. Pokud by byl pokles
teplot v budoucích desetiletích ještě větší, nelze dle
Easterbrooka vylo učit další malou dobu ledovou.
Easterbrook je tedy také zastáncem teorie, že
globální oteplování není způsobeno zvýšením
antropogenního
CO2
v atmosféře,
ale
právě
pravidelnými přirozeným i cykly, pozorovaným i
v posledních 500 letech
a jejich závislostí
na cyklických zm ěnách na slunečním povrchu.
Předpovídané ochlazení může mít za následek
z pohledu bezpečnosti nedostatek potravin a sociální
bouře, vzrůst nakažlivých chorob, extrém ně až
hlado mor a migrace či exodus celých populací.
Zajímavou
teorií
ke
globálnímu
oteplování
vypracovanou na základě výzkumu laboratoří
amerického
námořnictva
(Naval
Research
Laboratory) je teorie účinků dalšího „skleníkového
plynu“, který se nachází ve formě hydrátu
v ko ntinentálních šelfech. Tím to plynem je metan.
Plynný m etan je zde uložen ve formě sublimátu ne
nepodobnému pevnému oxid u uhličitému, znám ém u
jako „suchý led “. B yly a jsou pozorovány kusy
tohoto metanového substrátu, které vyplouvají na
hladinu oceánu, kde bouřlivě sublimují na plyn.
Důležitým faktorem přitom je, že tento plyn m á až 21
krát vyšší schopnost zachytit a udržet teplo
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v atmo sféře, než tak často citovaný kysličník uhličitý.
Ačkoliv samotný metan je plyn bez zápachu, jeho
přirozený výron často provází ostře páchnoucí
sirovodík jako vedlejší produkt bakteriálního
rozkladu. Koncentrace metanu v ovzduší se během
posledních 200 let zvýšila o více než dvojnásobek.
Potencující efekt dodává sladká voda z tajících
ledovců, která se dostává do oceánů, kde brání úniku
metanu absorbovaného ve vodě, ale současně tlačí
teplé mořské proudy níže ke dnu. Je pravděpodobné,
že teplé proudy nako nec prohřejí i mořské hlubiny a
zadržený metan začne unikat ve velkém množství.
Při tom může docházet k sesuvům hornin a vznikům
nebezpečných tsunami. Posílený skleníkový efekt
pak zpětnovazebně bude m ít za následek další
uvolnění metanu. M ůže dojít k oteplení až
o 10 stupňů Celsia. Existují ještě další více či méně
pravděpodobné a sobě blízké nebo vzdálené teorie
příčin změn klimatu, které mohou b ýt od čistě
vědecky založených prací postupně někd y měněny
za účelem politického nebo mediálně vděčného
profitu.

3. EVROPSKÝ PŘÍSTUP
Příprava na změny klim atu a přizpůsobení se jim
není ted y již volbou, ale nutností.
Členství České republiky v Evropské unii přineslo
šanci přistoupit k řešení klimatických změn společně
s ostatním i členskými státy. Základním dokumentem
pro tuto spolupráci by měla být tzv. „Bílá kniha:
přizpůsobení
se
změně
klimatu:
směrování
k evropskému akčnímu rámci“, a to zejména v části
týkající
se
dopadů těchto
zm ěn
na
lidi
(v doprovodném dokumentu s názvem Human,
Animal and Plant Health Impacts of Clima Change).
Navrho vaný rám ec Evropské unie klade důraz
především na vývoj znalostní základny daného
problému, na integraci přizpůsobení se změná m
klim atu do politik Evropské unie, především do
zdravotních a sociálních politik, na zvyšování
odolnosti zemědělství a lesů, zvyšo vání odolnosti
biologické rozmanitosti, ekosystémů a vody,
zvyšování odolnosti pobřežních a mořských oblastí,
zvyšování odolnosti produkčních systémů a fyzické
infrastruktury. Je zřejmé, že všechny tyto priority
vycházejí ze zkoumání příčin a analýzy všech
možných rizik, jak jsou v přehledu uvedeny na
začátku to hoto sdělení. Důležitou kapitolou Bílé
knihy je rovněž financování navrhovaného rámce,
práce v partnerství s členskými
státy
a
vnější
rozměr spolupráce. V navrhovaném rám ci se uvádí:
„Cílem rámce pro přizpůsobení EU je zlepšit
odolnost EU vůči dopadům změny klimatu. Rámec
bude respektovat zásadu subsidiarity a podpoří
celkové cíle EU v oblasti udržitelného rozvoje.
Rámec EU bude postupovat v několika fázích.
Záměrem je, aby první fáze (2009-2012) položila
základy pro přípravu souhrnné strategie EU pro
přizpůsobení, která bude provedena v průběhu fáze

zahájené v roce 2013.“ (Rada Evropské unie, Brusel
7. dubna 2009, č. 8526/09 s.7).

4. ANALÝZA RIZIK S OHLEDEM NA
DOPADY DO ZDRAVÍ
Budeme-li zkoum at, jaká rizika a účinky jsou
spojeny
s klim atickými zm ěnam i v souvislosti
dopady do zdraví, a ještě přesněji do náhlých změn
zdraví, pak je můžeme rozdělit na účinky přímé a
nepřímé. Nepřímými účinky moho u b ýt např.
mechanická a termická poranění spojená s e
zemětřesením, záplavam i, tsunami atp. Rovněž riziko
epidemií patří k sekundárním účinkům zm ěn klimatu
na zdraví. Přímé účinky chladu, horka jsou zřejmé,
musíme však myslet i na chemická poranění při
výronech toxických přírodních plynů vlivem změn
klim atu či účinky ionizujícího záření či účinky
magnetického pole. Ne všechny klim atické změny
však mají negativní dopady do zdraví. Co se týká
vlivu změn klimatu na mo rbiditu a mortalitu je
v členských státech EU predikován v kontextu
s demografickými a sociálními změnami růst
mortality o 1-4% s každým vzestupem teploty
o 1 stupeň Celsia, což by znamenalo 30 000 mrtvých
násled ky veder v roce 2030, mezi 50 000 a 110 000
v roce
2080
(PESETA
report,
http://peseta.jrc.ec.europa.eu/docs/Agriculture.html).
Vzhledem k o mezené schop nosti regulace tělesné
teploty byly by příčinou úmrtí především přehřátí,
kardiovaskulární, renální, respirační a m etabolická
selhání. Další zvýšení mortality a morbidity b y
přinesly infekce získané konzumací přemnoženým i
bakteriemi a jejich toxiny kontamino vaného jídla a
vody (Salmonella a další). Provedené výzkum y
předpovídají zvýšenou úm rtnost na tyto choroby
v EU až na 20 000 případů v roce 2030 a 25 0040 000 případů v roce 2080. Další infekční nem oci
přenášené především přem noženým a stěhujícím se
hmyzem budou rovněž významným způsobem
ovlivňovat morbiditu a mortalitu. Zdravotníci
prvního kontaktu se mohou setkat s nárůstem méně
známých nebo i dosud neznámých přenosných nebo
přenášených nemocí. Očekává se především nárůst
m alárie
v některých
částech
Evrop y.
Další
onemocnění
se
dají
očekávat
v souvislosti
s každodenní
nebo
i
abnormální
mobilitou
obyvatelstva. Jako příklad již dnes m ůže sloužit
výskyt C hikungunya viru v Evropě v roce 2007.
Budou pozorovány přesuny hmyzu směrem do
severních částí Evrop y a hmyzí populace bude
narůstat. Tyto výše popsané změny budou klást nové
nároky na především na ochranu veřejného zdraví,
primární péči i ostatní složky prvního kontaktu,
včetně zdravotnické záchranné služby, a to i v oblasti
posilování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Následkem klimatických zm ěn se rovněž zvýší
výskyt alergických reakcí („nové“ pyly, plísně,
změny složení půdy atp.). Zvýšené UV záření bude
korelovat se zvýšenou incidencí rakoviny kůže,
včetně m aligního melanom u, a katarakty. Psychická
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labilita následkem dopadů zm ěn klimatu postihnou
především oslabené skupiny populace a zejména děti.
Nejčastější akutní zdravotní násled ky veder, ke
kterým bude vyjíždět zdravotnická záchranná služba,
budou především křeče, akutní výsevy vyrážek,
otoky, synkopy vlivem dehydratace, vyčerpání
z horka, zvracení, úpal, úžeh, selhání termoregulace.
Nejčastěji postiženými skupinam i budou staří lidé,
zvláště ohroženy jsou ženy nad 75 let, příto mnost
chronické
nebo
akutní
závažné
choroby
(kardiovaskulární, diabetes m ellitus, respirační a
ledvinová selhání, Parkinsonova choroba, závažná
duševní choroba aj.). Pozor bude třeba dávat i na
chronickou m edikaci o vlivňující funkci ledvin,
zpracování
glukózy
v těle,
termoregulaci
a
elektrolyto vou rovnováhu. O hroženi budou rovněž
lidé s nepřizpůsobivým chováním, kteří nedodrží
zásadu „držet se v chladu“, jako např. lidé
s Alzheimerovo u
chorobou,
bezdomovci,
lidé
upoutaní na lůžko, malé děti, lidé pod vlivem
alkoholu či jiné toxické látky atp. Pozornost je třeba
věno vat rovněž vlivu prostředí v místě náhlé
zdravotní události – velká města, byt v podkroví,
práce v horku s fyzickým vyčerpáním, bezdomovci,
nevětrané místnosti atd.

5. OPATŘENÍ
Možnosti prevence jsou především v ochranných
režimových opatřeních jakým i jsou doporučení
nepobývat zb ytečně v horku, nevycházet přes
poledne, držet se ve stínu, nosit pokrývku hlavy a
sluneční brýle, lehké bavlněné oblečení, vyvarovat se
velké námahy. Ochlazovat se pitím chlazených
nápojů (nikoliv káva a alkohol), chlazenou zeleninu a
ovoce s vysokým obsahem vody, sprchovat se a
om ývat se chladnou vodou, přikládat studenou
mo krou látku na šíji, voda v rozprašovači na obličej a
horní polovinu trupu. Ochlazovat byt odstíněním
oken na slunci, nepoužívat zbytečně elektrické
přístroje, držet v bytě rostliny a nádoby s vodou pro
zvlhčení. Dohlédnout na osam ělé staré a nemocné
lidi v okolí, dát pozor na malé děti, zvláště v autech a
dalších uzavřených prostorách. Včas přivolat
lékařskou pomoc, pokud nastanou náhlé zdravotní
problém y. Je zřejmé, že osvěta k těmto ochranným
opatřením je věcí nejenom sdělovacích prostředků,
veřejné správy, orgánů ochrany veřejného zdraví a
praktických lékařů, ale rovněž všech zdravotníků
zejména prvního kontaktu, tedy i personálu
zdravotnické záchranné služby, neboť její výjezdy
zcela určitě při vlnách veder významně vzrostou a
správné poučení postiženého a jeho okolí je
důležitým odborným preventivním opatřením , jež
nese profit zdravotní (pro jednotlivce), organizační
(pro snížení počtu výjezdů zdravotnické záchranné
služby) i finanční (pro veřejné zdravotní pojištění) a
společenský. Na základě těchto požadavků m edicíny
katastro f pro vlny veder a rovněž z analýzy již
proběhlých teplotních výkyvů v období 2003-2007
především v A nglii a Francii lze doporučit

následující body pro přípravu národního plánu reakce
na vlny veder
·

systém pravidelných m eteorologických hlášení
o situaci na pověřené úřad y, včetně ministerstva
zdravotnictví

·

zřízení informační linky a webových informací
pro veřejnost, systém o kam žitého vyrozumění
veřejnosti a zejména zdravotníků pečujících
o rizikové skupiny obyvatelstva

·

nemocnice a pečovatelské dom y sledují teplotu
v budovách, zajistí chladnější prostory (hraniční
teplotou je 26 st.Celsia)

·

aktivovat plánovanou pomoc na vyžádání od
zdravotních a sociálních služeb a dobrovolníků
izolovaným, nemocným a postiženým osobám

·

dlouhodobé meziresortní plánování

·

spolupráce úřadů na
m ezinárodní úrovni

státní

i regionální

a

6. ZÁVĚR
Bez ohledu na skutečné příčiny změn klimatu
v dlouholeté historii existence Země bycho m měli
racionálně zvážit krátkodobá i dlouhodobá rizika
těchto změn, a místo naivního odsouvání tohoto
problému z prioritních zájm ů jednotlivých sektorů
veřejné správy včetně zdravotnictví b ychom se měli
začít připravovat na tyto neo dvratné zm ěny a jejich
dopady na životy a zdraví lidí. Tyto změny nemusí
mít vžd y jen negativní dopad, ale politici i krizoví
m anažeři ve veřejné správě zodpovědní za
bezpečnost
m usí
zvládnout
analýzu
těchto
negativních dopadů a připravit pro ně scénáře s
kvalifiko vanou odpovědí pro přípravu i vlastní
řešení. Politické proklamace typu „poručíme větru,
dešti“ musí být na základě vědeckých poznatků
včetně poznatků medicíny katastro f nahrazeny
zodpovědnou
a
kvalifikovanou
přípravou
jednotlivých sektorů veřejného života za podmínky
intersektorální i m ezinárodní spolupráce. Příprava na
změny klim atu a přizpůsobení se jim není již volbou,
ale nutností.
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Kurz Transport raněných v terénu
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ABSTRAKT
V posledních letech dochází ke změně charakteru bojové činnosti. Boj se přesouvá do špatně
přístupného terénu nebo do měst s těžce poškozenou infrastrukturou. Za těchto podmínek
narůstá obtížnost péče o raněné.
Kurz Transport raněných v terénu frekventanty v průběhu 5 dnů seznámí se základním
horolezeckým vybavením a horolezeckými technikami. Dále s riziky vyplývajícím z pohybu
v horských oblastech, zásadami pohybu a pobytu v horském terénu a s možnostmi transportu
raněných v těchto podmínkách. Součástí kurzu je praktický nácvik včetně výcviku ve skalní
oblasti.
Kurz je určen zejména pro vojenské zdravotníky, kteří mohou být nasazeni v zahraničních
misích a příslušníky jednotek vystavených zvýšenému riziku zranění v obtížně přístu pném
terénu.
Po úspěšném zakončení kurzu by měl být absolvent schopen zúčastnit se záchranné operace
v horském terénu, aniž by ohrozil bezpečnost svoji nebo kolektivu a nezpomaloval záchrannou
skupinu.
Klíčová slova: Transport raněných, válečné lékařství

ABSTRACT
Transportation of wounded in difficult terrain: the course
In last years the nature of m ilitary operations had significantly changed. It takes a place in
hardly accessible terrain or in cities with severely damaged infrastructure. It embarrasses the
medical care.
The course T ransportation of wounded in difficult terrain educates trainees with basic rock
climbing equipment, risks associated with movement in m ountain areas, principles of motion in
rocky terrain and with possibilities of transportation of wounded in difficult terrain. The course
comprises practical training including training in rocky areas.
The course is intended for military medical personnel assigned for operations abroad and for
military personnel in high risk of injury in difficult terrain.
After successful fulfilment of the course the trainee should be able to participate in rescue
operation in rocky or mountain area without endangering himself or a rescue team and without
delaying the rescue group.
Keyw ords: Transportation of wo unded, military medicine.

1. ÚVOD
V posledních letech dochází ke změně charakteru
bojové činnosti. Boj se přesouvá do obtížně
přístupných, často hornatých oblastí vzdálených od
spojeneckých základen, nebo do měst jejichž
infrastruktura je poškozena. Tyto změny souvisí

s asymetrickým charakterem bojové činnosti, kdy se
síly nepřítele snaží ko mp enzovat nižší kvalitu
výzbroje,
výstroje
a
bojové
připravenosti
maximálním využitím výhod terénu. Těmto novým
trendům je nutno přizpůsobit výcvik vojáků
vysílaných do zahraničních m isí.
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Péče o raněné v horském terénu i v poškozených
městských aglom eracích je zpravidla náročným a
rizikovým úkolem. Vyžaduje znalost horolezeckých
technik, postupů rozšířené první pomoci i
připravenost čelit rizikům vyplývajícím z pobytu
v daném terénu. V současnosti v Armádě České
republiky (AČR) není jednoznačná koncepce
přípravy vojáků bojových i zdravotnických složek na
poskytování péče raněným v horském terénu.

terén, s netraum atickými poškozením i (prochladnutí,
omrznutí, postižení z tepla, horská nem oc) a s riziky
vyplývajícím i z pohybu v horském terénu (zasažení
bleskem, stržení lavino u). Důraz je kladen na
prevenci a první pomoc u těchto stavů.

2. CÍL KURZU

Na závěr si posluchači v průběhu dvou dnů prakticky
procvičí získané dovednosti. Techniky transportu
v městských aglomeracích jsou procvičovány na
hasičské stěně a techniky transportu v horském
terénu jsou procvičovány ve skalní oblasti. Kurz je
ukončen praktickým a teoretickým přezkoušením.

Kurz je určen zejména pro vojenské zdravotníky
vysílané do zahraničních misí a příslušníky jednotek
vystavených zvýšeném u riziku zranění v obtížně
přístupném terénu. Je možná účast příslušníků
ostatních složek integrovaného záchranného systému,
zejména hasičského záchranného sboru. Cílem kurzu
je
seznám it
frekventanty
se
základními
horolezeckými a zdravotnickým i dovednostmi,
technikam i a materiálem nutným pro úspěšno u péči o
raněného v horském terénu a v poškozených
městských aglom eracích.

3. NÁPLŇ KURZU
Posluchači se během pěti dnů seznámí s charakterem
a mechanism y vzniku poranění typických pro horský

Následně jsou frekventanti seznámeni s použitím
horolezeckého materiálu dostupného na úrovni roty a
s jeho využitím při záchranných operacích. Důraz je
kladen na bezpečnost a efektivitu práce.

4. ZÁVĚR:
Kurz slouží k předání základních horolezeckých a
zdravotnických dovedností. Po úspěšném zakončení
kurzu by měl být absolvent schopen zúčastnit se
záchranné operace v horském nebo jiném náročném
terénu, aniž by ohrozil bezpečnost svoji nebo
kolektivu a nezpo malo val záchranno u skupinu.
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na mimořádnou událost
Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka
Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
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ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá novou m etodologií kombinující simulační metody a vizualizační nástroje
geografických informačních systémů (GIS ) pro hodnocení připravenosti Zdravotnické
záchranné služby (ZZS ) na mimořádnou událost s hromadným postižením zdraví. Hlavním
úkolem v přípravě na mimořádnou událost je vytvořit systém schopný odpovídajícím způsobem
reagovat na rizika regionu v závislosti na velikost populace ovlivněné rizikem. Rozhodnout, zda
systém je odpovídajícím způsobem připraven, je složité, protože odezva ZZS na mimořádnou
událost závisí na mnoha parametrech, například kapacity nemocnic a transportních prostředků,
množství personálu poloha místa neštěstí a rozmístění výjezdových stanovišť i nemocnic.
Příspěvek prezentuje užití simulačního nástroje, který na základě geografického rozmístění
zdrojů a jejich kapacit vypočte nové syntetické mapy, znázorňující rychlost odezvy na
mimořádnou událost ve všech místech regionu, pro definovaný počet a strukturu zraněných na
místě neštěstí, případně pro různé strategie řešení události
Klíčová slova: Sim ulace, vizualizace informace, GIS, mimo řádná událost, připravenost

ABSTRACT
Simulation and GIS in Readiness Assessment for Major Incident
The paper deals with a new methodology that combines simulation and GIS visualization to
assess the readiness of Emergency Medical Services (EMS) to respond to major incidents. The
primary task for administrato rs in preparation for an emergency is to create a system that has
the capability to deal with the risk on the territory with respect to the population that is
influenced by the risk. To determine whether the system is adequately prepared is a complex
task because the EMS response depends on many parameters and scenarios. We use a
simulation engine that takes into account the geography as well as system variables (such as
dispersion of EMS and hospital capacities) and calculates a new synthetic map that shows
how a major incident in all particular locations with given number and structure of
casualties would be handled in time according to the set patient regulation policy.
Keyw ords: Sim ulation, Inform ation V isualizatio n, GIS, Major Incident, Readiness

1. ÚVOD
Zvládnutí
mimořádné
události
z pohledu
zdravotnické služb y i ostatních složek integrovaného
záchranného
systému
závisí
především
na
připravenosti a včasné dostupnosti lidských a
m ateriálních zdrojů. Včasná přítomnost lékaře či
zdravotnického záchranáře na místě neštěstí je
rozhodující při záchraně života zraněných osob.
V případě
mimořádné
události
s hromadným
postižením zdraví není přítomnost jedné posádky
dostatečná, ale předpokládá se spolupráce více
záchranných tým ů z různých výjezdových stano višť,

a to jak při vlastní činnosti na místě neštěstí, tak při
násled ném transportu ošetřených pacientů do
nemocnic cílových zdravotnických zařízení.
Jedním z důležitých faktorů pro včasné ošetření a
transport je geografická poloha místa neštěstí a
především dojezdové vzdálenosti z výjezdových
stanovišť a nemocnic. Pro mimořádné události
s hromadným postižením zdraví běžně používané
mapy s dojezdovými časy prvního vozidla na m ísto
neštěstí nevypovídají o skutečném časovém průběhu
zásahu na místě události a jednotlivých časech
ošetření a transportu většího množství zraněných.
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Využití simulačních nástrojů a geografických
informačních systém ů umožňuje analyzo vat chování
a změny stavu jednotlivých objektů a jejich vzájemné
interakce, a to v závislosti na čase a prostoru. Pro
řešení mimořád né události simulace umožňuje
sledovat stav jednotlivých objektů, jako jsou pacienti,
lékaři, ale i transportéry a nemocnice, a na základě
jejich změn provést hodnocení průběhu možného
zásahu na určeném místě a s určeným i kapacitam i.
Výsled kem získám e časový i prostorový průběh
všech zapojených objektů, a tedy i dobu řešení
jednotlivých úkolů zásahu. Na základě zjištěných
výsledků
je
možné
fo rmulovat
požadavky
připravenosti a zároveň defino vat potřebné kapacity.

2. METODY
2.1.

Simulace

Během analýzy byly identifikovány následující
objekty simulace: M ísto
události, Dispečink,
Nemocnice, Záchranka, Transportér a od něj
odvozené prostředky RLP, RZP a DRNR a Pacient a
od něj odvozené P1, P2 a P3 (objekty pacientů
s prioritou). Obr. 1. ukazuje UML diagram popisující
vztahy mezi objekty simulace. Objekt Místo události
reprezentuje procesy odehrávající se na místě
mimořádné
události,
neodpovídá
tedy zcela
konkrétnímu fyzickému objektu. Tento objekt
zapouzdřuje taktiku vedoucího zásahu, ted y jak jsou
využívány zdroje na místě události. Přiřazuje
pacienty jednotlivým transportérům, které jsou na
místě k disposici.

Obr. 1: U ML diagram znázo rňující vztahy mezi
objekty sim ulace
Pro jednotlivé případy, definované navrženým
scénářem, jsou určeny počáteční podmínky a
parametry m imořádné ud álosti, což zahrnuje
geografickou polohu místa neštěstí, počet zraněných
v jednotlivých kategoriích, dostupné transportní
prostředky jednotlivých typ ů lokalizovaných ve
výjezdových stanovištích do simulace zahrnutých
záchranných služeb, přepravní vzdálenosti a rychlo sti
jednotlivých transportních prostředků a volné
kapacity v nemocnicích. Nemocnice mají určeny
nejeno m kapacity pro jednotlivé typy pacientů P1, P2
a P3, ale i kapacity mobilizovatelné v případě
velkých hromadných neštěstí. Zranění se na místě
neštěstí neobjevují najednou v okam žiku vzniku

mimořádné události, ale je simulo váno také jejich
vyprošťování a postupné předávání lékařský m
tým ům. Po simulovaném příjezdu transportních
prostředků a ošetření na místě jsou pacienti nakládáni
podle priorit a
transportováni do
cílových
zdravotnických zařízení podle zvolené strategie.
Použitá strategie je dána volbou scénáře a v průběhu
simulace je řízena dispečinkem, který rozhoduje o
obsazování kapacit lůžkového fondu pacienty
odváženými z místa události.
Výhodou metody počítačové simulace je, že
v průběhu sim ulace se uklád ají aktuální informace
o stavu všech objektů zahrnutých do simulace a
zároveň jsou zaznam enány všechny události vzniklé
v průběhu simulace. Po ukončení simulace je tak
možné provést zevrubné vyhodnocení efektivity
využívání jednotlivých zdrojů a odhalit slabiny
testované taktiky. Pro prvotní analýzy a vyhodnocení
navrženého scénáře jsme se především zam ěřili na
několik klíčových ukazatelů sim ulovaného řešení
m imořádné události: dojezdové časy transportérů na
místo neštěstí, na časy vyložení prvního pacienta
v nemocnici, na odvoz všech zraněných z místa
neštěstí a vyložení posledního pacienta v nem ocnici.
Ostatní data jsou samozřejmě také k dispozici a
v případě potřeby je mo žné je zahrnout do
vizualizace.

2.2.

Routování

Pro routování, tj. nalezení nejkratšího spojení mezi
dvěma body zem ského povrchu, lze použít řadu
metod. Za předpokladu, že uvažujeme nepříliš
vzdálená místa umístěná v analyzovaném regionu
(okresu, kraji), není nutné počítat se zakřivením
zemského povrchu a úlohu řešíme v pro mítnuté
rovinné mapě.
Geografické informační systémy obsahují nástroje
pro hledání nejkratší cesty s možností zahrnout řadu
podmínek a omezení. Příkladem je nástroj Network
A nalyst systému ArcGIS sp olečnosti ES RI. Kro mě
nalezení nejkratšího vzdušného spojení, které lze
využít pro letecký transport, je možné určit dobu
transportu ze skutečné silniční sítě s definovanou
hierarchií. Ke každé úro vni lze přiřadit transportní
rychlosti a na základě skutečné vzdálenosti
jednotlivých silničních úseků vypočítat skutečné
transportní časy. Navíc mohou být některé úseky
označeny jako jednosměrné, lze o mezit otáčení na
kom unikaci, penalizovat odbočení vlevo, zahrnout
počty jízdních pruhů, zavádět časová pásm a
průjezdnosti úseku a další omezení.
Network
A nalyst
hledá spojení,
které
by
minimalizovalo náklady projetí trasy z počátečního
do koncového bodu. Cena za projetí je přiřazena ke
každém u úseku trasy a je vypočtena v poměru
k délce hrany liniového
úseku. Cena m ůže
představovat skutečno u délku úseku v metrech nebo
čas potřebný k překonání d aného úseku určitým
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typem transportního prostředku. Ukázka nalezené
nejrychlejší spojení z výjezdového stanoviště na
místo neštěstí a následného převozu na akutní příjem
je znázorněna na obr. 2.

Aktuální stav všech procesů v daném okamžiku není
z výpisu zřejmý a bez dokončení celé sim ulace není
jasné, v jaké fázi se jednotlivé subjekty nacházejí, a
získávám e pouze neúplno u představu o cho vání
systému a o délce trvání celého procesu.
V operačním výzkum u se pro zobrazení, analýzu a
případně optimalizaci na sebe různým způsobem
navazujících a vzájemně souvisejících činností, které
jsou potřebné pro dosažení předem stano veného cíle,
využívá Ganttův diagram . Jednotlivé úkoly jsou
v diagram u vyznačeny pomocí řádků, kde zahájení a
dokončení úkolu je vyznačeno délkou daného řádku a
jeho umístěním na časové ose. Tak je možné
sledovat, zda jsou úkoly prováděné po sobě, nebo zda
se překrývají.

Obr. 2: Ukázka správného routování
transportního prostředku. Nalezená trasa: 1výjezdové stanoviště ZZS, 2-místo neštěstí a 3akutn í příjem v nemocnici

2.3.

Vizuallizace

Časově závislá data získaná sim ulací m ají vzhledem
k charakteru sim ulace a relativně krátkému průběhu
simulovaného děje (řádově do stovek minut)
charakter
časově
orientovaných
lineárních
necyklických dat s pevným časovým intervalem
[Sneiderman1996] [Aigner2008]. Navíc jsou tato
data geograficky určena a každá událost má vedle
času definováno i m ísto vzniku, lokalizované
v dvourozměrné
m apě
reprezentované
často
v geografickém informačním systému (GIS). Časová
a prostorová závislost a řada atributů vypočtených
v každém okam žiku klasifikuje tato data jako
prostorově-časová data s více proměnným i (spatio temporal data) [Tominski2005].
Existuje řada metod pro vizualizaci informace
[Chen2004], které lze využít jako užitečné nástroje
pro interpretaci a analýzu rozsáhlých číselných
souborů. Metody vizualizace prostorově-časových
dat s více proměnnými můžeme rozdělit podle
principu na m etod y založené na statické reprezentaci,
což zahrnuje 3D vizualizaci s použitím prostorových
ikon a různé typy grafů, na dynam ické reprezentaci,
využívající animací, a na vizualizace založené na
událostech, reagující v reálném čase na aktuální
změnu požadavku uživatele [Mueller2003].
Charakter časově závislých dat přímo vybízí
k zobrazení ve formě uspořádaného lineárního
seznam u jednotlivých událostí. Časové závislosti a
chronologické uspořádání jednotlivých činností
vzhledem k časové ose jsou z výpisu dobře patrné,
ale další vazby se ztrácejí. Lepším u pochopení může
napo moci barevné označení jednotlivých typ ů
událostí, případně doplnění dalších hodnot jako jsou
počty a jména subjektů, případně lokalizace události.

V případě simulace řešení mimořádné události jsou
sledované
činnosti všech subjektů sim ulace,
především však transportních prostředků, vztaženy
k horizontální časové ose. Správná koordinace
jednotlivých
posádek
a
plynulá
návaznost
prováděných činností podm iňuje maxim ální využití
použitých prostředků. Na diagram u je vyznačena
doprava na místo neštěstí, činnost na místě, transport,
nakládání a vykládání pacientů (Obr. 3.). Obdobný
diagram lze sestavit i pro jednotlivé pacienty a
znázornit aktuální stav a délku jeho trvání.

Obr. 3: Ganttův diagram jednoho místa neštěstí a
vybraného scénáře
Jednotlivé činnosti jsou barevně odlišeny a doplněny
číselným i údaji a komentářem, obsahujícím časové
údaje a názvy subjektů. U transportních prostředků je
z diagram u možné vyčíst nejen začátek a konec
jednotlivých činností, ale i označení a typ
transportéru, kapacitu, prioritu
a identifikaci
přepravovaného pacienta a cíl transportu.
Ganttův diagram , znázorňující souběžně probíhající
procesy, byl obohacen o možnost sledovat časový
průběh změny počtu zraněných a pacientů na místě
neštěstí a v jednotlivých nemo cnicích. Na grafu (Obr.
4.) zobrazujícím stav na místě neštěstí lze pozorovat
postupný nárůst počtu zraněných v jednotlivých
kategoriích během průběhu vyprošťování a jejich
pokles během odvozu do nemocnic. Společná časová
osa Ganntova diagram u i připojených grafů počtů
umožňuje vzájem né srovnání.
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V rámci sim ulačního nástroje bylo zobrazení
diagramů řešeno prostřednictvím aplikace Microsoft
Excel. Do souboru se standardní šablono u ve formátu
XML jsou aplikací vloženy další listy znázorňující
Ganttův diagram i ostatní grafy vzhledem ke
společné časové ose. Kromě textových a číselných
údajů jsou použity komentáře, slučování, obarvení a
barevné ohraničení buněk. Grafy znázorňující počty
objektů jsou genero vány programově obarvením
příslušných buněk.

vzdálenostmi jednotlivých úseků silnic, včetně jejich
klasifikace a dopravních o mezení. Pro účel simulace
byl použit vektorový m apový podklad S treetNet
společnosti CEDA. Na základě klasifikace a
přepravních rychlostí transportních prostředků byly
jednotlivým
úsekům
silniční
sítě
přiřazeny
transportní časy. Do sítě byly s odpovídající
přepravní rychlostí zahrnuty i jednosměrné a místní
ko munikace, nájezdy a pěší zóny. K nalezení
optimální přepravní trasy d o všech výjezdních i
cílových míst byl použit nástroj ArcGIS Network
Analyst. V ýsledná vizualizace (Obr 5.) znázorňuje
čas dojezdu prvního prostředku, nevypovídá ale
o schopnosti řešit konkrétní situaci.

2.4.

Obr. 4: Graf aktuálního počtu transportérů a
zraněných na místě neštěstí
Prezentované diagram y sice neukazují geografickou
informaci
o lokalizaci
jednotlivých
subjektů
simulace, především transportérů a pacientů, přesto
dobře znázorňují jednotlivé p rocesy a jsou vhodným
nástrojem
pro
analýzu
aktivo vaných
zdrojů
zdravotnické záchranné služb y. Kritické údaje jako
počty čekajících pacientů na transport a časy
vykládání jednotlivých pacientů v nemocnicích jsou
patrné okamžitě.

Mapa schopnosti řešit situaci (capability map) je
syntetická
mapa
znázorňující
hodnocení
připravenosti na mimořádnou událost určenou pro
vybraná místa celém regionu. Pro všechna
potencionální místa m imořádné události a definovaný
scénář je provedena sim ulace. V ýsledky sim ulace,
například čas odvozu posledního pacienta s nejvyšší
prioritou do nemocnice, jsou znázorněny ve form ě
barevných symbolů na odpovídajících souřadnicích
map y. Po provedení všech simulací získáváme
ko mplexní přehled o celém hodnoceném regio nu
(Obr. 9). Touto vizualizační metodou lze snadno
porovnávat různé scénáře a strategie, například
zvýšení rychlosti transportu zraněných do okolních
nemocnic při spolupráci sousedních regionů.

3. DATA
3.1.

< 999
1000 - 9999
10000 - 49999
> 50000
< 10 minutes
10 - 15 minutes
15 - 18 minutes
Road

Obr. 5: Mapa dostupnosti – dojezdové časy
záchranné služby ve vybraném regionu
Mapa dostupnosti nejbližšího zařízení, v anglické
literatuře označovaná jako closest facilities map,
znázorňuje pro každou lokalizaci definovano u na
mapovém podkladu
minimální
čas
potřebný
k dosažení určitého zdroje. V případě simulace
zdravotnického zabezpečení regionu je to čas
potřebný k dojetí záchranné služb y z vybraného nebo
nejbližšího výjezdového stanoviště na místo neštěstí
a čas transportu pacienta do nejbližší nemocnice.
Aby tyto údaje mohly být vypočteny, je nutné m ít
k dispozici skutečnou silniční
sít
s reálným i

Hodnocení připravenosti

StreetNet

Mapové poklady pro řešení dopravních úloh v České
republice nabízí společnost CEDA. Mapové sad y
StreetNet jsou svým zpracováním i obsahem
přizpůsobeny pro účely do pravních analýz. Sad y
obsahují kompletní silniční síť České republiky až do
úrovně ulic a místních ko munikací, a také vrstvy
doplňující
mapovou
sadu
o
informace
o administrativním členění, osídlení, využití území a
zemním pokryvu (zástavba, zeleň, lesy, vody atd.).
StreetNet obsahuje veškeré ko munikace od úrovně
dálnic až po místní komunikace, lesní a polní cesty a
dokonce i chodníky pro pěší. Poskytované datové
soubory umožňují určování transportních tras mezi
městy
s vysokou
přesností
i
v místech
mimoúrovňových křížení, dvouproudých silnic apod.
Jsou zaneseny další obecné navigační informace
(zákazy vjezdu, jednosměrky atd.) a informace
o číslu, třídě a typ u silnice, informace o městě a
názvu ulice.

3.2.

Mapa rizikových míst

Pro hodnocení připravenosti celého regionu je třeba
vybrat místa se zvýšeným rizikem, pro která bude
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provedena sim ulace na základě definovaného
scénáře.
C harakter
předpokládané
mim ořádné
události určuje i místa se zvýšeným rizikem .
Například pravděpodobnost vzniku dopravní nehody
s větším počtem zraněných je úměrná vytíženosti
kom unikace a je vyšší například na křižovatkách,
dálničních nájezdech, železničních přejezdech a
sídlech s vyšší hustotou obyvatelstva. S využitím GIS
lze tato riziková místa lokalizovat (Obr. 7) a následně
využít pro simulaci.
Tří da

Prvek

Komuni kace

Úsek
Kód prvku, název ulice, směr provozu, typ
kom uni kace komunikace, typ nájezdu, typ povrchu,
katego rizace siln ic, číslo silnice, placený
úsek, zástavba, příslušnost úseku, kód ulice,
třída komunikace, průjezdnost a délka ú seku

Popis

Dál ničn í
exity

Kód prvku, n ázev, číslo silnice, číslo sjezdu

Ki lo met ráž

Čís lo si lnice, smě r stan ičení, kilo metráž

Admi n.
členění

Název, počet obyvatel, kód kraje, okresu, obce a základní
územ ní jedno tky

Žel ezni ce

Kód a kategorie železničního úseku

Os ídl ení

Zastavěné
územ í

kateg or ie města

Cen tr um
osídlen í

O ficiální název, PSČ, kód okresu, obce, části
obce, počet obyvatel

Vy užití
půdy

Průmy slová zó na, ostrov, park, letišt ě, areál VŠ, nák upní
centrum, nemocnice, hřbitov, hřiště, les, bažina

Vo dní
cesty

Kategorie, název a rozloha vodní plochy

Obr. 6: Zá kladní třídy a prvky obsažené ve
vektorových mapových sadách StreetNet
[StreetNet]

zdroje určují rozmístění výjezdových stanovišť
záchranné služby a zdravotnických zařízení, počty a
kapacity transportních vozidel pro určitý typ pacientů
a kapacity zdravotnických zařízení. Kromě těchto
základních údajů lze specifikovat časy nakládání a
vykládání pacientů, m axim ální délku trvání simulace
a další. Příklad scénáře mim ořádné události
s hromad ným postižením zdraví způsobené nárazem
vlaku do rekonstruovaného mostu v rychlosti
90 km/h a s 62 zraněnými (12 s prioritou P1, 20
s prioritou P2 a 30 s prioritou P3) ukazuje obr. 8.
/*
trans pTyp e identifier class "description";
Only a-z, A-Z, 0-9, _ allowed in identifier
Class must be P1 or P2 or P3, case sensitive
All ocupancy variants must be set before another transpType
variant P1Capacity P2Capacity P3Capacity;
*/

transpType transP1 P1 "RLP-Ambulance with physician";
variant 1 0 0;
variant 0 1 1;
variant 0 0 2;
variant 0 0 1;
transpType aero P1 "LZS-Air ambulance";
variant 1 0 0;
//...
/*
emerg ency routingID
"description";
All transporters starting at this emergency service station must be
set before
another emergency station is set
tra nsport er "description" type activationTime loadTime offloadTime
speed ID;
Type must be equivalent to one of the identifiers passed to transpType
*/

emergency 3 "Hradec Kralove";
transporter "RLP Hradec Kralove"
transporter "LZS Hradec Kralove"
//...

transP1
aero

3 8 8
5 8 8

70;
200;

/*
gen Patien ts count priotity diagnosis triageMinTime triageMaxTime;
Priority must be P1 or P2 or P3, case sensitive
Tri age time interpolated between triageMinTime and triageMaxTime
*/

genPatients 12
genPatients 20
genPatients 30

P1 trauma 3 20;
P2 trauma 3 20;
P3 trauma 3 20;

/*
hospi tal routingID "description" activationTime offloadTime
P1Capacity P2Capacit y P3Capacity;
Accepted diagnoses and transporters must be set before another
hospital is set
hospitalDiagnoses diag1 diag2 ...;
hospitalTransporters
transporterType1
transporterType2 ...;
*/

hospital 2 "University hospital Hradec Kralove"
50;
hospitalDiagnoses trauma;
hospitalTransporters transP1 aero;
//...

5

0 12 20

/*
time out = maximum simulation time in minutes;
*/

timeout = 600;

Obr. 8: Scénář pro řešení mimořádné události:
definuje počty zraněných (podle jednotlivých
priorit ošetření) na místě neštěstí, počty a
kapacity transportních prostřed ků, výjezdová
stanoviště Z ZS, příjmové ka pacity nemocnic.

4. VÝSLEDKY

Obr. 7: Mapa rizikových míst: křižovatky
ko munikací první a druhé třídy, mosty, železničn í
přejezdy, dálniční nájezdy a sídla s vyšší hustotou
obyvatelstva.

3.3.

Scénář

Průběh sim ulace je řízen scénářem definujícím
mimořád nou událost a dostupné zdroje. Mimořádná
událost určuje místo neštěstí a počty zraněných
v jednotlivých transportních prioritách. Dostupné

Uvedený simulační nástroj i vizualizační m etody
byly využity v pilotním projektu při analýze dat
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého
kraje. Kromě běžných analýz po mocí map y
dostupnosti a rozšířeného Ganttova diagramu, byla
pro navržený scénář hrom adného neštěstí provedena
srovnávací analýza. Byly porovnávány dvě strategie
mající dopad na dojezd vozidel záchranných služeb a
transport pacientů do okolních nemocnic. První
varianta řeší situaci pouze s prostředky a zdroji
daného regionu, v druhé variantě se předpokládá
spolupráci sousedních regionů.
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dostupných zdrojů. Cílem bylo získat nejeno m
informace o průběhu zásahu, ale i navrhno ut vhodné
grafické znázornění výstupů. V ýsledkem jsou
syntetizo vané map y přehledně znázorňující rychlost
odezvy na mim ořádnou událost v jednotlivých
m ístech regionu. Metodologii je možné využít i pro
srovnání různých scénářů s omezeným i zdroji či
rozdílným i způsob y transportu.
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ABSTRAKT
Nervově paralytické látky (např. sarin, tabun, VX) jsou organofosfáty s vysokou toxicitou vůči
člověku a ostatním živým organizmům díky jejich interakci s enzymem acetylcholinesterázou
(AChE; EC 3.1.1.7), která se účastní procesu přenosu nervových signálů. Antidotní léčba
užívaná v současnosti při léčbě otrav nervově paralytickými látkami a pesticidy zahrnuje
kombinaci profylaxe karbam áty (pyridostigmin) a dále terapii s využitím anticholinergik
(atropin) a reaktivátorů AChE (např. obidoxim, HI-6). V průběhu posledních let jsme na našem
pracovišti připravili několik stovek reaktivátorů cholinesteráz s využitím našeho vývojového
procesu. Výsledkem jejich biologického hodnocení jsou dva vhodní kandidáti po zavedení do
praxe: reaktivátor K203 jako antidotum pro intoxikace tabunem a oxim K027 jako antidotum
otrav pesticidy s širokým spektrem účinku. Pro léčbu otrav nervově paralytickými látkami byl
vyvinut tříkomorový autoinjektor, naplněný HI-6 dimethansulfonátem, atropinem a
diazepamem.
Klíčová slova: organofosfáty, nervově paralytické látky, pesticid y, acetylcholinesteráza,
cholinesterázy, reaktivátory, K027, K203, HI-6, autoinjektor

ABSTRACT
Development of the universal antidote for nerve agent intoxications: from
chemical substance to autoinjector
Nerve agents (e. g. sarin, tabun, VX) are organophosphates with high toxicity towards human
and other living organisms primarily for their interaction with the enzyme acetylcholinesterase
(AChE; EC 3.1.1.7), which takes part in the process of transmission of nerve imp ulses.
Antidotes currently used for nerve agent or pesticide intoxications consist of a combination of
prophylaxis with carbamates (pyridostigmine) and therapy with anticholinergic drugs
(atropine) and AChE reactivators (e. g. obidoxime, HI-6). During last years, we designed at our
department several hundreds of new cholinesterase reactivators using our development
process. As a result of their biological evaluation, two reactivators seem to be the most suitable
candidates for practical use in the treatment of nerve agent and pesticide intoxications:
reactivator K203 as an antidote for tabun intoxications and an oxime K027 as a broad
spectrum antidote for pesticide intoxication. For the treatment of nerve agent intoxications,
three-chambered autoinjector filled with HI-6 dimethanesulfonate, atropine and diazepam was
developed.
Keyw ords: organophosphates, nerve agents, pesticides, acetylcholinesterase, cholinesterases,
reactivators, K027, K203, HI-6, autoinjector
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1. ÚVOD
Nervově paralytické látky (např. sarin, tabun, VX) a
organofosforové pesticid y patří mezi chemické
sloučeniny s vysokou toxicitou vůči teplokrevným
organizm ům . Mechanizmus jejich účinku spočívá
v inhib ici acetylcholinesterázy (A ChE ; EC 3.1.1.7),
klíčového enzym u účastnícího se cholinergního
přenosu. Léčba antidotními prostředky (působícím i
buď kauzálně proti vlastní inhibici AChE nebo
sym ptomaticky proti přímým či nepřímým účinkům
nahrom aděného acetylcholinu) je podobná pro
otravy nervově paralytickým i látkam i i pesticidy.
Zahrnuje
kombinaci
profylaxe
karbamáty
(pyridostigm in) a následno u terapii s využitím
anticholinergik (atropin) a reaktivátorů A ChE (např.
obidoxim, HI-6). Jelikož účinnost ko nkrétních
reaktivátorů v terapii přímo závisí na struktuře
organofosforového inhibitoru, je zapotřebí mít
k dispozici
reaktivátory
s dostatečně
širokým
spektrem antidotního účinku. Zavedené látky splňují
tuto podmínku pouze částečně a tak i v současno sti
stále pokračuje po celém světě vývoj nových látek.
Hlavička příspěvku

2. VÝVOJ NOVÝCH REAKTIVÁTORŮ
V průběhu posledních několika let bylo na Katedře
toxikologie
Fakulty
vojenského
zdravotnictví
Univerzity obrany (KTOX F VZ UO) připraveno a
otestováno několik stovek nových sloučenin ze
skupiny reaktivátorů cholinesteráz. Návrh a
testování nových látek probíhá s využitím našeho
vývojového procesu (Obr. 1), zahrnujícího QSA R
studie (s využitím dat známých slo učenin), sloužící
pro návrh struktury reaktivátoru, jeho chemickou
syntézu, in vitro testování, in vivo hodnocení a
následné
doporučení
reaktivátorů
s vysoko u
reaktivační účinností pro další testování a zavedení
do praxe.
NÁVRH STRUKTURY

Z přibližně 700 připravených sloučenin b ylo po in
vitro screeningovém reaktivačním testu vybráno asi
50 látek pro podrobné in vitro testování reaktivační
účinnosti (s použitím více druhů organofosforových
inhibitorů a zdrojů cholinesteráz) a pro změření
kinetických konstant reaktivace. Pro následné in vivo
testování bylo na základě předchozích měření
vybráno zhruba 20 perspektivních látek. U
vybraných reaktivátorů byla hodnocena jejich
toxicita a protektivní index u experimentálně
navozených otrav organofosfáty na vhodných
zvířecích
modelech
(nejčas těji potkan
rodu
WISTAR a NMRI m yš). Dále b yl sledován stav
zvířat po terapii s využitím baterie behaviorálních
testů (FOB). Na základě výsledků b ylo vybráno 6
nejúčinnějších látek, u kterých b yla sledována na
modelových zvířatech jejich farmakokinetika,
prostup přes hematoencefalickou bariéru a další
biologické vlastnosti.

3. REAKTIVÁTORY VHODNÉ PRO
ZAVEDENÍ DO PRAXE
Na základě všech výsledků byly pro následná
doplňující in vivo hodnocení vybrány dvě látky:
reaktivátor K203 [(E)-1-(4-karbamo ylp yridinium)4-(4-hydroxyim inom ethylp yridinium)-but-2-en
dibromid] jako vhodné antidotum pro otravy
tabunem
a
oxim
K027
[1-(4hydroxyimino methylpyridinium)-3-(4karbamoylp yridinium) propan dibromid ], který se
jeví jako univerzální antidotum otrav pesticid y se
širokým spektrem účinku. Tyto látky považujeme za
vhodné kandidáty pro preklinické a klinické
hodnocení a v případě pozitivních výsledků pro
zavedení do léčebné praxe.

4. REAKTIVÁTOR K203
Struktura reaktivátoru K203 (Obr. 2) je odvozena od
struktury dvou jiných reaktivátorů – oxim ů K075 a
K027.
H 2N

O

NOH

SY NTÉZA LÁTKY

+
N

+
N

CH2 CH=CHCH 2
IN VITRO TESTOVÁNÍ

IN VIVO HODNOCENÍ

DOPORUČENÍ K ZAVEDENÍ

Obr. 1: Schéma vývojového procesu nových
reaktivátorů

2Br

-

Obr. 2: Struktura oximu K203
Látka
má
asymetrickou
molekulu
s jednou
aldoximovou skupinou a spojovacím řetězcem, ve
kterém je přítomna dvojná vazba. Díky přítomnosti
karbamoylo vé skupiny se oxim vyznačuje relativně
nízko u toxicitou, která je nižší než u obidoxim u
nebo trimedoximu. Reaktivátor K203 je účinným
antidotem otrav tabunem, jeho efekt je vyšší ve
srovnání se zavedeným i či experimentálními látkam i
(obidoxim, trimedoxim, ortho-7). Jeví se proto jako
vhodný doplňkový oxim, který by mo hl např.
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v ko mbinaci s látkou HI-6 představovat univerzální
širokospektré antidotum.

5. REAKTIVÁTOR K027
Asym etrický oxim K027 je odvozen strukturně
od reaktivátorů trimedoximu a HI-6. Obsahuje ve
své struktuře, podobně jako látka K203, jednu
aldoximovo u funkční skupinu a jednu skupinu
karbamo ylovou. Přítomnost karbamoylové skupiny
opět vede ke snížení toxicity. Spojovací řetězec je
tříčlenný a na rozdíl od oximu HI-6 v něm není
přítomen kyslík.

není takový prostředek k dispozici, byl započat na
KTOX FVZ UO a Centru pokročilých studií FV Z
UO ve spolupráci s firmou CHemProtect, a.s. a
VA KOS XT a.s. vývoj autoinjektoru, včetně
optimalizace syntézy HI-6 dichloridu a vypracování
metod pro jeho analýzu. Z dostupných literárních
údajů vyplynulo, že dichloridová sůl tohoto
reaktivátoru je obtížněji rozpustná za nižších teplot.
Z tohoto důvodu bylo připraveno 12 různých solí
oximu HI-6 a byla hodnocena jejich rozpustnost a in
vitro biologická aktivita. Z testovaných solí byla
největší rozpustnost za snížené teploty zjištěna u HI6 dimethansulfonátu (DMS) a protože byla jeho
účinnost srovnatelná s ostatními solemi, b yl HI-6
DMS vybrán jako vhodná náplň autoinjektoru. B yl
připraven prototyp tříko morového autoinjektoru
(Obr. 5), obsahující v jednotlivých ko morách
násled ující antidota:
1. komora – HI-6 DMS (pevná forma)
2. komora – atropin (roztok)

Obr. 3: Struktura oxim u K027

3. komora – diazepam (roztok)

Díky nízké toxicitě látky je dosaženo dostatečné
reaktivační účinnosti. Látka byla testována ve
spolupráci se spřátelenými pracovišti ve Spojených
arabských emirátech, Maďarsku a Jižní Koreji. Na
základě výsledků bylo zjištěno, že se jedná o
reaktivátor vysoce účinný u otrav způsobených
různým i druhy organofosforových pesticidů. Jeho
účinnost je větší než u obidoximu, který je
současným „zlatým standardem“ v léčbě otrav
pesticid y.

6. VÝVOJ AUTOINJEKTORU
S OBSAHEM HI-6
DIMETHANSULFONÁTU
Pro první pomoc a svépomoc v případě otrav
nervově paralytickými látkam i jsou vojáci v Arm ádě
České republiky (AČ R) vybaveni autoinjektorem
s obsahem obidoxim u a atropinu (ComboPen nebo
ekvivalentní
autoinjektor
polského
výrobce
Ravim ed) a dále autoinjektorem Diazepam,
s obsahem stejnojmenné látky. Pro léčbu intoxikací
způsobených nervově paralytickými látkami je však
odbornou veřejností doporučován o xim HI-6 (Obr.
4), který je v AČR zaveden pro injekční aplikaci
v přípravku pro
odbornou lékařskou po moc
z názvem ANTIVA.
H 2N

HO N

+
N

O

+
N

C H 2O CH 2 2Cl

-

Obr. 4: Struktura HI-6 dichloridu
V budoucnu je proto žádoucí, zavést do armád y
autoinjektor s touto náplní. Protože však ko merčně

Obr. 5: Tříko morový autoinjektor
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Zvládneme bezpečně radiační havárii?
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ABSTRAKT
Problematika bezpečného zacházení s radioaktivními látkami ve zdravotnických zařízeních je
součástí standardního režimu používání radioizotopů v diagnostických i léčebných postupech.
Radiodiagnostická a radioterapeutická pracoviště splňují stavebně-technické požadavky platné
legislativy k ochraně před ionizujícím zářením, zdravotničtí pracovníci na těchto pracovištích
podléhají povinnému měření osobní dávek ozáření, pravidelným preventivním prohlídkám a
jsou periodicky proškolováni v dané problematice. Jiná situace je u zdravotnického personálu
urgentních příjmů, kam jsou v případě mimořádné události přiváženy zasažené osoby z terénu
bez ohledu na mechanismus a typ postižení. Algoritm y poskytování zdravotní péče při
hromadném příjmu osob s traumaty, intoxikacemi, případně biologickými agens jsou řešeny
standardně ať už při cvičeních nebo v reálné situaci. Jinak je tomu v případě radiační havárie,
kdy jsme v rámci cvičení přijímali do naší nemocnice z terénu dvě osoby kontaminované J131 a
ověřili jsme si nezbytnost orientace v dané problematice zejména z pohledu ochrany personálu
a minimalizace kontaminace prostor přijímajícího pracoviště.
Klíčová slova: ionizující záření, radiační havárie, radioizotop jódu, zdravotní péče.

ABSTRACT
Can we handle radiation accident safely?
Problems of safety handling radioactive material in medical facilities are parts of standard
regime of radioisotope utilization in diagnostic and therapeutic applications. Radiodiagnostic
and radiotherapeutic workplaces meet engineering requirements of the valid legislation related
to protection against ionizing radiation. At workplaces, health employees undergo an
obligatory measurement of personal irradiation doses, regular preventive medical
examinations and are periodically trained in this issue. The different situation is for health
personnel of an urgent admission, where in the case of an emergency event affected persons
from terrain are admitted without any respect to the mechanism and type of the infliction.
Algorithms of health care delivery at a mass admission of persons with traumas, intoxications
of eventually biological agents are solved standardly, whether at trainings or in real situation.
However, it is different in a case of radiation accident, when we admitted two persons
13 1
contaminated by J
from terrain to our hospital during this training. We have proved
necessity of an orientation in given issue, especially in a view of personnel protection and
contamination minimization of the admission workplace.
Keyw ords: ionizing radiation, radiation accident, iodide radioisotope, health care.

1. ÚVOD
V rámci
prověření
p řipravenosti
složek
integrovaného záchranného systém u (IZS) jsou
pravidelně prováděna logistická i prověřovací
cvičení, zaměřená na různé typ y m imořádných
událostí různého rozsahu. Cvičení zaměřená na
havárii s únikem radioaktivní látky jsou v rámci

České republiky prováděna jako fiktivní únik
radioaktivní látky m im o areál jaderné elektrárny a
s tím související zamoření venkovní prostoru a
ohrožení ob yvatelstva a násled ným i opatření
k minimalizaci rizika dopadu na životní prostředí a
zdraví obyvatel.
FN Olom ouc obdobně jako jiná zdravotnická zařízení
prověřují připravenost k poskytování zdravotní péče
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při hromadném příjmu osob v případě mimořádné
události formou cvičení, a to zejména příjem
postižených s traum aty a intoxikacemi. V loňském
roce byla v reálné situaci ověřena připravenost
nemocnice pro poskytování péče v případě vysokého
výskytu biologického agens při pandemii chřipky
PANDEMIC H1N1(A) 2010. První zkušeno sti
v případě příjmu osob zasažených radioaktivní látkou
jsme získali v říjnu 2009 při cvičení IZS „ÚDER
2009“s rozehrou kontaminace osob radioaktivní
131
látkou J .
S problematikou radioaktivního jódu a jeho účinků
na lidský organism us se odborná i laická veřejnost
seznám ila v r. 1986 po havárii jaderné elektrárny
v Černob ylu; radioaktivní jód je štěpným produktem
uranu.

2. CVIČENÍ „ÚDER 2009“
2.1.

Téma a cíl cvičení

FN Olomouc má standardizovány postup y pro
radiodiagnostickou a radioterapeutickou zdravotní
péči, součástí nemocnice je i Klinika nukleární
medicíny. Pracoviště se zdroji ionizujícího záření
splňují
stavebně-technické
a
technologické
požadavky k ochraně před ionizujícím zářením , mají
zpracovány
postup y
ochrany
zdravotnických
pracovníků a pacientů před účinky ionizujícího
záření, postupy pro případ havárií a jsou pravidelně
v této oblasti vzděláváni. Jiná situace je v případě
mimořád né události mimo areál nemocnice, kd y
obecně příjem akutních pacientů a tedy i osob
zasažených danou událostí je směřován na Oddělení
urgentního příjmu (U RGENT). Toto oddělení je po
stavebně-technické stránce řešeno jako standardní
oddělení, zdravotnický personál se specializací
v oboru intenzivní a urgentní medicíny, přesto jsme
se zapojili do cvičení IZS „Ú DER 2009“ s tém atem
„nástražný
výbušný
systém
s rozptýlením
radioaktivní látky“
Cílem cvičení v rámci
spolupráce personálu
zejména však se
nemocnice, a dále
medicínských postupů
radioaktivní látkou.

2.2.

FN Olomo uc bylo procvičení
URGENT se složkam i IZS,
specializovaným i pracovišti
procvičení organizačních a
při ošetření osob zasažených

Radioaktivní jód

Beta záření s poločasem rozpadu 8,04 hod. Limit
dávkového
příkonu
(vnitřní
kontam inace)
1 mSv/rok/osoba bez profesionální expozice, lim it
-2
pro zevní kontaminaci 3 Bq.cm .

2.3.

Průběh cvičení

22. 10. 2009
v dopoledních
hodinách
přijala
dispečerka
URGENT
hlášení
Zdravotnické
záchranné služby Olo mo uckého
kraje (ZZS)
o transportu dvou osob zasažených radioaktivní

látkou J 131 při m anipulaci s nástražným výbušným
systémem . Při přijetí
hlášení
Z ZS
nebylo
specifikováno, zda se jedná pouze o povrcho vou
nebo i vnitřní ko ntaminaci. Na URGENT byla
zahájena příprava na příjem zasažených osob, b yl
kontaktován pracovník Oddělení lékařské fyziky a
radiační ochrany, který vedoucím zásahu po stránce
radiační ochrany dál a vedení Kliniky nukleární
medicíny.
Personálu poskytujícím u zdravotní péči zasaženým
osobám byly k dispozici osobní ochranné pracovní
prostředky - obleky, štíty, gumáky, rukavice a dále
vyl personál vybaven osobní mi dozimetry, b yl
vym ezen prostor pro ošetření zasažených osob
s cílem
minimalizace
ko ntam inace pracoviště
radioaktivní látkou.
Osoby zasažené radioaktivní látkou b yly převzaty od
ZZS, odborný pracovník provedl měření dávkového
příkonu, které prokázalo u obou osob hodnou 7 µS v
(před dekontaminací provedenou na místě události
byla nam ěřena hodnota 15 µSv), zevní kontam inaci
rukou a předloktí. Zasažené osoby byly předány do
péče personálu URGENT, který provedl dodatečnou
dekontaminaci
osob
přípravkem
Neodekont;
následné měření zevní ko ntaminace prokázalo nulové
hodnoty. Po vyšetření bylo konstatováno, že
zasažené osob y nem ají žádná zranění ani příznaky
ohrožení životních funkcí. S primářem Kliniky
nukleární m edicíny bylo zajištěno dodání antidota
Natrium
perchlorát (podáno
kontam inovaným
osobám) a uvolnění lůžek na oddělení.
V průběhu poskytování péče byly provedeny odběry
biologického m ateriálu, kontaktováno Toxikologické
středisko V šeobecné fakultní nemocnice v Praze se
žádostí o konzultaci a následně zasažené osob y
převezeny na lůžkovou část Kliniky nukleární
medicíny.
Odborný pracovník provedl měření povrchové
kontaminace povrchů ploch a předmětů, a to i
v sanitních vozidlech transportujících zasažené
osoby, navrhl opatření k provedení dekontam inace i
způsob likvidace materiálu, který b yl nebo mohl být
kontaminován radioaktivním zářením.

3. DISKUZE
Zásadní otázkou k diskuzi je cílové místo transportu
osob zasažených radioaktivní látkou. Dle našeho
pohledu by zasažené osob y, které nejsou v ohrožení
života, neměli být transportovány na pracoviště, která
nejsou řešena s ochranou proti ionizujícímu záření,
ale
přímo
z místa
události
převezeny
na
specializovaná pracoviště. Dalším tématem je
poskytování neodklad né péče při ohrožení základ ních
životních funkcí osobám zasaženým radioaktivní
látkou.
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4. ZÁVĚR

5. POUŽITÉ ZDROJE

Problematika poskytování zdravotní péče osobám
zasaženým radioaktivní látku přijímaných z terénu
zcela
jistě
patří
do krizové
připravenosti
zdravotnického zařízení. Dle našich poznatků
nemáme v této oblasti dostatečné znalosti (pasivní
příjem informací od fyzika bez znalostí souvislostí,
neadekvátní použití osobních ochranných pracovních
prostředků, ko ntaminace přístupových cest), získali
jsme však základní orientaci v dané problematice.
Výstupem z cvičení je i nezb ytnost rozšíření
traumatologického plánu nemocnice o problematiku
radioaktivních látek se zapojením specializovaných
pracovišť a projednání postupů v rám ci IZS
Olomouckého kraje.

[Zaduban1978] Z ADUB AN, M. , Radiojód. TES LA
Výzkumný ústav přístrojů jaderné fyziky, 1978,
285 s. publikace č. 78-08-236.
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ABSTRAKT
Strategie ochrany proti zbraním hromadného ničení rezortu Ministerstva obrany stanovuje
základní principy systému biologické ochrany Armády České republiky (AČR). Jedním
z klíčových požadavků na tento systém je schopnost identifikace vybraných biologických agens.
Tato schopnost je také obsahem konkrétních Cílů výstavby AČR, které kromě jiného ukládají
České republice do konce roku 2009 vyčlenit do sil vysoké připravenosti NATO m obilní
biologickou laboratoř. Hlavním garantem tohoto úkolu je Ústřední vojenský zdravotní ústav.
V této souvislosti se laboratoř odboru biologické ochrany Ústředního vojenského zdravotního
ústavu zúčastnila srovnávacích testů biologických laboratoří armád NATO, které pod patronací
pracovní skupiny NATO SIBCRA připravili experti z U. S. Army Test & Evaluation Center
v Dugway Proving Ground. Obsahem letošních testů byla identifikace Bacillus anthracis ve
vzorcích kontaminovaných různými desinfekčními prostředky, které mohou proces identifikace
vážně komplikovat. Příspěvek shrnuje výsledky a zkušenosti získané v rámci těchto testů.
Klíčová slova: testy laboratoří, NATO, identifikace agens, Bacillus anthracis

ABSTRACT
Interlaboratory comparison tests of the biological laboratories of the
NATO armies
The Czech Republic MoD strategy in protection against weapons of mass destruction
determines the basic principles of the bio-defense system of the Czech Armed Forces. One of the
key requirements of this system is a capability to identify selected biological agents. This
capability is also a part of the Force Goals of the Czech Armed Forces. Among others, this
document tasks the Czech Republic to contribute with deployable biological laboratory to the
NATO High Readiness Forces since 2009. The Central Military Health Institute is responsible
for this task within the Czech Armed Forces. In this respect the laboratory of the biological
defense department of the Central Military Health Institute took part in the interlaboratory
comparison tests of the NATO military laboratories. These tests were prepared by experts from
U. S. Army Test & Evaluation Center in Dugway Proving Ground. The aim of this year´s tests
was the identification of Bacillus anthracis in unknown samples which were contaminated by
different disinfections. The presence of disinfection can seriously complicate the identification
procedure. This paper summarizes results and experience from these tests.
Keyw ords: laboratory tests, NATO, agents identification, Bacillus anthracis

1. ÚVOD
Strategie ochrany proti zbraním hro madného ničení
rezortu Ministerstva obrany stano vuje základní
principy systém u ochrany jednotek AČR před
napadením
bojovými biologickými prostředky

v míro vých pod mínkách, za krizových situací, za
stavu ohrožení státu a válečného stavu. Řeší
problematiku systému preventivních a represivních
protiepidemických opatření, profylaxe, detekce a
identifikace bojových biologických látek, včetně
izolace a léčení zasažených osob. Je určena také pro
případy diverzního zneužití biologických prostředků,
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bioterorism u,
biokriminálních
činů,
úniku
nebezpečných biologických agens z laboratoří i pro
případy zavlečení nebezpečných infekcí na územ í
státu. Konkrétně v oblasti schopnosti identifikace
bojových biologických látek jde o naplnění Cílů
výstavb y ozbrojených sil č. E 4490 „Schopnosti
ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN)“
a L 4461 „Podpora specialistů na radiační, chem ické
a biologické zbraně v boji“, které ukládají A ČR do
konce roku 2009 vyčlenit do sil vysoké připravenosti
NATO biologickou laboratoř a rozvino ut schopnosti
identifikace bojových biologických látek. Hlavním
garantem plnění uvedených Cílů výstavb y je
Ústřední vojenský zdravotní ústav. V této souvislosti
se laboratoř odboru biologické ochrany Ústředního
vojenského zdravotního ústavu v letošním roce
zúčastnila
m ezinárodních
srovnávacích
testů
biologických laboratoří armád NATO, které pod
patronací pracovní skupiny NATO SIBCR A
(Sampling and Identification of Biological, Chem ical
and Radiological Agents) připravili experti z U. S.
Army Test & Evaluation Center (Dugway Proving
Ground, Utah, U.S.A.). Pracovní skupina NATO
SIBCRA je stálou pracovní skupinou N ATO
sdružující experty členských států N ATO a PfP
zabývající se problematikou odběru a identifikace
CBRN substancí. Z to hoto titulu je také nejvyšší
odbornou autoritou, která garantuje krom ě jiného
standardizaci a řízení kvality v oblasti identifikace
biologických agens, v rámci armád N ATO. Cílem
letošních m ezinárodních mezilaboratorních testů bylo
posoudit schopnost jednotlivých laboratoří spolehlivě
identifikovat Bacillus anthracis kmen Sterne ve
vzorcích
„kontam inovaných“
různými
druhy
desinfekčních prostředků, jejichž přítomnost může
proces identifikace vážně komplikovat. Virulence
Bacillus anthracis závisí na současné přítomnosti
dvou plazm idů (pX01 a pX02) neso ucích toxinové či
kapsulární geny a přítomno st těchto plazmidů je
klíčová i pro laboratorní identifikaci. Bacillus
anthracis kmen Sterne, obsahuje pouze plazmid
pX01, tento kmen je tudíž avirulentní. Z laboratoří v
Dugw ay Proving Ground b yly začátkem roku 2010
rozeslány
do
všech
přihlášených
laboratoří
ekvivalentní sety 12 vzorků - stěrových tampó nů,
které mohly, ale nemusely, obsahovat výše zmíněné
agens
inaktivované
γ-zářením.
Pro
ztížení
identifikace obsaho valy vzorky příměs, pro testující
laboratoře neznám ých, dezinfekčních prostředků.
Úkolem bylo vyšetřit zaslané vzorky na příto mnost
uvedeného agens pouze kvalitativně, nikoliv
kvantitativně. Laboratoř Ú středního vojenského
zdravotního ústavu je oprávněna s podobnými vzorky
pracovat na základě rozhodnutí SÚJB o povolení
k nakládání s vysoce rizikovým i biologickými agens
podle zákona č. 281/2002 Sb. , o některých opatřeních
souvisejících
se
zákazem
bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní a o změně
živnostenského záko na.

2. METODY
Výběr metod identifikace byl podřízen dvěm a
hlediskům . Především jsme chtěli ověřit metod y,
které jsou vhodné pro použití v polních podmínkách
m imo stacionární laboratoře a jsou standardní
u mobilních prvků biologické ochrany AČR, a dále
jsme museli také přihlédnout ke skutečnosti, že
zkoumané agens ve vzorcích není „živé“, ale
z důvodu bezpečnosti při mezinárodní přepravě b ylo
inaktivo váno γ-zářením o celkové dávce 80,01 kG y.
Metody pro použití v polních podmínkách musí být
robustní a jednoduché (easy-to-operate), což umožní
jejich provedení i osobami s minim álním tréninkem a
současně musí být natolik rychlé, aby výsled ky
vyšetření byly včas k disp ozici jako relevantní
podklad
pro
velitelská
rozhodnutí
k přijetí
příslušných opatření. Z tohoto pohledu je optimální
metoda real-time PCR, a to konkrétně v pod mínkách
AČR používané „kompletní produktové řešení“ firm y
Idaho Technology Inc., založené na lightcycleru
R.A.P.I.D. (obr. 1), které je možné doplnit „hom emade“ identifikačním i kity a dále auto matizovaný
systém GeneXpert firm y Cepheid (obr. 2).

Obr. 1: lightcycler R.A.P.I.D.

Obr. 2: přístroj GeneXpert firmy Cepheid

3. VYŠETŘENÍ VZORKŮ
Pro vlastní vyšetření vzorků jsme použili následující
postup.
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3.1.

Eluce vzorků ze stěrových tampónů

Vytřepání stěrových tampó nů s hledaným agens ve
400 µl 0,001% Tween v PBS po dobu 60 minut a
násled ná centrifugace – získáno 12 kapalných vzorků
každ ý o objemu 400 µl.

3.2.

Test inhibice PCR

Bez předchozí purifikace DNA jsme do všech vzorků
přidali přesně definované m nožství znám ého agens a
provedli jeho identifikaci metodou real-time PC R.
Cílem testu b ylo zjistit, zda jednotlivé vzorky
obsahují inhibitory PCR reakce. Test inhibice
prokázal významnou přítomnost inhibitorů ve vzorku
č. 511. U tohoto vzorku jsme tedy dále m useli počítat
s případným
falešně
negativním
výsledkem
vyšetření.

3.3.

Purifikace DNA

Purifikace DNA ze vzorků b yla provedena za použití
ko merční purifikační soupravy IT 1-2-3 SWIPE
Sample Purification Kit (Idaho Technology Inc.).

3.4.

Vyšetření metodou real-time PCR

Vlastní vyšetření bylo provedeno za použití
komerčního kitu Freeze-dried reagent B. anthracis
Target 1 (Idaho Technology Inc.) – identifikace
zacílena na gen rpoβ (RNA polymerase beta
subunit). Výsledky provedené PCR reakce na
lightcycleru R.A.P.I.D. ukázaly, že vzorky č. 389,
428 a 511 jsou negativní, ostatní pozitivní.

3.5.

Fenol-chloroformová extrakce

Z důvodu potvrzené přítomnosti PCR inhibitorů ve
vzorku č. 511 testem inhibice byla u tohoto vzorku
provedena dodatečná fenol-chloroformo vá extrakce.

3.6.

Vyšetření metodou real-time PCR
s použitím „home-made“ kitů

Opětovné vyšetření metodou real-time PCR na
lightcycleru R.A.P.I.D., tentokrát za použití vlastního
„home-made“ vyšetřovacího kitu – opět zacíleného
na gen rpoβ. Výsledky tentokrát ukázaly, že vzorky
č. 389 a 428 jsou negativní, ostatní pozitivní, včetně
vzorku č. 511.

3.7.

Vyšetření systémem GeneXpert

K vyšetření vzorků byl p oužit auto matizovaný
systém GeneXpert firmy Cepheid opět na princip u
real-time PCR. Identifikace byla v tom to případě
zacílena na plasmid pX01. Výsledky vyšetření
ukázaly, že vzorky č. 389 a 428 jsou negativní,
ostatní pozitivní, včetně vzorku č. 511.

4. VÝSLEDKY
Výsled ky provedených vyšetření po mocí komerčních
reagents IT (Idaho T echnology Inc.), pomocí „homemade“ kitů a dále vyšetření automatizo vaným

systémem
GeneXpert
včetně
výsledného
vyhodnocení pozitivity vzorků shrnuje následující
tabulka č. 1.
vzorek
číslo

IT
reagents

„ho memade“ kit

Gene
Xpert

výsle
dek

45

POZ

POZ

POZ

POZ

94

POZ

POZ

POZ

POZ

114

POZ

POZ

POZ

POZ

177

POZ

POZ

POZ

POZ

236

POZ

POZ

POZ

POZ

389

NEG

NEG

NEG

NE G

428

NEG

NEG

NEG

NE G

511

NEG

POZ

POZ

POZ

617

POZ

POZ

POZ

POZ

745

POZ

POZ

POZ

POZ

863

POZ

POZ

POZ

POZ

925

POZ

POZ

POZ

POZ

Tab. č. 1: výsledky provedených vyšetření
Na základě vyhodnocení provedených vyšetření jsme
konstatovali, že pouze vzorky č. 389 a 428
neobsahují Bacillus anthracis kmen Sterne.

5. DISKUZE
Mezilaboratorních testů v gesci pracovní skupiny
NATO SIBCRA se v roce 2010 zúčastnilo 15
laboratoří (viz. tabulka č. 2). V devíti případech byly
laboratoře v identifikaci hledaného agens ve vzorcích
stoprocentně úspěšné. Je potěšující, že mezi nimi
byla i laboratoř Ústředního vojenského zdravotního
ústavu.
Summery of Results - 2010 NATO SIBCRA Exercise
Country
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Finland (1)
Finland (2)
Germany (1)
Germany (2)
Norway
Poland
Spain
Sweden (1)
Sweden (2)
Switzerland
United States

Technique
PCR
PCR

% Correct False (+) False (-)
100%
0
1
80%
2
0
100%
0
0
PCR & EM
100%
0
0
PCR
100%
0
0
Immunoassay & PCR
90%
0
1
PCR, ELISA & IF
100%
0
0
PCR & Immunoassay
90%
0
1
PCR
100%
0
0
PCR
100%
0
0
PCR
90%
0
1
PCR
100%
0
0
PCR
80%
1
1
PCR
90%
0
1
PCR
100%
0
0

Tab. č. 2: celkové vyhodnocení testů
Navíc
jako
potvrzující
metoda
identifikace,
prováděná již ve stacionární laboratoři, byla zvolena
hmoto vá spektro metrie. Nejprve b yla provedena série
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purifikačních kroků pro získání proteinové frakce.
Následně b yl m ateriál zpracován a analyzován
tandemovým hmotnostním spektro metrem 4800 Plus
MA LDI
TOF/TOF
(Applied
Biosystem s)
a
vyhodnocen proti celé proteinové databázi všech
bakterií. Výsledky
proteom ické analýzy
pak
potvrdily předcházející genomické nálezy i roli
hmotové spektrometrie v identifikaci biologických
agens.

6. ZÁVĚR
Provedená identifikace b yla ve stoprocentní shodě
s výsled ky z laboratoří U. S. Arm y Test & Evaluatio n
Center. B ylo potvrzeno, že metody prvotní
identifikace používané mobilními prvky biologické
ochrany AČR jsou dostatečně citlivé a vhodné svou
konstrukcí a robustností pro použití v polních
podmínkách.
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Použití hemostatik v PNP – srovnávací experiment
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ABSTRAKT
Nekontrolované krvácení představuje nejčastější příčinu úmrtí traumatizovaných pacientů.
Lokální hemostatika představují důležitý prvek v záchraně života, zejména za mimořádných
podmínek. V dnešní době je vyvíjeno mnoho alternativních lokálních hemostatik. Jejich funkce
je založena na jiném principu než klasická koagulační kaskáda. Autoři prezentují
experimentální práci, kde na modelu prasete domácího byla ze ¾ průměru natnuta společná
stehenní tepna a následně aplikován hemostatický přípravek (QuickClot ACS+TM , CeloxTM ,
TM
TM
BleedArrest , ExcelArrest ) s kompresí. Po 5 minutách byla hodnocena efektivita přípravku.
Hemostatický účinek byl hodnocen před a po podání Heparinu 20 000 j. i.v. Následně byla
provedena rekonstrukce tepny, „konec ke konci.“
Klíčová 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 ¾ of diameter of the femoral artery with application of
hemostatics in dressing (QuickClot ACS +TM , CeloxTM , BleedArrest T M, ExcelArrest TM ). 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.
Keyw ords: local hemostatic, haemorrhage, hypocoagulation.

1. ÚVOD
Zástava masivního zevního krvácení představuje
v mimořádných podmínkách urgentní záchranu
života, proto jsou vyvíjena lokální hemostatika, která
fungují na jiném principu než klasická aktivace
koagulační kaskády. V so učasné době existuje celá
řada nově vyráběných lokálních hemostatických
preparátů, avšak chybějí data o jejich účinnosti

2. LOKÁLNÍ HEMOSTATIKA
QuikClot – je nejstarším hemostatickým preparátem.
Jedná se o inertní zeolitový prášek, který je vyráběn
ve formě granulí nebo nověji v gázové formě. Zeolit
je vodnatý hlinitokřemičitan vápníku, sodíku nebo

draslíku. Tvoří mikropóry, které mají velký povrch.
Jedna kávová lžička představuje zhruba plochu
jednoho fotbalového hřiště. QuikClot účinkuje na
principu molekulárního síta, které třídí molekuly
podle jejich velikosti. Při kontaktu s krví v ráně a
okolo ní velmi rychle z krve vychytává malé
mo lekuly vody. Větší struktury, především krevní
destičky a molekuly koagulačních faktorů, zůstano u
koncentrované v ráně. Tím je podpořeno přirozené
srážení krve. Částice preparátu vyvinuté nano technolo giem i navíc podmiňují klíčové povrchové
chemické děje, které posilují přirozené koagulační
pochody. Doposud se koagulační faktory spíše
přidávaly než extrahovaly.
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Vedlejším účinkem je exotermická reakce zhruba do
57° C (QuikClot ACS+ do 42°C), i když i ta
podporuje tvorbu koagula. Produkci tepla lze
minim alizovat aplikací prášku do suché rány.
QuikClot není biologicky odbouratelný a po zástavě
krvácení se musí z rány odstranit.
Celox představuje vločky přírodního polymeru, které
mají velký povrch. Je na ně navázaný chitosan
(derivát chitinu), látka získaná z ulit korýšů a krovek
hmyzu. Při kontaktu s krví Celox nabobtná, spojí
červené krvinky a vytvoří „lepkavou“ gelo vitou
hmotu, která se „přilepí“ ke tkáním. Gelovitá hm ota
vytváří „pseudo“ krevní sraženinu, ale neovlivňuje
srážecí
systém.
Celo x funguje i
u
krve
w arfarinizo vané, heparinizované a hypotermické. Do
rány se m ůže sypat ve form ě prášku nebo prášek
m ůže být do rány podán aplikátorem. Nejnovější
výrobkem je podobně jako u QuikClotu pruh gázy
napuštěný Celoxem – Celo x-Gauze.
Preparát
BleedArrest™
obsahuje
přírodní
biopolymer (Polyflex™), který se buď ve formě
prášku vsype do rány, nebo v pěnové formě do rány
vtlačí. V ko mbinaci s tlakem v ráně (3 minuty) má
dojít k zástavě krvácení. Hodí se spíše pro krvácení
menšího rozsahu.
ExcelArrest™ je hemostatická membrána obsahující
Hemaflex (látka z korýšů), která v místě krvácení
adheruje k povrchu rány. Shlukuje červené krvinky,
absorbuje z nich vodu a koncentruje tak koagulační
faktory a urychluje koagulační proces.

3. METODIKA EXPERIMENTU
Cílem studie bylo ověřit účinnost čtyř vybraných
lokálních hemostatických preparátů k primární
+TM
TM
zástavě krvácení (QuickClot ACS , Celo x ,
TM
TM
BleedArrest , ExcelArrest ) na zvířecím modelu
za standardního stavu koagulace a v heparinem
navozené hypokoagulaci. Porovnat účinky těchto
preparátů s použitím běžné gázy. E xperiment
probíhal na zvířecím modelu prasete do mácího,
samičího pohlaví o hm otnosti 35-45 kg. Po uvedení
zvířete do celkové anestézie a zajištění, byl odebrán
vzorek
krve
k vyšetření
krevního
obrazu
a koagulačních
parametrů.
Oboustranně
jsme
vypreparovali a. femoralis comunis. Vytvořili jsme
cévní trauma, kd y jsme ostře natnuli 3/4 průměru
tepny. Poté jsme do krvácející rány aplikovali
hemo statický preparát a ránu tamponovali. Na
kontralaterální straně jsme postupovali stejně, jen
místo hemostatického preparátu ke stavění krvácení
jsme ránu pouze tamponovali rouškami. Po 5 a 10
minutách jsme povolili kompresi a sledovali lokální
nález. Hodnotili jsme pokračování krvácení. Po
navození hypokoagulace podáním 20 000 j. Heparinu
i.v. jsme postup s daným hemostatikem opakovali.
Výsledek byl opět srovnán s použitím pouze gázy na
kontralaterální straně. Na závěr byl hodnocen nález
na tepně, zda není hemostatikem lokálně poškozena.

Pak jsme tepnu chirurgicky rekonstruovali „konec ke
konci“.

4. VÝSLEDKY
Celkem jsme použili 4 zvířata, na kterých jsme
v celkové anestézii provedli experiment, při němž po
uplynutí 5 minut byla odstraněna komprese a v ráně
ponecháno hemostatikum, u kterého b ylo hodnoceno,
zda pokračuje, či nepokračuje krvácení. Pokud
krvácení pokračovalo 5 m inut, byla aplikována opět
tamponáda na dalších 5 m inut. Lo kální nález byl
porovnáván s ko ntralaterální stranou, kde byla vžd y
použita standardně používaná gáza. Stejná kritéria
hodnocení byla apliko vána také po navození stavu
hypokoagulace podáním 1000 j. Heparinu i.v., kdy
došlo k elevaci hodnot INR a APTT, z původních
0,99 respektive 0,45 na 5 respektive 9. Nejlépe stavěl
krvácení i za stavu hypokoagulace preparát
TM
TM
+TM
ExcelArrest ,
Celox ,
QuickClot ACS .
TM
Nejméně pak BleedArrest , podrobné výsledky viz
v tab 1. Při srovnání s použitím tamponád y pouze
gázou, vykazovaly preparáty velmi dobré účinky
v zástavě krvácení až na BleedArest TM , který b yl
srovnatelný s použitím gázy. Navíc tento preparát lze
velm i těžko odstraňo vat z rány.
Bez podání
Heparinu

Podán
Heparin

Excel Arrest

+++

+++

Celox

+++

+++

QuikClot

+++

++-

Bleed Arrest

+---

---

gáza

++-

---

Přípravek

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

5. DISKUZE
Je zřejmé, že alternativní hemostatika představují
v polních pod mínkách velmi dobrou pomocnou
možnost účinného stavění zevního krvácení. Otázkou
zůstává jejich použití v civilních pod mínkách, kd y b y
jejich uplatnění mo hlo přinést větší efektivitu
a náhradu použití turniketu. Pokud přepokládáme
dobrou účinnost použitých preparátů u zevního
krvácení, nabízí se další možnost využití těchto
přípravků u poraněných parenchym atozních orgánů
jako primární dočasná alternativa stavění krvácení
místo mnohd y limitně používané tamponády nebo
tzv. „packingu“. Velmi dobrá funkčnost preparátu za
stavu značně snížené koagulace (velká krevní ztráta,
snížená tělesná teplota) slibuje dobrý efekt
u pacienta, kde standardně používanou gázou obtížně
stavím e krvácení.
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6. ZÁVĚR

7. POUŽITÉ ZDROJE

Alternativní lo kální hemostatika představují účinné
stavění krvácení zejména v místech poranění, kde je
možnost ko mprese omezená (tříslo, krk, podpaží).
TM
TM
Jak jsme potvrdili, zejména E xcelArrest , Celox
TM
a QuickClot A CS+
představují přípravky, které
dobře fungují i při značné hypokoagulaci a následně
umožňují chirurgickou rekonstrukci postižené tepny.
Přípravek QuickClot ACS+(tm ) je vhodný zejména na
rozsáhlé krvácející defekty.

[Schreiber2007] Schreiber, M artin A. Koagulopatie u
pacientů s traumatem. Current Opinion in Critical
Care/CZ, 2007, roč. 1, č. 3, s. 50-57. ISSN 18023819.
[Kolár2008] Kolár, P. Suchý, P. Musílek, J.,
Bajerová, M., Havelka, P., Sopuch, T.
Hemostatické účinky oxidované celulosy. Česká a
slovenská farmacie, 2008, roč. 57, č. 1, s. 11-16.
ISSN 1803-6597.
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Vývoj nových prostředků pro dekontaminaci kůže
zasažené nervově paralytickými látkami a
průmyslovými chemikáliemi
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ABSTRAKT
Problematika vývoje nových činidel pro dekontaminaci kůže je v současné době řešena na
katedře toxikologie a centru pokročilých studií fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity
obrany (KTOX FVZ UO) v rámci dvou projektů. Prvním je projekt Evropské Unie (Evropská
Unie / Evropská komise - Výkonná agentura pro oblast veřejného zdraví) ORC HIDS
zabývajícího se kolektivní dekontaminací. Jeho název je - Evaluation, optimisation, trialling and
modelling procedures for mass casualty decontamination. Úkolem projektu je najít, vyvinout,
vyzkoušet a následně doporučit univerzální dekontaminační směs pro kolektivní dekontaminaci
v případě zamoření civilního obyvatelstva bojovými chemickými látkami či průmyslovými
chemikáliemi. Dalším je projekt obranného výzkumu (Ministerstvo obrany, Česká republika)
SUBSTANCE zabývající se vývojem nových detergentů s dekontaminačně-desinfekčním
účinkem. Název tohoto projektu je - Vývoj nového činidla pro dekontaminaci a dezinfekci kůže
na bázi micelárních substancí. Cílem projektu je nalézt látku, případně směs látek schopných
účinně odmořovat co nejširší spektrum bojových chemických látek či pesticidů a zároveň nalézt
desinfekční činidlo s účinkem na široké spektrum mikro bů (G+, G-, příp. plísně). V rámci
prezentovaného příspěvku
budou
představeny jednotlivé součásti vývoje nových
dekontaminačně-desinfekčních směsí a prozatímní výsledky obou výše zmíněných projektů.
Tato práce je podporována projektem EU – ORCHIDS (No. 100940), projektem Ministerstva
obrany ČR - OVUOFVZ200803 a výzkumným záměrem MO0FVZ0000604.
Klíčová slova: dekontaminace, detergenty, bojové chemické látky, nervo vě paralytické látky,
toxické prům yslo vé chemikálie

ABSTRACT
Development of Novel Means for Decontamination of Skin Contaminated
by Nerve Agents and Industrial Chemicals
Two projects aimed at development of novel means for skin decontamination are nowadays
solved at department of toxicology and Center of Advanced Studies Faculty of Military Health
Sciences University of Defence. The first one – ORCHIDS (European Union Project, Public
Health Executive Agency – PHEA)is focused on mass casualty decontamination. 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. The second project –
SUBSTANCE (Ministry of Defence, Czech Republic) is aimed at development of novel
detergents with decontamination and disinfection activities. Full name of the project is Development of novel decontaminants and disinfectants of skin based on micellar compounds.
Goal of this project is to find new compound or mixture of compounds with a good
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decontaminant efficacy against wide spectrum of chemical warfare or pesticides. The second
aim is to gain the universal disinfectant, which will be effective against many kinds of microbes.
In this contribution, all the parts of development of novel agents for decontamination and
disinfection will be discussed. Moreover, preliminary results obtained within both above
mentioned projects will be shown.
This work was supported by EU Project – ORCHIDS (No. 100940), Ministry of Defence project
OVUOFVZ200803 and Research aim MO0FVZ0000604.
Keyw ords: decontamination, detergents, chem ical warfare agents, nerve agents, to xic ind ustrial
chem ical

1. ÚVOD
Kůže je hlavní protektivní barierou a zároveň i
jednou z významných bran vstupu chemických látek
z prostředí do organismu. Dekontaminace kůže
zasažené chem ickým i a biologickým i zbraněmi
hromadného ničení patří k základním opatřením
prevence otrav a infekcí osob. Potřeba nových
odmořovacích a desinfekčních prostředků vyplývá
jak z postupného zastarávání stávajícího vybavení,
tak z požadavků na doko nalejší ochranu živé síly
AČR i civilního obyvatelstva.
V současnosti je AČR vybavena pro potřebu
odmořování osob individuálním protichemickým
balíčkem IPB-80 pracujícím na sorpčním principu.
Přestože tento prostředek má vysokou exploatační
hodnotu a nízké výrobní náklady, jsou známa i jeho
slabá místa jako je např. omezené použití v interiéru
bojové a dopravní techniky a sporná účinnost při
odmořování
nošené
výstroje
a zamořených
otevřených ran. Nově hledané dekontam inační
prostředky, pracující na bázi roztoků chemicky
reaktivních činidel, m ají potenciál tento handicap
překonat a najít uplatnění nejen při individ uální
dekontaminaci v AČR, ale i při masové
dekontam inaci civilního obyvatelstva.
V současné době je problem atika vývoje nových
činidel pro dekontam inaci kůže řešena na katedře
toxikologie a centru pokročilých studií fakulty
vojenského zdravotnictví U niverzity obrany (KTOX
FVZ UO) v rám ci dvou projektů. Prvním je projekt
Evropské Unie (Evropská Unie / Evropská komise V ýkonná agentura pro oblast veřejného zdraví)
ORCHIDS zab ývajícího se kolektivní dekontam inací.
Jeho přesný název zní Evaluation, optim isation,
trialling and modelling procedures for mass casualty
decontamination. Dalším je projekt obranného
výzkumu (Ministerstvo obrany, Česká republika)
SUBSTANCE zabývající se vývojem nových
detergentů s dekontam inačně-desinfekčním účinkem .
Název to hoto projektu zní Vývoj nového činidla pro
dekontaminaci a dezinfekci kůže na bázi micelárních
substancí.

2. PROJEKT ORCHIDS
Cílem m ezinárodního projektu O RCHID S je zlepšit
připravenost členských zemí EU na potenciální

hrozbu, představující zneužití bojových chem ických
látek, příp. průmyslových chemikálií proti civilním u
obyvatelstvu. Úkolem projektu je najít, vyvinout,
vyzkoušet
a
násled ně
doporučit
univerzální
dekontam inační směs pro kolektivní dekontam inaci
obyvatelstva, dále pak optimalizovat nejvhodnější
postup hromadné dekontaminace s ohledem na
individuální a skupinové odlišnosti (sociální, etnické
atd.).
V rámci mezinárodní spolupráce s ostatními řešiteli
projektu (Velká Británie – HPA, Francie – CRSS A,
Švédsko – FOI) se katedra toxikologie a centrum
pokročilých studií UO podílí především na in vitro a
in vivo testování navržených d ekontam inačních směsí
se zaměřením na odmoření bojové chemické látky
VX a pesticidu paraoxo nu. Od roku 2008 byla
postupně zavedena in vitro metodika permeačních
cel, která umožnila otestovat účinnost čtyř
ko merčních směsí detergentů, navrhovaných pro
účely masové dekontam inace. Dalším cílem bylo
stanovení
optimálních
fyzikálních
pod mínek
dekontam inace
(čas
od
zamoření
a trvání
dekontam inačního
zásahu,
teplota).
Metoda
permeačních cel [Franz19 75, Chilcott2000] je
založena na principu permeace chemické látky přes
vzorek
kůže,
umístěný
mezi donorovou a
receptorovou částí permeační cely (Obr. 1). Kro mě
prostého průchodu otravné láky umožňuje tato
metodika také sim ulaci deko ntaminačního zásahu (za
použití speciálního sprchovacího
násadce) a
násled nou evaluaci provedené deko ntam inace na
základě porovnání množství chemické látky, které
prošlo přes odmořenou a kontrolní kůži.
Kro mě in vitro testování proběhla v rámci projektu i
řada in vivo testů na modelu laboratorního potkana se
stejným cílem. Za optimální se jeví co nejčasnější
dekontam inační zásah a kratší doba dekontaminace.
Z navrhovaných ko merčních směsí pak prostředky
©
©
Argos
a Derm ogel , které dosahovaly lepších
výsledků než prostředky FloraFree© a Neodekont© ,
jak v in vitro tak i v in vivo testech. Vliv teploty na
proces dekontaminace neb yl na našem pracovišti
prokázán. V dalším výzkumu je nutné provést sérii in
vivo testů na modelu laboratorního prasete, které
jednak umožní evaluaci in vitro metodiky a dále
přinesou
výsledky,
které
budou
nejlépe
extrapolovatelné na člověka.
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Díky tvorbě micel a také přítomnosti nukleofilních
skupin v molekule je umožněna fyzikální i chemická
forma dekontam inace. Jako modelové látky pro
měření hydrolýzy jsou užity organofosforové
pesticid y (např. paraoxon) a nervově paralytické
látky (např. soman či VX).

1
2

3

4
6

5

Prozatím bylo během projektu připraveno téměř 50
chem ických individuí. Do dnešního dne byly již
změřeny kritické micelární koncentrace (CMC)
u téměř poloviny připravených látek pomocí
fotometrické m etody a byla otestována jejich
dekontam inační a dezinfekční účinnost.

4. ZÁVĚR
7

Obr. 1: Permeačn í cela: 1 – donorová část, 2 –
vzorek kůže, 3 – odběrový port, 4 – receptorová
část vyplněná receptorovou tekutinou, 5 – přívod
a odvod pláště cely, 6 – plášť cely
vyplněný temperovanou lázní, 7 – míchadlo.

3. PROJEKT SUBSTANCE
Cílem projektu SUBSTA N CE je nalézt látku,
případně směs látek schopných účinně odmořovat co
nejširší spektrum bojových chemických látek či
pesticidů a zároveň nalézt desinfekční činidlo s
účinkem na široké spektrum bakterií (G+, G-, příp.
plísně). Předmětem řešení je vývoj nových
micelárních systémů založených na chem ických
sloučeninách obsahujících ve své struktuře kvartérní
dusík. Přítomnost kvartérního dusíků ve struktuře
těchto látek umožňuje rychlejší hydrolýzu některých
chem ických bojových látek. V případě biologických
látek narušuje stabilitu membrán, a proto se těchto
látek užívá rovněž jako povrchových desinfekčních
prostředků. Do struktury některých nově navržených
sloučenin je rovněž zavedena nukleofilní skupina,
podílející se na štěpení bojových chemických látek.

Katedra toxikologie a Centrum pokročilých studií
FVZ U O jsou jediné dvě pracoviště v ČR schopné
ko mplexně zhodnotit účinky vysoce toxických
bojových chemických látek na laboratorních
zvířatech. V rám ci zmiňo vaných projektů se podařilo
dosáhnout celé řady dílčích výsledků, které byly
publikovány během posledních let v odborné
literatuře
a
na
tuzemských
i zahraničních
konferencích.
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ABSTRAKT
Fotografická terapie je směr, který „silou fotografie pomáhá vytvořit nebo znovu získat
sebedůvěru“ (R. Gomez), a to lidem trpícím posttraumatickou stresovou poruchou. Není to
pouze vytvoření fotografie, ale i budování vztahu se subjektem. R. Gomez nepovažuje fototerapii
za náhražku sezení s psychologem nebo psychiatrem. Zásadní význam by mohla fotografická
terapie mít v případě hromadného neštěstí, když počet odborníků nestačí. Jedinou možností je
kvůli financím dobrovolnická pomoc zkušených amatérů. Cílem zde prezentovaného pilotního
výzkumu bylo ověřit, zda je fotograf-amatér vůbec schopen klientce pomoci. Profesionální
modelka potvrdila, že na její sebehodnocení má fotografování opravdu velice kladný vliv.
Ovšem práce se skutečnou klientkou je složitější, protože si nevěří. Okolí ji však povzbudilo a
vznikl další snímek, který jí významně zvedl sebedůvěru. Hypotéza, že fotograf-am atér může
klientce pomoci, se nám potvrdila. Významný faktor však představuje její okolí.
Klíčová slova: Fotografická terapie, terapeutická fotografie, fototerapie, posttraumatická
stresová porucha

ABSTRACT
Photographic therapy of posttraumatic stress disorder. A case study
Photographic therapy is “the power of photography to help build or rebuild self-esteem“of
clients with posttraumatic stress disorder (R. Gomez). We believe that in the Czech Republic
where violent criminality is low and military conflicts are improbable, technogenic or natural
disasters like floods are the most probable scenarios which can lead to massive spread of
posttraumatic stress disorder. It is important to assess efficiency of photographic therapy
provided by volunteers. In this preliminary study we interviewed a professional glamour model
followed by three photo sessions with a lady whose self-esteem was low. During the last photo
session a successful glamour portrait was created and the self-esteem imp roved. We observed a
strong influence of close friends’ and relatives’ comments on the portraits to efficiency of
photographic therapy.
Keyw ords: Photographic therapy, therapeutic photography, phototherapy, posttraum atic stress
disorder

1. ÚVOD
Fototerapie, terapeutická fotografie neboli také
fotografická terapie je směr, který „silou fotografie
pomáhá vytvořit nebo znovu získat sebedůvěru“
[Gomez2009], a to lidem trpícím posttraumatickou
stresovou poruchou (anglická zkratka PTSD).

V našem výzkum u navazujeme na Rolanda Go meze,
amerického profesionálního fotografa [Go m ez2010].
Hodláme se zab ývat tím, jestli postup, který funguje
v amerických podm ínkách, kde jsou špičko ví
fotografové glamouru, je účinný i v Česku, kde se
glamour komerčně prakticky nefotí a mentalita žen je
pravděpodobně odlišná od americké. Dalším cílem je
připravit a ověřit postup pro objektivní hodnocení
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účinnosti fotografické terapie pomocí pozitronové
emisní tomografie (PET).
Fototerapie podle R. Gomeze není pouze vytvoření
fotografie, ale především budování vztahu se
subjektem, vytvoření důvěrného a bezpečného
prostředí, ve kterém fotograf naslo uchá subjektu a
nalézá vnější a vnitřní krásu, kterou zachytí na
sním ku. Nejlepší okamžik pro zachycení subjektu je
ten, když jsou mysli obou zúčastněných na jedné
vlně. Díky objektivu se fotograf dostane blízko, aniž
by narušil osobní prostor subjektu. Pracujeme vžd y
s jedním subjektem.
Podle J. Práška je pro léčbu PTSD nutné, aby se
„postižený učil přijmout trauma jako součást své
minulosti a tím ho traum a přestává ovlivňo vat
v současném životě“, čehož d osáhnem e „opakovano u
konfrontací
s traumatickou
událostí“.
Druhým
krokem je „zmírnění pocitu viny, trapnosti a studu“
[Práško2003]. Tyto dva kroky podporují teorii, že
fotografická terapie, při které subjekt mluví o svých
potížích a získává pocit hodnoty díky fotografiím ,
může být účinná.
R. Gomez nepovažuje fototerapii za náhražku sezení
s psychologem nebo psychiatrem, ale pouze za „část
léčby na cestě k po moci vybudování sebedůvěry“.
Jeho důležitou poučkou pro fotografy je:„neřešte
jejich
problém y,
zachyťte
jejich
potřeby“
[Gomez2009].
Klienty
fotografické
terapie
by
v českých
podmínkách mohly být především oběti pohlavního
zneužívání v dětství, oběti znásilnění a násilných
trestných činů. Zásadní význam by ale mohla
fototerapie mít v případě hromadného neštěstí
(průmyslové a přírodní katastrofy), čili tehdy, když
počet psychologů a psychiatrů ve státě je najednou
nedostatečný vzhledem k počtu zasažených. Taková
čísla obětí, která zde máme na mysli, se v českých
podmínkách nevyskytují; to ale neznamená, že
bychom neměli b ýt připraveni. Problémem je, že
v ČR není v případě katastrofy (jak se ukázalo
například při povodních 1997, 2002, 2009 a 2010)
dostatek prostředků k nápravě materiálních škod,
natož na psychologickou pom oc. Dostatek financí b y
v případě hromadného neštěstí neb yl ani na
profesionální fotografy, takže jedinou možností je
dobrovolnická
po moc
zkušených
amatérů
a
profesionálů. Považujeme proto za důležité a také
máme v plánu vypracovat soubor instrukcí pro
amatéry a ověřit jeho účinnost.
Pro začátek uvažujme, že by u nás nastala velká
katastrofa (například povodně, které b y zasáhly
polovinu státu) – jak budem e postupovat v pomoci
lidem? Je zřejmé, že samotná fototerapie člověka
nezachrání a kromě toho například člověk, který má
žízeň, se v tu chvíli nezajímá o sebedůvěru. Jak lze
zjistit z Maslowo vy pyramid y potřeb [Maslo w1943],
nejdříve m usím e zajistit materiální zázemí (stravu,
domo v, spánek), pak bezpečí (zaměstnání, zdraví),

dále sounáležitost (přátelé, rodina) a teprve nyní
přichází na řadu budování sebedůvěry, například
pomocí fototerapie. Nakonec násled uje seberealizace.
Otázkou je, zda má foto graf spolupracovat s dalšími
složkami, jako je to mu například u ucelené
rehabilitace člověka s postižením, ale zde fungují
jednotlivé složky najednou, čili horizontálně.
Fototerapie, jak bylo řečeno výše, zapadá spíš do
pomoci vertikální, čili postupné, chronologické.
Vraťme
se
nyní
k porovnání
fototerapie
v amerických a českých podmínkách. Rolando
Go mez tvrdí, že Američanky se příliš neohlížejí na
to, jak se výsledná fotografie bude líbit okolí – jejic h
spokojenost vychází především z toho, jak se snímek
líbí jim samotným [Gom ez2009]. Myslíme si, že
v Česku je přístup opačný – ženám závisí spíše na
hodnocení fotografie ostatními. Potřebujeme však
více respondentek, abychom tento předpoklad ověřili.
Cílem zde prezentovaného pilotního výzkum u bylo
ověřit, zda je fotograf-am atér vůbec schopen klientce
pomoci. V případě úspěchu bude následovat
rozšířený výzkum s několika klientkam i, jejichž stav
se bude hodnotit před a po fototerapii pomocí
dotazníků. V závěrečné fázi výzkum u plánujeme
ověřit
účinnost
fototerapie
prostřednictvím
objektivních zobrazovacích metod – magnetické
rezonance a PET s vodou značenou kyslíkem-15.

2. VÝSLEDKY A DISKUZE
V rámci pilotního projektu jsme oslovili jednu
slečnu, která fotí profesionální snímky na kalendáře.
Naše modelka spadá do „amerického mentálního
modelu“, čili jí závisí více na vlastním zalíbení ve
fotografii, než na reakci okolí na daný snímek.
Uvedla, že focení jí dodává dobrou náladu a pomáhá
odbourat stres, protože v tu chvíli nemusí myslet na
nic jiného. Může použít svou kreativitu a je o ni
jednoduše
pečováno.
Potvrdila,
že
na
její
sebehodnocení m á fotografování opravdu velice
kladný vliv a fotografie ani nemusí ukazovat svém u
okolí. Povzbudivé také je, že jí – když má splín –
pomáhá se na své fotky dívat. Podle naší modelky je
při začínání s focením podstatné, aby se focený
subjekt především cítil dobře – k tom u je nutné
příjemné prostředí, důvěryhodný a schopný fotograf
a možná někdo (například kam arádka), kdo klientku
psychicky podpoří a dílo pochválí. Velice důležitý je
první dojem, který na klientku fotograf udělá, protože
fotografování
je především
o
důvěře mezi
zúčastněným i.
Ovšem práce se skutečnou klientkou, která nemá tak
dobré sebehodnocení, je složitější. Člověk, který si
nevěří, je při focení napjatý a výsledné snímky to mu
odpovídají. A přesně takový byl výsledek práce
s první klientkou. Mnoho nepřidalo ani skrom né
prostředí, které neodmyslitelně patří k začátkům
vědecké práce bez vybudovaného zázem í a finanční
podpory. Naštěstí tato slečna dá spíše na názory
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okolí, takže když jí její příbuzní a známí fotografie
ocenili, dostala chuť do dalšího fotografování.
S výsledkem byla spokojena, dokonce uvažovala o
modelingové škole a už se tolik neohlížela na
hodnocení svého okolí. Žel po nějaké době přestala
ko munikovat a pravděpodobně se dostala do deprese.
Do mníváme se, že její nadšení pro věc zkazil žárlivý
přítel – právě ta fotografie, která klientce tolik
pomo hla, b yla totiž celkem odvážná.
V českém prostředí (a nejen tam) bývá často žárlivý
přítel příčinou ztroskotání fototerapie nebo i
modelingové kariéry. Aby byl výsledek práce dobrý,
je podpora rodiny a okolí nezbytná.
Působení fotografické terapie na muže se podstatně
liší [Go mez2009] a nebylo předmětem tohoto
pilotního výzkumu.

3. ZÁVĚR
Hypotéza, že fotograf-amatér m ůže klientce pomoci,
se nám potvrdila. Významný faktor však představuje
její prostředí, neboť m ůže význam ně povzb udit, ale
také znehodnotit proces fotografické terapie.
Předmětem dalšího bádání bude nejen navýšení počtu
klientek,
zavedení
dotazníkových
šetření
a
to mografických metod, ale budeme se také soustředit
na hledání cesty, jak minimalizovat případnou
žárlivost partnera.
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Nácvik evakuace v Nemocnici s poliklinikou, a. s.
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Olga Marková
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ABSTRAKT
Prezentace dokumentuje koordinaci složek IZS při námětovém cvičení, které se konalo dne 11.
října 2010 v Nemocnici v České Lípě a mělo pracovní název „požár s podezřením na výskyt
nástražného výbušného systému“. Cvičení bylo zaměřeno na ověření připravenosti a
akceschopnosti složek IZS, na ověření dojezdových časů, ověření činnosti zdravotnického
personálu při vypuknutí požáru.
Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém , Hasičský záchranný sbor České republiky,
jednotky PO, Policie České republiky, Nemocnice s poliklinikou, a. s. Česká Lípa, Městská
policie Česká Lípa, evakuace

ABSTRACT
Evacuation Training in the Česká Lípa Hospital
The paper deals with the coordination of individual components of the Integrated Rescue
System during the thematic exercise that took place on October 11, 2010 in the Česká Lípa
Hospital. The theme of the exercise was to respond to a fire with the possibility of the presence
of an explosive device. The main aim was to verify the readiness of the IRS com ponents, to
assess arrival times and to monitor the activities of medical personnel during a fire break-out.
Keyw ords: Integrated Rescue System, Fire Rescue Service of the Czech Republic, Fire
Brigades, Police of the Czech Republic, Česká Lípa Hospital, Česká Lípa Metropolitan Police,
Evacuation

1. ÚVOD
Hlavním cílem pro samotnou nemocnici bylo: včasná
reakce, včasná a správná kom unikace, svolání a
činnost při evakuaci. B yla evakuována dvě oddělení
v českolipské nemocnici, z nichž na každém je 40
lůžek. Při tomto cvičení nebyli použiti žádní
figuranti, ale cvičilo se přímo s pacienty a tzv. za
provozu.
Rozhodnutí
o
cvičení
s pacienty
předcházela dlouhá jednání i s právníky, kde b ylo
nutné jasně definovat, nejen potřebu nácviku
s pacienty, ale i jejich právní ochranu. Bylo velm i
nutné k tom uto cvičení právě z důvodu přítomnosti
pacientů, přistupovat velmi citlivě. Proto také b yli na
všech jednáních o přípravě cvičení přizváni zástupci
HZS a PČR, neboť se vědělo, že právě tyto složky se
budou v objektu a u lůžek pohybovat nejvíce.
Nemocnice se snažila cvičení přizpůsobit co nejvíce
reálné situaci, to znamená nerušit žád ný provoz,
neo mezovat ambulantní složku, neuzavírat některá
oddělení a ponechat veškerý provoz a chod celé NsP

tak, jak je za normální situace v pracovní době
zvykem. B yla posílena pouze služba technického
oddělení, pro případné selhání techniky (výtah,
klíčový systém, osvětlení, produktovody apod.) Na
ostatních odděleních se nepřipravily žádné podpůrné
kroky ke zvládnutí m imořádné události.
Pro samotnou nemocnici, která se řadí mezi rizikové
objekty, toto cvičení bylo velkým přínosem. Budova
nemocnice totiž patří mezi nejvyšší budovy okresu,
byla kolaudovaná v roce 1977 a její struktura již
dávno neodpovídá novým , bezpečným normám.
Zranitelno st budovy není jen v její obložnosti
imobilními pacienty, ale hlavně v zastaralých
produktovodech. Není to problém jen českolipské
nemocnice. Nezainvesto vaných objektů, ve kterých
se poskytuje zdravotní péče, je mnoho. Riziko
mimořádné události (požár, výb uch, destrukce apod.)
je v těchto objektech veliké. Proto každé cvičení,
prověření a příprava je vítaným krokem k elim inaci
všech m imořádných událostí.
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Na základě tohoto cvičení, které ukázalo jak zásadní
tak i doprovodné nedostatky, probíhá v současné
době velké analyzování celé akce s následným
odstraňováním všech chyb, přepracování plánů a
aktualizace přípravných dokumentů.
Největší podstatou pro naši nemocnici je ale fakt – že
jakákoliv mimořádná událost se stát m ůže a my na ni
musím e být připraveni.

2. INFORMACE O AUTORCE
Olga Marková pracuje v nem ocnici v České Lípě ve
funkci vedoucí útvaru krizové připravenosti od roku
1991. Spolupracuje se všem i ostatním i složkami IZ S
v kraji, podílí se na tvorbě krizových plánů za
zdravotnickou
část
a
navrhuje
procvičování
jednotlivých částí plánu. V nemocnici organizuje
námětová cvičení a aktivně spolupracuje na jejich
provedení.
Pravidelně
také
organizuje
celorepublikový
seminář
pracovníků
krizové
připravenosti ve zdravotnictví.

Obr. 1: Fotografie z evakuace nemocnice
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ABSTRAKT
Zásadnou zmenou vo výchove ku zvládaní krízových situácií bolo zavedenie predmetu Urgentná
medicína do pregraduálneho vzdelávania. Na výuku tohto predmetu bola vytvorená K linika
urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK a samostatný predmet dal možnosti
zakomponovať do vzdelávania práve problematiku prostriedkov hromadného ničenia ale i
menežment krízových situácií. Autori referujú svoje trojročné skúsenosti s výukou.
Klíčová slova: urgentná medicína, medicína katastrof, lekárska fakulta

ABSTRACT
Experience with Emergency Medicine Education at the Faculty of
Medicine of the University Komenského in Bratislava
Fundamental change in the education of managing the crisis was the introduction of the course
of emergency medicine to undergraduate education. To teach this course was created
Department of Emergency and Disaster Medicine, Faculty of Medicine UK and a separate
subject gave opportunities to incorporate to the education such issues as the means of mass
destruction, and also the m anagement of crisis. The authors report their three years of
experience in teaching.
Keyw ords: emergency m edicine, disaster m edicine, Faculty of Medicine, Medicine

1. ÚVOD
Zavádzanie každého nového predmetu na vysokej
škole prináša so sebou množstvo ad ministratívnych
zásahov do vzdelávacie procesu – prerozdelenie
vyučovacích hodín, proces schvaľovania nového
predmetu a no vého pedagogického útvaru od vedenia
fakulty až po schvaľovanie akadem ickým senátom.

2. ZKUŠENOSTI
Zo skúseností si dovoľujeme uviesť. Vo všeobecnosti
možno konštatovať, že študenti prichádzajúci na
výuku predmetu urgentná m edicína a medicína
katastrof sú po teoretickej stránke v klinických
predmetoch dobre pripravení. Absentuje však
praktická skúsenosť, a to nielen s m anuálnym i
výkonm i (i.v. podávanie, defibrilácia, intubácia).
Veľkým problémom je, že problematike medicíny
katastrof nemajú v podstate ani predstavu. Sú

zameraní len na analýzu konkrétnej choroby – od jej
patofyziológie až po liečbu.
Medicínu katastrof, terorizm us berú ako politikum ,
ktoré sa ich bezprostredne nedotýka.
Napriek tomu, že sa jedná o študentov rok pred
ukončením
štúdia,
ich
vedo mosti
napríklad
o Integrovano m záchrannom systéme sú takmer
nulo vé. Študenti v princípe vedia, že existuje, ale
nemajú predstavu o jeho zložkách a organizácii.
Podobne je to i o organizácii a riadení zásahu IZS.
Nemajú reálnu predstavu kto je veliteľ zásahu, aká je
úloha jednotlivých zložiek na m ieste nešťastia.
TRIAGE – študenti nepoznajú tento pojem. Pri jeho
vysvetľovaní sa naráža na zhrozenie, hlavnou
otázkou sa stáva problém etiky triedenia. Š tudenti nie
sú absolútne na diskusiu k tejto problematike vedení.
Pedagógovia so skúsenosťam i vo výjazde RLP vedia,
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že sa stáva, že posádka, ktorá prvá príde na m iesto
hro madného výskytu zranených, naloží najbližšieho
pacienta a odchádza bez triage!!!!
Problematiku bojových chemických, biologických a
radiačných látok považujú za niečo, čo sa ich
predkovia učili v rámci vojenskej služb y. Vojenská
služba je zrušená, takže ich vzdelávanie je
neopodstatnené. Stojí obrovské úsilie študento v
v tejto problematike zorientovať. Až napríklad
upozornenie na útok v Tokiu, nasadenie plynu
v divadle v Moskve ich upozorní na realitu.
Zásad ným
problémom
je odborná literatúra.
Absencia vhodnej literatúry je alfou a omegou
výuky. Netýka sa to len zdravotníckych smerov, ale i
technických.
Skúsenosti
s
výukou v
tejto
problematike ukazujú, že je potrebná dohoda pri
edícii odborných textov, ktoré by študentom poskytli
reálny obraz o tejto problematike. Pochopiteľne, že
literatúra m usí odrážať potreby študijných programov

a sylabov predmetov. Samoúčelné publikácie,
jednostranne zamerané, sú často kontraproduktívne.
Z týchto dôvodov sm e dali publikácie z I. pomoci,
urgentnej medicíny ako i z medicíny katastrof na
webovú stránku LF UK (www.fmed.uniba.skakademická knižnica- elektronické učeb né textya).

3. ZÁVER
Naše skúsenosti s výukou problematiky urgentnej
medicíny a medicíny katastrof sú veľmi pozitívne.
Vznik prvej Kliniky urgentnej medicíny a m edicíny
katastrof na Slovensku i v Čechách otvára cestu na
zavedenie predmetu urgentná medicína a medicína
katatrof na všetkých lekárskych fakultách, kde bude
o tento predmet záujem. Myslíme si, že potreba na
zavedenie tohto predmetu vzhľadom na klinickú prax
je, čo potvrdzuje i odozva našej výuky z praxe.
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Duisburg 2010 – Loveparade
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Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno
v.neklapilova@unbr.cz

ABSTRAKT
Velká shromáždění jsou jedním z klíčových témat urgentní medicíny a také medicíny katastrof.
Vlivem nepředvídaných okolností může vzniknout panika a způsobit hromadná poranění a
úmrtí. Německá Loveparade je největší hudebně – taneční setkání na světě s účastí více než
1 mil. osob. Letošní Loveparade (24. 7. 2010) v Duisburgu s účastí 1,4 mil. osob skončila kvůli
nedostatečné kapacitě přístupových cest a prostor akce panikou s následkem 21 úmrtí a asi 500
poranění, z toho 80 závažných. Příčinou bylo hrubé podcenění rozsahu akce pořadateli,
zdravotnické zázemí bylo podle odborníků dostačující. Významným přínosem byla i pomoc
psychologů.
Klíčová slova: velká shromáždění – Loveparade - Duisburg – panika – organizace akce

ABSTRACT
Duisburg 2010 – Love Parade
Mass gathering represents one of key tasks of emergency and disaster medicine. The panic due
to unexpected circumstances can cause mass casualties. The German Love Parade is the largest
electronic dance music festiva l with participation of more than 1 mil. people. This year’s Love
Parade (24-07-2010) in Duisburg with 1,4 mil. people was finished by panic due to
overcrowded entry tunnel that caused 21 deaths and ca. 500 injuries, in this 80 serious cases.
The cause was underestimation of participant number by festival’s organiser. According to
experts, the medical service onsite was sufficient. The psychological service was important, too.
Keyw ords: mass gathering – Love Parade - Duisburg – panic – organisation

1. ÚVOD
Velká shromáždění jsou jedním z klíčových témat
urgentní medicíny a také m edicíny katastrof. Při
shro máždění velkého počtu lidí na relativně m alé
ploše po dobu více hodin hrozí účastníkům zdravotní
problémy běžné v této situaci (kolapsové stavy,
dehydratace apod.). Pokud by však vlivem
nepředvídaných o kolností došlo ke vzniku paniky,
mohlo by navíc dojít k poranění a úmrtí řady
zúčastněných
osob.
Příkladem
hromadných
zdravotních ztrát při podobných akcích může b ýt
zřícení letadla do obecenstva při leteckém dnu
v Ramsteinu, SRN (1988), požár na stadionu
v Bradfordu, Vel.Británie (1985) a na diskotéce
v Göteborgu, Š védsko (1995). Panika však m ůže
vzniknout i vlivem špatné organizace celé akce.

Loveparade (Technoparade) je považována za
největší hudebně – taneční setkání milovníků této
zábavy na světě a pořádá se v Německu od roku
1989, nejprve se stále větším úspěchem v Berlíně a
od roku 2006 na různých m ístech v Porůří. Pouze
v roce 2009 město Bochum nakonec akci odřeklo,
protože připravované prostory byly označeny za
nedostatečné pro tak rozsáhlé shromáždění. Těchto
akcí se totiž v m inulých letech účastnil více než 1
mil. osob., v Dortmundu (2008) dokonce 1,6 mil.
osob. Vstup na Loveparade je volný.

2. LOVEPARADE V DUISBURGU PŘÍPRAVA
V roce 2010 se Loveparade konala 24. července
v Duisburgu ve spolkové zem i Severní Porýní Vestfálsko. Pořadatelé po dohodě s městskými úřad y
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vyhradili pro akci prostory opuštěného nákladního
nádraží, které leží poblíž hlavního nádraží a dálnice
A59. Úsek dálnice byl po dobu konání akce uzavřen.
Hlavní část akce se konala na ploše 230 tis. m2 (jen
částečně přístupné pro návštěvníky), na kterou se
současně vešlo 235 tis. osob. Organizátoři
předpokládali, že se tam při vyšší účasti lidé budou
střídat. Přístup na plochu um ožňoval silniční tunel
vedoucí od jihu pod železniční tratí. Od hady účasti
byly organizátory silně podhodnoceny a únikové
cesty m ěly pouze třetinovou kapacitu než
vyžadovaly předpisy.
Na zajištění běžné zdravotní služb y při koncertu
spolupracovala kro m ě zdravotnické záchranné
služby (Rettungsdienst Duisburg) řada organizací,
většinou
využívající
dobrovolné
zdravotníky
(Německý Červený kříž - D RK, Johanité – JUH,
A sociace samaritánů – ASB a Maltézská pomoc –
MH, která měla koordinační roli). V 60 nemocnicích
bylo předem zajištěno celkem 750 lůžek. Policie na
akci nasadila 1200 svých příslušníků.

3. VZNIK PANIKY A ZÁCHRANNÉ
PRÁCE
Účastníci začali prostory zaplňovat od 11 hod.,
během dvou hodin se vstupní cesty ucpaly a
organizátoři si vyžádali po mo c policie. V 15.45 byly
vstupní cesty policií uzavřeny, nápor účastníků však
vyvolal chaos a policejní uzávěru prorazil. Nakonec
kolem 17 hod. došlo u schodiště vedoucího od
silničního tunelu na rampu a k ploše s koncertními
pódii k závažným a smrtelným poraněním
způsobeným umačkáním a udušením postižených
(masivní tlak na hrudník). Na následky poranění
zemřelo 21 osob ze 7 zemí (8 mužů a 13 žen, z toho
19 na místě neštěstí). Celkem b ylo poraněno 511
osob, z toho 80 těžce.
Záchranáři se k místu neštěstí dostávali nejprve částí
dálnice A59, uzavřené pro provoz. Dle zprávy dr.
Franka Marxe, lékařského velitele záchranné služby
města Duisburgu (Rettungsdienst Duisburg), který
byl na místě mezi prvním i, b ylo u schodiště několik
lidí v bezvědomí, panoval zmatek a zoufalství
očitých svědků, zatímco nahoře na ploše stále duněla
hudba z koncertu. Poblíž místa neštěstí b ylo také
stano viště Maltézské pomoci. Na m ísto bylo vysláno
v první fázi 16 vozů záchranné služby, po uvolnění
silničního tunelu se záchranáři dostávali na místo
přes tunel. Na uzavřeném úseku dálnice A59 bylo
postupně rozvinuto obvaziště pro 500 pacientů.
Dr. Marx konstato val, že zdravotnické záchranné
práce probíhaly plynule a paradoxně nikdy nenastala
situace, že by u pacientů chyběli zdravotníci.
Záchranné práce probíhaly do nočních hodin, ještě
ve 21 hod. bylo např. přivoláno na po moc 18 vozidel
DRK se 76 zdravotníky. Celkem se na záchranných
pracích podílelo 2300 zdravotníků a po mocných sil

z širokého okolí Duisburgu. Řada lékařů přišla
spontánně, když se dozvěděla o neštěstí. Velký
význam měla i psychologická pomoc, nejen při
záchranných pracích, ale hlavně později pro
postižené, příbuzné i záchranné složky. Např.
evangelická církev vyslala na místo 50 svých
duchovních. Také byla zřízena telefo nní linka pro
psychologicko u pomoc.
Kromě násled ků paniky museli zdravotníci během
koncertu ošetřovat i běžné potíže a drobná poranění,
celkem bylo ošetřeno 6500 osob.

4. ZPRÁVA Z VYŠETŘOVÁNÍ
Po neštěstí pronikla do německého tisku dílčí zpráva
z vyšetřování této tragické události. Z ní lze uvést
časový sled z průběhu neštěstí dne 24. 7. 2010
(převzato z časopisu Spiegel):
16.14 Dosud ošetřeno 302 osob pro běžné potíže
(nejčastěji srdeční, vliv alkoho lu, lehká poranění),
76 osob hospitalizováno.
16.29 Zbořeny zábrany na A59, lidé se pohybují po
kolejích, přerušena železniční doprava.
16.31 Nekontrolovaný příval návštěvníků ze
silničního tunelu.
17.23 Evakuace plochy Loveparade přes sousedící
úsek dálnice A59.
17.34 Výzva nasazeným pořadatelům: Zajistěte
hlavně své bezpečí.
17.34 Velitelství hasičů m á hlášeny dva mrtvé m ezi
účastníky koncertu.
17.35 Policie má potvrzeny další dva mrtvé.
17.52 Obnoven provoz železnice.
18.33 Kolaps mobilních sítí.
19.45 Plocha nahoře již vyklizena
21.52 Nemocnice v Essenu vyhlašuje alarm (tj.
možnost rozšířeného lůžko vého fondu).
00.01 Informování o počtu obětí na Policejním
presidiu.

5. ZÁVĚR
V důsledku tragického průběhu nezvlád nuté
organizace Loveparade 2010 bylo pořádání těchto
akcí pro budoucnost ukončeno .
Závěrem lze shrnout:
·

akce tak velkého rozsahu byla organizačně
značně podceněna a nezvládnuta, pro pořádání
byly zvoleny prostory s pouze třetinovo u
kapacitou, přístupové cesty byly nedostačující a
navíc měly sloužit současně jako cesty únikové
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·

policie zareagovala na hrozící nebezpečí pozdě a
neb ylo pak v jejich silách situaci zvládnout

·

zdravotnická část záchranných prací byla
zvládnuta dobře, zdravotníci byli poměrně
rychle u postižených, z asi 80 těžce poraněných
zemřely v nemocnici jen 2 osoby
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Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu
epidemiologa
Jana Prattingerová
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 64, 460 01 Liberec
jana.prattingerova@khslbc.cz

ABSTRAKT
7. a 8. srpna 2010 postihly Liberecký kraj bleskové povodně. Postiženo bylo 79 obcí.
Odhadované škody převyšují 6 miliard Kč, zahynulo 5 lidí a evakuováno bylo 2000 osob. V
prvních dnech po ničivé povodni bylo 40 000 osob bez dodávek pitné vody. Zasaženo bylo 7
veřejných vodovodů, 7 veřejných studní, 24 komerčních studní a více jak 607 individuálních
zdrojů pitné vody. Hygienická služba od prvních dní aktivně pracovala v postižených oblastech
a činila opatření na ochranu veřejného zdraví.
Klíčová slova: bleskové povodně, infekční onem ocnění, kom áři

ABSTRACT
Flash floods in Liberec Region from the epidemiologist point of view
On 7th and 8th August 2010 there were flash floods in Liberec Region. They affected 79
municipalities.. The estimated damage exceed up to 6 milliard C zech crowns, 5 people died,
2000 people were evacuated. On the first days after devastating floods there were 40 000
people without drinking water. 7 public water supplies, 24 comercial wells and more than 607
individual sources of drinking water were affected. From the beginning the Public Health
Autority operated in the stricken region and made measures to protect public health.
Keyw ords: flash floods, comm unicable disease, mosquitos

1. ÚVOD

2. POVODŇOVÝ BALÍČEK

Bleskové
srpno vé
povodně
byly
největší
mimořádnou událostí v dějinách Libereckého kraje.
Hejtman L ibereckého kraje vyhlásil stav nebezpečí,
který trval od 7. 8. 2010 do 5. 9. 2010. Bleskové
povodně prověřily schopnost orgánu ochrany
veřejného
zdraví
pracovat
v nepříznivých
podmínkách. U kázalo se, že při zátěžové situaci
někteří pracovníci, kteří za standardní situace odvádí
velm i kvalitní výkony, nejsou schopni adekvátně
reagovat, použít své teoretické znalosti i praktické
zkušenosti a improvizo vat. Praxe prověřila, že pro
zvládnutí mimořádné situace jsou důležitější
schopnosti pracovníka, jeho flexibilita, celko vé i
charakterové vlastnosti a ochota pracovat „navíc“,
více než perfektně připravené plány krizové
připravenosti. V následujícím sdělení jsou stručně
popsány hlavní činnosti orgánu ochrany veřejného
zdraví,
konkrétně
protiepidemického
odboru
v průběhu a v období po bleskových povodních
v L ibereckém kraji a popsána epidem iologická
situace.

Vzhledem k to mu, že povo dňové vody obsahují
velké množství fekálních bakterií z vyplavených
žump, je nutné všechny předměty, které přišly do
styku s vodou, považovat za kontaminované, včetně
potravin a vody. Od 8. 8. 2010 se pracovníci krajské
hygienické
stanice
pohybovali
v zasažených
oblastech a distribuovali osvětový materiál:
·

Pravidla základní hygieny po záplavách

·

Doplnění informačního m ateriálu
základní hygieny po záplavách“

·

Postup
při asanaci a
regeneraci
individuálního
zásobování
pitnou
zasažených záplavami

·

Obecné zásad y a postup y pro bezplatné vyšetření
vzorků vod ze zaplavených studní, které jsou
určeny k individuálním u zásobování pitnou
vodou

“Pravidla
studní
vodou
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·

Informace KVS pro LK k úhynu hospodářských
zvířat a ke znehodnocení potravin živočišného
původu

3. DALŠÍ ČINNOST
PROTIEPIDEMICKÉHO ODBORU
Příprava pravidelného sběru epidemiolo gických dat
ze zasažených oblastí: z Krajské nemocnice Liberec,
a.s. (z infekčního oddělení a interní am bulance),
z ambulance akutní péče v Liberci a Lázních
Kunratice, z Nemocnice F rýdlant, z Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s., od Zdravotnické
záchranné služb y LK, od ČČK, od vojenské
zdravotnické služby.
Prověření
pozitivního
rekonvalescenta
po
onemocnění
břišním
tyfem
v obci
Poustka.
Rekonvalescent aktuálně na základě Metodického
návodu
k zajištění
programu
surveillance
onemocnění břišním tyfem a p aratyfem, uveřejněným
ve Věstníku MZ č.7/2010 ze dne 4. června 2010,
vyřazen z evidence pozitivních rekonvalescentů.
Praktičtí lékaři pro dospělé a pediatři okresu Liberec
a Česká Lípa požádáni o spolupráci při vyhledávání
nemocných,
požádáni
o
provádění
odběrů
biologického m ateriálu k identifikaci p ůvodců nákaz.
Vzhledem k četnosti poranění při odklízecích pracích
lékařům zaslány informace o způsobu očko vání proti
tetanu při poraněních.
Provádění opakovaných výjezdů epidem iologů do
postižených oblastí, zde osobní kontaktování
terénních spolupracovníků, kteří pomáhali KHS LK
monitorovat
průjmová
onemocnění
(vojenská
zdravotnická služba, ZZS LK, vodní záchranná
služba). Návštěvy krizových štábů, starostů, středisek
humanitární
po moci-zde
opět
vyhledávání
průjmových
onemocnění
a
konzultovány
epidemiolo gické problémy.
Zpracování m ateriálu „Seznam firem a pracovníků
provádějících DDD činnost v Libereckém kraji“.
Zpracování materiálu
létajícímu hmyzu“.

„Seznam

repelentů

Zpracování m ateriálu „Dezinfekční
ruce“.

proti

přípravky na

Zpracování materiálu „Protiplísňové přípravky na
ošetření no hou“.
Zpracování m ateriálu
v ob ydlích“.

„Postřiky

proti

komárům

Zpracování m ateriálu „Postup při dekontam inaci
dokumentace“, který byl cestou odboru zdravotnictví
KÚ LK distribuován do všech ordinací v postižených
oblastech.
Mapování situace v zaplavených ordinacích a to
jednak faktický stav ordinací a také zachování
chladového řetězce očkovacích látek. Kontakto váno

všech 9 pediatrických ordinací v zasažených
oblastech a všech 17 ordinací praktických lékařů pro
dospělé. Žádná ordinace pediatrů nebyla zatopena.
Očkovací látky z oblastí bez proudu byly včas
odvezeny, ani v jednom případě nebyl porušen
chladový řetězec. Šest zdravotnických zařízení bylo
vážně či zcela zatopeno (2 ordinace praktického
lékaře pro dospělé, 2 zubní ordinace, 1 ordinace
gynekologa a jedno výjezdové stanoviště ZZS LK).
Navázání spolupráce s epidemiology z Ústředního
vojenského zdravotního ústavu. Denně docházelo
k vým ěně epidemiologických dat, včetně výsledků
odebraného biologického materiálu. Dne 16. 8. 2010
byl uskutečněn společný výjezd do postižených
oblastí Raspenava, Višňová, Heřmanice. Zde
vyhledávání
infekčních
onemocnění,
ko ntrola
dodržování
základních
hygienických
zásad
v prostorách
výdeje
stravy,
při
rozdělování
potravinové humanitární pomoci, v ub ytovnách,
v zařízeních pro hygienickou očistu civilistů.
V Heřmanicích společným i silami zajištěno mytí
rukou ve výdejně stravy, které bylo do té doby
zajištěno pouze jednou nádobou pro všechny
strávníky, navíc s roztokem d ezinfekčního přípravku
nevhodným na dezinfekci rukou.
Provádění
konzultační
činnosti
v postižených
oblastech k posouzení zdravotní závadnosti objektů,
zejm. v souvislosti s šířením infekčních onemocnění.
Na žádost 31. brigády radiační, chem ické a
biologické ochrany bylo zpracováno doporučení
k dekontam inaci materiálů, které byly nasazeny při
povodních v obcích Libereckého kraje.

4. KOMÁŘI
12. 8. 2010 byl pracovníky
protiepidemického
odboru proveden mo nitoring výskytu ko márů za
účasti entom ologa z K HS Jiho moravského kraje.
Z důvodu poškození kom unikací bylo Krizo vým
štábem LK poskytnuto armádní terénní vozidlo se
zkušeným řidičem . Situace byla zm apována v celém
zasaženém území, prověřeno celkem 14 lokalit na
územ í dotčeném povodněm i na Liberecku a
Českolipsku. Na základě výsledků monitoringu byly
určeny 2 lokality na Českolipsku, každá o rozloze cca
5 ha, v obci Žizníkov a Heřm aničky k preventivním u
dezinsekčnímu zásahu. Dne 13. 8. 2010 bylo vydáno
Rozhodnutí hejtmana LK č.3/2010, kterým byla
uložena společnosti Lidezin, s.r.o. povinnost aplikace
postřiku larvicid ním přípravkem proti ko márům
VectoBac 12AS. 14. 8. 2010 vzhledem k nepřízni
počasí aplikace přípravku VectoBac 12 AS nemohla
být provedena. Teprve 15. 8. 2010 začala akce, která
byla dokončena 16. 8. 2010 večer. 25. 8. 2010 byl
proveden kontrolní mo nitoring výskytu komárů na
Českolipsku vedoucím NR L pro dezinsekci a
sterilizaci SZÚ Praha. Zjištěn pouze výskyt
ornitofilních kom árů Culex pipiens.
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5. INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ
K 17. 9. 2010 bylo v so uvislosti s podezřením na
infekční onemocnění prověřováno celkem 98 osob.
19 osob bylo hospitalizo váno na infekčním oddělení
Krajské
nem ocnice
Liberec,
a.s., 1 osoba
v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Bylo
provedeno celkem 41 výtěrů z rekta. V EPIDATu
bylo
k
17. 9. 2010
vykázáno
v souvislosti
s povodněmi 50 nákaz: 1x A02, 6x A04, 9x A04.5,
1x A08, 28x A09, 1x A27, 1x A41, 1x A46, 2x B86.
V odběrech vzorků stolic u civilních osob, vojáků a
příslušníků
základních
složek
integrovaného
záchranného systém u z postižených oblastí bylo
prokázáno 2x E.coli O86, 2x E.coli O111, 2x E.coli
nedotypované,
1x
rotaviry,
1x
Clostridium
perfringens a 9x Campylobacter jejuni bez epid
souvislosti a 1x Salmonella Enteritidis.

6. LEPTOSPIRÓZA
V souvislosti s vystoupením soukro m ého veterináře
v TV Nova se sdělením, že v obci Raspenava je
ohnisko leptospirózy, b yla pro nadřízené státní
orgány a krizové orgány kraje provedena analýza
onemocnění v okrese Liberec od roku 1961.
V uvedeném období bylo hlášeno celkem 80
onemocnění. 13 vyhledáno v obcích, které byly
v roce 2010 postiženy bleskovou povodní. Průměrný
výskyt za 48 let činil 1,67 onemocnění za rok.
V souvislosti se srpnovými povodněmi evid ujeme
pouze 1 potvrzené onemocnění leptospirózou u m uže
policisty nar. 1985 z obce Frýdlant. Při bleskové
povodni 7. 8. a 8. 8. plaval ve vodě v obci Frýdlant.
První příznaky onemocnění udával 21. 8. 2010 - od
rána
horečku
a zim nici,
zvracel. Horečka
pokračovala i 22. 8. 2010 až do 40,4°C, měl bolesti
břicha trvalého charakteru. Hospitalizován b yl na
infekci 23. 8. 2010. Při příjm u měl CRP 259, mírnou
elevaci močových amyláz, lehkou elevaci jaterních
transamináz. Byla zahájena léčba cefalosporiny III.
generace
parenterálně.
H ospitalizován až do

30. 8. 2010. Dim itován osm ý den hospitalizace
v uspokojivém stavu. Sérologicky z 2. odběru na
leptospiry ze dne 6. 9. 2010 L. grippotyphosa P125
1:200 pozitivní, L. grippotyphosa Ž6 1:400 pozitivní.

7. ZÁVĚR
Epidemiolo gická situace v L ibereckém kraji nebyla
bleskovými
povodněmi
výrazněji
ovlivněna.
V souvislosti s povodněmi se nevyskytly ani závažné
očekávané nákazy. Bleskové povodně prověřily
funkčnost orgánu ochrany veřejného zdraví a
ukázaly, že orgán ochrany veřejného zdraví patří
m ezi důležité a nenahraditelné orgány v kraji.
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Nepokoje jako specifická mimořádná událost
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ABSTRAKT
Nepokoje jsou specifickou mimořádnou událostí antropogenního původu. Vlastní průběh
nepokojů, včetně zdravotnických následků, je vždy specifický a závisí na mnoha faktorech. Mezi
nejvýznamnější faktory ovlivňující reálný dopad nepokojů na zdravotnický zásah patří
geografické místo, důvod iniciace nepokojů, stupeň radikalizace nepokojů, počet účastníků,
způsob eliminace a použité prostředky. V příspěvku jsou shrnuty zdravotnické dopady nepokojů
a nejčastější typy poranění včetně jejich příčin.
Klíčová slova: nepokoje, mim ořádná událost, krizové plánování,

ABSTRACT
Riots as a Specific Major Incident
Riots are a specific major incident of anthropogenic origin. The course of a riot including
medical consequences is always unique and depends on many factors. The most significant
aspects influencing the actual impact of a riot on the medical response include geographic
location, cause of the riot, the degree of radicalization, the number of participants and the
response means. The article summarizes the medical impacts of riots and the most common
injuries including their causes.
Keyw ords: riots, major incident, disaster planning

1. ÚVOD
Nepokoje a jiné formy radikálních kolektivní ch akc í
jsou vždy do značné míry jedinečné a již ve svém
prvotním plánu střetu s „někým“ zahrnují vysoké
riziko vzniku poškození zdraví jednotlivců a to jak
přímých účastníků, tak i osob „neúčastnících se
těchto nepokojů“. Specifičnost nepokojů spočívá i ve
vzniku takzvaného davového jednání, které se často
radikalizuje nad prvotně „pláno vano u“ míru a
eskalaci násilí vůči majetku i osobám. Obecně
můžeme jako dav označit jakékoli větší shrom áždění
lidí, kteří na veřejném místě vstupují do přímé
interakce. V tako vém případě však nastává pouze
nezaostřená interakce. Tito lidé jsou sice fyzicky
přítomni ve stejném prostoru a uvědo mují si
přítomnost těch druhých, ale přito m každý jedinec
nebo malá skupina sleduje své vlastní cíle a jde svou
nezávislou cestou. U nepokojů je tomu však jinak:
činnost každého jedince je spojena s tím, co dělají
ostatní. Dav náhle přechází do zaostřené interakce a
začíná se navenek chovat jako jeden celek. Davové
jednání a vyvolávání pouličních nepokojů jsou
typickými projevy frustrace těch lidí, kteří nemají

šanci
legitimním
způsobem
vyjádřit
svou
nespokojenost.
Specifickou
skupinou
jsou
destruktivní nepokoje, které vedou k ničení m ajetku,
rabování, raněným a ztrátám na životech.
Nepokoje lze charakterizovat jako násilný trestný čin
proti veřejném u pořádku, na kterém se podílí více
osob. Na rozdíl od demo nstrací jsou nepokoje
charakterizovány vžd y určitou mírou protiprávního
jednání spočívající v násilí proti majetku nebo
skupině ob yvatel. Vnímání nepokojů může být velm i
široké a m ůže zahrnovat celou škálu chování skupiny
obyvatel od srážek mezi tábory s různým i
politickým i názory, přes nepokoje spojené se
sportovním utkáním, až po nepokoje vyvolané
pouličními gangy. Například v Něm ecku jsou
nepokoje definovány pouze jako činy spojené
s násilí m proti veřejné moci a „menší“ skupiny činů
veřejného násilí jsou nazývané jako porušení
veřejného pořádku. Zjednodušeně však m ůžeme říci,
že se bude vždy jednat o skupinový čin, který
eskaluje v násilné jednání, a to buď proti majetku
nebo proti osobám, případně obojím.
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Z pohledu zdravotnictví jsou nepokoje přehlíženou
mimořádnou událostí, která není ve velké míře
zahrnována do plánů připravenosti územ ních celků
ani zdravotnických zařízení (traumatolo gické plány).
Toto přehlížení plyne do minantně z představy nízké
pravděpodobnosti výskytu v „m ém regionu“, ale
vychází i z problematického stanovování přípravy na
tento typ události.

2. NEJVÁŽNĚJŠÍ NEPOKOJE 2010

proti záchranným složkám včetně zdravotnických,
které účastníci vnímají jako představitele „státní
moci“, a v tomto případě může dojít ke ztrátě
zdravotnického vybavení a techniky, případně ke
zranění sam otného zdravotnického personálu [3],
d) „dvě strany“ – při nepo kojích je vhodné
oddělovat i při ošetřování a případném násled ném
transportu do zdravotnických zařízení ošetřované tak,
aby nedocházelo k případným dalším konfliktům
mezi účastníky nepokojů z opačných „táborů“
(fanoušci fotbalových tým ů, anarchisté a neonacisté,
radikální demo nstranti a policisté,…).

Jen v roce 2010 zemřelo při nepokojích v různých
částech světa více než 1000 osob a několik tisíc jich
bylo zraněno. Mezi nejvýraznější nepokoje roku
2010 lze zařadit nepokoje v Thajsku, které trvaly déle
než dva měsíce (březen – květen 2010) a vyžádaly si
60 - 80 mrtvých civilistů, 6 vojáků a více než 2400
zraněných. Mezi specifika těchto nepokojů lze
zařadit i dočasné obsazení a prohledávání nemocnice,
které m ělo za následek následnou evakuaci 600
pacientů
Chulalo ngkorn
Hospital
do
jiných
zdravotnických zařízení [4]. Mezi další rozsáhlé
nepokoje lze zařadit etnické nepokoje v jižním
Kyrgyzstánu, které si podle oficiálních údajů
vyžádaly 893 obětí, 1900 raněných a 100 – 250 tisíc
osob se vydalo před nepokoji na útěk do sousedních
států a oblastí.

Nejčastější typy poranění při nepokojích jsou závislé
na intenzitě střetu mezi skupinami účastníků,
případně mezi účastníky a pořádkovými silami a na
typu použitých zbraní. Mezi nejčastější typy poranění
patří
úrazy
s „mechanickým
poškozením “
(pohmožděniny, zlo meniny, tržné rány, otřesy
mozku), způsobené nejen úderem, ale především
dopadem tělesa (dlažební kostka, kámen, cihla,
římsa, trubka,…) do davu. Samostatným typem
m echanického poranění jsou zranění způsobená
střelným i zbraněmi (gumové a plastové projektily či
ostré střelivo).

V Evropském regionu sice nepokoje v takovém to
rozsahu nepropukly, ale nepo koje v Řecku v květnu
2010 si vyžádaly 3 oběti a několik desítek zraněných.
Dlouhodobé protesty ve Francii, které místy přerostly
v „lo kální“ nepokoje, si vyžádaly spíše materiální
škody a pouze několik zraněných osob (říjen 2010).
Mezi další význam né nepokoje lze řadit „již tradiční“
nepokoje v Severním Irsku (červenec 2010), protesty
ve Stuttgartu (září / říjen 2010), studentské nepokoje
v Anglii (listopad 2010). V České republice se mluví
v letošním roce do minantně o nepokojích spojených
se sportovním i událostm i – Vsetín (září 2010), Praha
– Bohemians (září 2010), Ostrava (listopad 2010).
Není však na škodu si připo menout pražské nepokoje
staršího data (MMF 2000, sum mit N ATO 2002).

Z vláštním typem zdravotních problémů může být
intoxikace způsobená použitím slzného plynu ze
strany pořádkových sil (případně pepřový sprej,
dýmotvorné a jiné látky používané zásaho vými
jednotkami) nebo toxické látky z požárů.

3. ZDRAVOTNICKÉ ASPEKTY
Oproti ostatním m imořádným událostem vyžadujícím
zásah zdravotnických záchranných složek mají
nepokoje něko lik specifických aspektů:
a) čas - nepokoje nemají většinou přesné časové
ohraničení a mo hou probíhat i několik dní až týdnů,
b) intenzita průběhu – na rozdíl od většiny ostatních
mimořádných událostí nevzniká většina zranění na
začátku mimořádné události, ale intenzita „vzniku“
zdravotnických
ztrát
a
následné
potřeby
zdravotnického ošetření může být velmi proměnlivá,
může se opakovat nebo dokonce narůstat,
c) radikalizace – intenzita radikalizace účastníků
nepokojů může dosaho vat různých stupňů a při těch
nejradikálnějších se může destruktivní síla obrátit i

Další skupinu poškození zdraví tvoří popáleniny,
jejichž vznik je vysoce pravděpodobný při používání
Molotovových
koktejlů
a
p yrotechnických
prostředků ze strany demonstrantů, ale také
v důsled ku „oblíbeného “ zapalování aut, kontejnerů a
ostatních na ulici dostupných m ateriálů.

V poslední
době
rozmáhající
se
zbraní
„demo nstrantů“ jsou různé typy laserů, které mo hou
způsobit poškození zraku dominantně u pořádkových
sil. Poslední skupinou poranění jsou „úrazy“ závislé
na povětrnostních vlivech (zim a, mráz, horko), kd y
dochází k poškození zdraví o bdobně jako u ostatních
akcí s velkým počtem účastníků (podchlazení,
omrzliny, úpal, úžeh, dehydratace).

4. DISKUZE A ZÁVĚR
Nepokoje jsou jako mim ořádná událost vyžadující
zásah zdravotnických záchranných složek specifické
v m noha aspektech. Jednotlivá hlediska mají výrazný
vliv na typ poškození zdraví i na vlastní průběh
zásahu záchranných složek. Podle stavu stávajících
traumatologických plánů regionů i zdravotnických
zařízení patří nepokoje v ČR m ezi relativně
přehlížené typ y mimořádných událostí. Zdravotnické
zabezpečení následků nepokojů je předpokládáno
v rámci „běžného “ chodu zdravotnické záchranné
služby.
V zahraničí
jsou
běžní „zdravotničtí
specialisté“ demo nstrantů [2], kteří „mají na starost“
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poskyto vání první po moci v průběhu nepokojů a
vydávají si i vlastní publikace první pomoci
zaměřené nejen na zdravotnické aspekty vlastního
zásahu v průběhu nepokojů, ale i na prevenci
(minimalizaci vzniku poškození) či na zdravotnické
zřetele
pobytu
v policejních
celách.
Při
součinnostních cvičeních IZ S by se do budoucna
měla i ZZS více podílet na přípravě a průběhu
nácviku
elim inace
nepokojů
a
radikálních
demo nstrací.

5. POUŽITÉ ZDROJE

[2] First Aid for Radicals and Activists [online]
Black Cross Health Collective [cit. 1.11.2010].
Dostupné
na
WWW:
<http://blackcrosscollective.org>
[3] Nepokoje ve Švédsku [online] aktualne.cz, 2010
[cit.
1.11.2010].
Dostupné
na
WWW:
<http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clan
ek.phtm l?id=670357>
[4] Bangkok EMS [online] [cit. 1.11.2010]. Dostupné
na
WWW:
<http://ww w .ems.bangkok.go.th/
radmob.html>

[1] Greek riots 2008 [online] The Big Picture, 2008
[cit.
1.11.2010].
Dostupné
na
WWW:
<http://ww w .bosto n.com/bigpicture/2008/12/200
8_greek_riots.htm l>

Obr. 1: Fotografie převzaty z [1]
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Mediální odraz pandemie prasečí chřipky
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ABSTRAKT
Pandemická chřipka ukázala řadu mezer v připravenosti. Vnímání problému se lišilo mezi
jednotlivými kontinenty i zeměmi a klíčovou roli hrála masmédia. Ukazuje se, že stát musí véstt
při komunikaci s masmédii proaktivní roli. Negativní informace mohou výrazně ovlivnit i velmi
dobře připravená opatření.
Klíčová slova: pandemie, prasečí chřipka

ABSTRACT
Media picture of pandemic swine flu
Pandemic flu showed many gaps in preparedness. Problem perception differed among single
continents and countries and a key role played mass media. It is obvious; state has to lead a
proactive role with mass media. Negative information may influence even very well prepared
measures
Keyw ords: pandemic, swine flue
Od smrtící pandemie v letech 1918/1919 žije světová
veřejnost v obavě z pandemie příští. Přestože za
uplynulých více než 90 let některé pandemie
proběhly,
žádná
nedosáhla
tak
alarm ujících
parametrů jako již zmíněná pandemie na sklonku
První světové války. Posledních dvacet let jsme
očekávali, odkud přijde úder a předháněli jsme se
v různých simulacích, modelování a predikcích.
Realita, jak už to však často bývá, byla diametrálně
odlišná. Pandem ická chřipka nás vystavila zkoušce,
která ukázala, že nejenom virus se chová
nepředvídatelně, ale bohužel i sam otná lidská
populace exprimovala tak zásadně různorodé názory,
že i část zpravidla racionálně uvažující veřejnosti
podlehla konspiračním teoriím . Mnoho let nad nám i
hrozba pandem ie chřipky visela jako Damoklův meč
a většina zemí se více či méně odpovědně
připravovala na její příchod. Velmi důležito u roli
v rozhodovacím procesu hrály organizace jako
Evropské centrum pro kontrolu nemocí a zejména
Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta pečlivě
nastavila
systém
m onitorování
celosvětového
výskytu chřipkových virů a jejich šíření. Na základě
informací o šíření viru vytvořila šestistupňový
systém, který m ěl popisovat míru nebezpečnosti
šíření ve škále 1 až 6, kdy stupeň číslo 6 znamená
plně rozvinutou pandem ii. WHO b yla následně
obviňována, že vyhlásila pandem ii předčasně a že je
vleku farmaceutických firem. Farmaceutické firm y se

nepochyb ně podílí na různých masm ediálních
kampaních, ovšem osočení z ovlivnění WHO je
poněkud přitažené za vlasy. Kritéria, podle kterých
WHO klasifikuje situaci, byla dána dlouho dopředu a
WHO se tedy muselo zacho vat tak, jak se zachovalo,
tedy vyhlásit celosvětovou pandemii pouze na
základě šíření viru. Je zřejmé, že do budoucnosti b y
bylo lépe posuzovat i
klinickou závažnost
onemocnění, což by věrněji reprezentovalo vlastní
nebezpečnost nastalé situace. Co je však alarmující,
je skutečnost, že na sklonku pandem ie se objevila
řada mesiášů, kteří věděli, že všechno bylo
provedeno špatně. Ex post je snadné hodnotit,
mnohem složitější je připravit systém do budoucnosti
za obrovské nejistoty, jak se bude virus chovat.
Dovedu si živě představit, jak by stejní jedinci volali
k zodpovědnosti
odborníky
i
úředníky
v katastrofickém případě, kd yby celosvětově zem řely
statisíce osob. Není až tak složité ukázat no vináře,
kteří na počátku až agresivně kritizovali stát, který
není schopen zabezpečit vakcínu pro všechny a
nepochyb ně ji chystá jen pro politiky a VIP. Poté, co
ve
společnosti
převážil
odpor
k očkování,
nepochybně výrazně podpořen nízkou klinickou
závažností onem ocnění a limitovaným počtem
zemřelých titíž novináři chtěli nechat zavřít hlavního
hygienika za
neuvěřitelné
plýtvání
státními
prostředky. Jen pro ilustraci Česká republika vydala
„zbytečně“ 13 Kč na obyvatele.
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Hluboce jsem se m ýlil, kd yž jsem měl výhrad y
k tom u, kolik vakcíny jsme zabezpečili pro naši
populaci. Jeden m ilion dávek byl pro naši bezbřehou
demo kracii bohužel až příliš. Reálná, každému
dostupná data o bezpečnosti vakcíny ani narůstající
počty úmrtí naši veřejnost nepřesvědčily. Ú mrtí na
infekční chorobu je přece něco zcela přirozeného, a i
když se ho v koutku duše jistě obáváme, proč by
mělo postihnout zrovna nás. Vždyť běžný občan je
zdravý, takže mu v podstatě nic nehrozí. H ypotetické
a
fakty
nepodložené
úvahy
o
rizikovosti
nevyzkoušené vakcíny naopak prezentovala bohužel i
řada lékařů, včetně autority jakou by měl být i
prezident České lékařské ko mory. Potom se
nemůžem e divit, že se populace chová tak, jak vidí
u „odborníků“. Já si jen nedovedu představit, že bych
kardiochirurgovi hovořil do jeho indikací k operaci,
protože tomu prostě nerozumím. Očkování však od
jisté doby rozuměli úplně všichni, vžd yť si přece
stačí přečíst nějaký „validní“ článek na internetu.
Masmédia používala osvědčenou strategii, snažila se
vytvořit na obrazovce konflikt. Ten b yl dán
soubojem
„oficiálního“
názoru
s dobře
informovaným odpůrcem. Obě strany měly shodný
prostor, a posluchač či divák si hledal svou pravdu
někde uprostřed. To však jen přispělo k navození
další nedůvěry a posléze nemožnosti veřejné m ínění
již jakkoliv pozitivně o vlivnit. Z to hoto důvodu měla
strategie očkování rizikových skupin již jen malo u
šanci na úspěch a podobně nabídka očkování pro
skutečné zájemce již přišla poněkud pozdě. Velká
nevole
se
zvedla
v souvislosti
s nařízením
ministerstva obrany očkovat prakticky povinně.
Rezort obrany je jistě specifický a demo kracie zde
nemůže být rozhodující hodnotou, ale je otázkou,
zda-li takto tvrdé nařízení mělo za nastalé situace
ospravedlnění.

Obr. 1 H1N1 influenza virus

Dalším problémem byla m edializace různých sice
senzačních, ale neověřených zpráv z různých
pseudostudií či pochyb ných zdrojů. Tyto zprávy
logicky přitáhnou velký počet posluchačů, avšak o
jejich násled nou negaci nemá již nikdo příliš velký
zájem. V optimálním případě je následně zveřejněna
krátká noticka negující předchozí bohatě glosovanou
zaručenou zprávu.
Je vidět, že s masm édii neumím e pracovat. V zemích,
jako je Nizozemí, Švédsko či Norsko vlád y
spolupracovaly s masmédii proaktivně a výsledek se
dostavil. Rozhodující roli však zřejmě sehrála i
rychlost rozhodování. Negativní informace pak již
neměly vzhledem k rychlosti očkování populace
dostatečný prostor k zastavení prováděného téměř
plošného očkování. My jsme tak dlouho řešili, kolik
vakcíny nakoupíme, že výsledný dopad na veřejnost
byl velmi negativní.
Je třeba říci, že očkování m á stále velkou důležitost.
Přestože, a je třeba říci na štěstí, pandemie proběhla
velmi mírně i k překvapení všech odborníků, musím e
počítat s tím, že příště může být pandem ie m no hem
závažnější. Očkování je jedinou spolehlivou metodou
a bohužel masmediální kam paň ovlivnila vním ání
očkování nejen vůči chřipce, ale bohužel i celkově.
Dochází k to mu, že se snížil zájem u doporučených
očkování a k poklesu celosvětových prodejů vakcín,
což je logicky indikátorem celkové poptávky.
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Antidota v neodkladné péči – kdy, kde, která a jak?
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ABSTRAKT
Autoři ve svém příspěvku rozebírají antidota z hlediska využitelnosti či potřebnosti pro různé
úrovně neodkladné péče. Jde jednak o hledisko časové, v tomto případě se jedná o látky, u
kterých je možný odklad podání, na druhé straně jsou látky běžně používané v podmínkách
neodkladné péče. Zásoby antidot, která se používají raritně a není nutné je aplikovat ihned,
budou centrálně k dispozici z Toxikologického informačního střediska.
Klíčová slova: antidota, neodkladná péče, zdravotnické záchranné služb y, urgentní příjem

ABSTRACT
Antidotes in emergency care – when, where, which and how?
The authors discuss which antidotes should be used in emergency care, on which level of this
care and what are the needs to use them - either from the time point of view when there could
be no delay in administration of the medication; the other group of antidotes is commonly used
in conditions of emergency care. Stocks of antidotes which are used very rarely and which
aren´t administered immediately will be stored at Toxocological information center.
Keyw ords: antidotes, emergency care, emergency m edical services, em ergency department

1. ÚVOD
Antidota se v neodkladné p éči nepoužívají příliš
často, i kd yž nutnost jejich dosažitelnosti je
nezpochybnitelná. Otázky zní, zda jsou zásob y
antidot v podmínkách urgentní péče vůbec nutné, a
pokud ano, tak která, v jakém množství a v které
úrovni neodkladné péče by měla b ýt dosažitelná.
Není to pouze otázka ekono mická, ale i otázka
bezpečnosti jak pacientů, ale v některých situacích i
bezpečnosti personálu. Navíc vzhledem k tom u, že
frekvence použití je u některých antidot skutečně
velm i nízká, souvisí s tím i vzdělávání pracovníků.
Při minimální četnosti použití se musí i v naléhavé
situaci orientovat v indikacích, kontraindikacích,
vedlejších účincích a interakcích a samozřejmostí je i
znalost správného dávkování.

příjmů seznam antidot pro různé úrovně neodkladné
péče. V současné době by měla na MZ ČR být pro
tato vybraná antidota schválena i metodika
distribuce, finanční úhrady a obměny po exspiraci.
V první skupině seznamu jsou látky, které by měly
mít ve vybavení všechny vozy zdravotnické
záchranné služby. Jsou to antidota buď běžně
používaná, nebo ta, jejichž podání je nezbytné
okamžitě (a v některých případech i z důvodů
ochrany zdravotníků). Tento seznam b yl zreduko ván
na 8 látek:
·

hydoxocobala min (Cyanokit) pro
otravu
kyanid y
a
kouřovým i plyny
s obsahem
kyanovodíku;

·

aktivní uh lí (Carbosorb) – jako nespecifické
antidotum při perorálních otravách; vzhledem
k tom u, že pro podání je většinou nezbytné
zavedení nasogastrické sondy a provedení
výplachu žaludku, je vždy potřeba zvážit
v každém individuálním případě poměr rizika a
přínosu pro pacienta;

·

atropin jako nespecifické – funkční – antidotum
otravy organofosfáty, případně karbamáty,
zdravotnické
záchranné
služby
jej
mají

2. SEZNAM DOPORUČENÝCH
ANTIDOT PRO NEODKLADNOU
PÉČI
V minulých měsících vznikl na základě konsensu
zástupců MZ ČR, Společnosti urgentní medicíny a
medicíny katastrof ČLS JEP a zástupců urgentních
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v dostatečném množství, byť je v běžném
provozu pochopitelně používán v indikaci jako
antiarytm ikum;
·

etanol magistraliter pro otravy metanolem a
glykoly, včasnost podání může zamezit následné
hemodialýze a tudíž je podání již v terénu při
prvním ko ntaktu plně indikováno;

·

flu mazenil
(Anexate)
pro
intoxikace
benzodiazepiny, přičemž je nutné pečlivě
stano vit klinické indikace pro použití antidota
z hlediska závažnosti intoxikace. Flumazenil
není indikován pro nezávažné otravy, na druhé
straně si některé závažné stavy
vynutí
sympto matickou intenzivní péči včetně zajištění
dýchacích cest a umělé plicní ventilace a ani zde
není podání flumazenilu vhod né;

·

naloxon (Intrenon, Naloxone) pro otravy
opiáty; naloxo n má výrazně kratší poločas
eliminace oproti všem opiátům včetně heroinu,
takže je nutné pacienty nějakou dobu alespoň
observovat, v literatuře bývá uváděno vyšší
riziko vzniku nekardiálního plicního edém u při
značných výkyvech hladiny opiátů po podání
antidota;

·

glukagon (Glucagen) pro otravu betablokátory;

·

Calcium gluconicum nebo Calcium chlorátům
pro otravy blokátory kalciových kanálů.

Druho u skupinu tvoří látky pro úroveň urgentních
příjmů a kromě antidot pro terénní použití jsou zde
zařazeny ještě násled ující: thiosíran sodný (Natriu m
thiosulfát
10%),
physostigmin
(A nticholium ),
dantrolenum (Dantrolen), protaminsulfát (Protam in
Valeant),
desferoxamin
(Desferal),
mesna
(Mistabron), kyselina listová (Acidum folicum),
pyridoxin (Pyridoxin), N-acetylcystein (A CC injekt),
některá antidota při otravách houbami a některá
antiséra. Pro úroveň urgentních příjmů ve fakultních
a krajských nemocnicích je ještě požadována zásoba
octreotidu (Sandostatin)
pro
otravy deriváty
sulfonylurey, obidoxim u (Toxogonin) pro otravy
organofosfáty, tolonium chloridu (Toluidinblau) při
intoxikaci
methemo globinizujícími
látkami
a
procyklidinu
(Kemadrin)
pro
předávkování
neuroleptiky s předpokladem, že takto závažné
otravy by m ěly být přímo směrovány na pracoviště
tohoto typu.
Toxikologické informační středisko nedisponuje
zásobami běžných antidot, ale má k dispozici široké
spektrum
protilátek
pro
otravy
kyanidy,
organofosfáty, těžkými kovy digitalisem, glyko ly a
m etanolem, houbami a antiséra. Na vyžádání je
schopno
požadovanou
látku
poskytnout
zdravotnickém u zařízení.

3. DISKUZE
Standardizace vybavení antidoty m ůže zajistit
přiměřeně rychlou reakci zdravotnického systému jak
při individuálním výskytu intoxikace, tak při
hromadném výskytu, a to za finančně přijatelné
náklady. Zařazení do jednotlivých skupin určovaly
jednak časové faktory – tedy nutnost bezprostřední
aplikace pro minimalizaci zdravotních následků
otravy, a dále riziko hro madné otravy buď při
teroristickém útoku nebo při průmyslové havárii.
V těchto případech je okamžitá zásoba antidot i
otázkou bezpečnosti zasahujícího personálu.
Seznam doporučených antidot pro jednotlivé úrovně
neodkladné péče je prvním krokem, následovat musí
jak zmíněná m etodika úhrady, distribuce a obměny a
vypracování metodického p okynu pro používání
jednotlivých látek. V jednotlivých zdravotnických
zařízeních
je
potřeba
navázat
proškolením
zdravotníků, zejména lékařů a zaměřit se na
bezpečné zvládnutí dávkování, interakcí, vedlejších a
nežádoucích účinků a případných kontraindikací při
použití
v klinických
situacích.
Pravděpodobně
nebude stačit jednorázové proškolení, optimální b y
byly opako vané nácviky v sim ulovaných klinických
scénářích v kontextu celého terapeutického procesu.

4. ZÁVĚR
Systém více úrovní zásob antidot odpovídá
modernímu pojetí krizové připravenosti a je jediným
možným řešením rizik CBRN E. Snažit se zajistit celé
spektrum antidot již od prvního kontaktu je nejen
ekono micky nezvládnutelné, ale z hlediska terapie
mno hdy i zbytečné. Dosažitelnost konkrétní látky
přesně v tom okam žiku péče, kdy m á její podání
sm ysl, zajistí adekvátní a bezpečný management
intoxikací jak při individ uálním, tak při hro mad ném
výskytu.
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ABSTRAKT
Teoretická část příspěvku se zaměřuje na vymezení pojmu druhosledové podpory a jejích
funkčních vztahů s prvosledovou pom ocí. Rovněž se řeší otázka vymezení krizové situace právě
v kontextu opodstatněného využití druhosledové podpory. Současně jsou vymezeny hlavní
funkce druhosledové podpory, podstata její náplně a obecné náčrty situací, v nichž je možné
druhosledovou podporu využívat.
V druhé části příspěvku se podrobně rozebírá činnost Humanitární jednotky ČČK Praha 1 při
povodních na Liberecku (srpen 2010). Důraz je přitom kladen na získanou zkušenost
s poskytováním pomoci (humanitární, psychosociální, zdravotnické aj.) přímo v zasaženém
území, a to ve vztahu k výše uvedenému teoretickému rámci druhosledové podpory.
V závěru příspěvku je na základě získaných zkušeností podpořen obecný argument o významu a
nezbytnosti druhosledové podpory při krizových situacích. Rovněž je zdůrazněn význam a
specifičnost nasazení druhého sledu v operativní součinnosti a v následné návaznosti na činnost
prvního sledu pomoci a také na jeho opodstatněnou úlohu jako funkčního článku v rámci
systému záchrany - který se někdy označuje jako širší pojetí Integrovaného záchranného
systému.
Klíčová slova: druhosledová podpora, krizová situace, povodně, humanitární jednotky, Český
červený kříž

ABSTRACT
Specifications of the Recovery Support provided by Emergency Team
(Humanitarian Units, Czech Red Cross, Prague 1)
during the Floods in Liberec Region (August 2010)
The first part of the text concentres on a definition of the term Recovery Support (the second
wave response) and its functional relation to the First Response (the first wave response).
In the next part are describ ed activities of the Humanitarian Unit of the Czech Red Cro ss
(Prague 1 local branch) during floods in Liberec region (August 2010). Emphasis is placed on
acquired experiences with render assistance (humanitarian, medical etc.) in affected area.
There are highlights of several attributes of this assistance which were achieved. Mainly active
involving of the Humanitarian Unit to the monitoring system of affected inhabitant
requirements and into the system of the Emergency Medical Service ensuring in the affected
area. There are also highlights of efficient cooperation with local municipal office (and crisis
staff) in providing of the specific requirements of municipality and its inhabitants (medicaments
supply, psychosocial assistance, foundation of the children day centre etc.) during crisis state.
In the end of the contribution on the basis of acquired experiences the author gives support to
argument about Recovery Support (the second wave response) importance in crisis situation
and also its importance as a part of broader concept of Integrated Rescue System.
Keyw ords: Recovery Support (the second wave response), em ergency situation, emergency
m anagement, floods, Humanitarian Units, Czech Red Cross
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1. ÚLOHA DRUHOSLEDOVÉ
PODPORY PŘI MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI
V odborné literatuře se významná pozornost věnuje
otázce postavení a časového zařazení jednotlivých
sledů jednotek poskytujících pomoc v m ístě
mimořádné události - katastrofy. Druhosledová
podpora na rozdíl od podpory prvního sledu se do
časové souslednosti mim ořádné události zařazuje
poněkud obtížněji, neboť časové hranice pro její
nasazení a působení jsou relativní a závislé od
konkrétní mimořádné události. Proto je potřeba
nejprve definovat a zařadit úlohu druhého sledu do
srozumitelného rámce.

k udržení křehce dosažené stability). Rozdíl oproti
předchozímu typ u mimořádné události spočívá nejen
v právním důsledku, kd y je zpravidla vyhlašován
některý z krizových stavů, ale také v časovém
rozměru události, který vytváří prostor pro povolání
jednotek druhého sledu, jejichž pracovní náplní jsou
činno sti odlišující se od jednotek prvního sledu.
Na etapizaci krizové situace m ůžeme nahlížet jednak
z pohledu její dynamiky (elevace, eskalace,
kulminace a následná konsolidace), ale rovněž
z pohledu
vykonávaných
činností
jednotkami
poskytujícími pomoc a podporu při mimořádné
události. Tento pohled je pro porozumění úlohy
druhosledové podpory důležitější.

1.3.
1.1.

Mimořádná událost

Prvním problémem, se kterým se setkáváme je
vym ezení mim ořádné události a její přechod do
podoby krizové situace (resp. katastrofy). M ůžeme
jednak vycházet z platného právního rámce (zákon o
krizovém řízení a zákon o integrovaném záchranném
systému), jenž zužuje problem atiku krizo vé situace
na akt vyhlášení krizového stavu (stav nebezpečí,
nouze nebo stav ohrožení státu). Přitom však krizová
situace má svůj vlastní vývoj, který byl započatý
mimořádnou událostí a bez ohledu na právní stav a
akt vyhlášení krizo vého stavu vyžaduje jakákoliv
mimořád ná situace nasazení p omoci.
Pokud je vzniklá m imo řádná situace dobře
lokalizována a nepřesahuje svým rozsahem situaci
s níž se vypořádá systém Integrovaného záchranného
systému (dále jen IZS), nenastává zpravidla krizová
situace a událost (například havárie) je skončena
v krátkém časovém úseku – většinou do 120 minut
[Škola 2009]. Rozsah tragédie (ztráty na životech)
může b ýt samozřejmě velký, ale z pohledu
zasahujících jednotek je situace brzy stabilizována a
nedošlo
k
rozvratu
funkčno sti
systém u
(infrastruktury, zásobování atd.). V tako vé situaci
dokáže první sled pomoci, tedy profesionální
jednotky (Hasičský záchranný sbor, zdravotnická
záchranná služba, Policie ČR) zajistit rychlou a
efektivní pomoc.

1.2.

Krizová situace

Jiná situace však nastává v případě, kdy rozsah nebo
pokračující dynamika m imořádné události překračují
hranici udržitelnosti stability systém u a ta přechází
do stavu krizové situace (krize). Řádné fungo vání
systému je ohroženo půso bením nahromaděných
negativních jevů nestability a situace si vyžad uje
řešení. Tímto řešením je aktivace stabilizačních sil,
které mají podobu jednak tzv. odezvy na krizovo u
situaci (opatření vedoucí k zastavení šíření
mimořádné události a dosažení stability) a jednak
tzv. obnovy (opatření směřující k vypořádání se
s důsled ky krizové situace, k likvidaci škod a

Pomoc prvního sledu (bezprostřední
pomoc)

Vzápětí po okamžiku vzniku krizové situace (stejně
jako v případě mimořádné události) jsou na místo
události povolány jednotky bezprostřední pomoci,
jejichž úlohu v ČR plní Integro vaný záchranný
systém (jeho základní složky: Hasičský záchranný
sbor ČR, jednotky požární o chrany na územ í kraje,
zdravotnická záchranná služba, Policie ČR). Systém
byl vytvořen za účelem okamžitého jednání při
záchranných a likvidačních pracích v prostoru
m imořád né události.
Podle rozsahu a charakteru mimořádné události
mohou b ýt do prostoru povolány i tzv. ostatní složky
IZS (např.
městská
police, vyčleněné
síly
ozbrojených sil apod.). Ale již v této fázi
záchranných a likvidačních prací moho u být na
m ísto povolány i organizace, jejichž primární náplní
a úlohou je zabezpečovat druhosledovou podporu.
Konkrétně se jedná o neziskové organizace nebo
sdružení občanů, mezi něž patří například Český
červený kříž (dále jen ČČK).
Přestože říkáme, že v první fázi po mimořádné
události, která vedla ke vzniku krizové situace, leží
hlavní břemeno činnosti na jednotkách prvního sledu,
dostáváme se zde, a to nejen v teoretické rovině,
k významu
účasti
jednotek
druhého
sledu
v postiženém místě.
Zam ěříme-li se již konkrétně na Č ČK a jeho
Hum anitární jednotky (jeden z hlavních subjektů
druhosledové podpory), na jehož případnou účast
pamatují Havarijní plány příslušného správního celku
a smlo uva mezi Úřadem ČČK a Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, tak
jeho úloha a nasazení společně s prvním sledem
pomoci je možná v několika sm ěrech [Štorek 2009]:
1.

směrem k správnímu úřadu (krizový štáb)

2.

směrem k řízení IZS

3.

směrem k jednotlivým složkám IZS podle jejich
aktuálních potřeb
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1.4.

Druhosledová podpora (následná pomoc)

Podpora druhého sledu, a to bez ohledu na případnou
účast jejích složek na pomoci během prvního sledu,
začíná ve chvíli, kterou je možné charakterizovat
ukončováním hlavní náplně jednotek IZS (tj.
záchranné a likvidační práce).
Začíná se budovat tzv. nouzový systém, který
pomáhá přečkat akutní fázi katastrofy a umožňuje
postupný přechod do třetí fáze krizového stavu, do
fáze obnovy. Pro tuto fázi je charakteristické, že
situace po katastrofě je v takovém stavu, že ji nelze
pro svůj rozsah nebo dosah zvládnout standardním i
prostředky řízení, což si žádá především aktivní účast
jednotek druhého sledu, které by měly přispět k co
nejrychlejšímu přechodu z nouzového stavu do
obnoveného systém u fungující infrastruktury a
zajišťování životních potřeb obyvatelstva.
Nouzový systém ve třetí fázi obnovy, za niž nese
odpovědnost již místní krizový štáb nebo štáb jem u
nadřazený (ve sm yslu správní jednotky), si zpravidla
vyžad uje řešení situací spojených s nouzovým
ubytováním , stravováním, první po mocí, materiální
(humanitární) pomocí a také s psychologickou a
sociální pomocí.
V této fázi obnovy, kdy půso bí celá řada organizací
(mnohé v místě působí i dlouhodobě po skončení
události, odvolání krizového stavu a stažení všech
prvosledových a většiny druhosledových jednotek),
je úloha Č ČK opět poněkud specifická a so uvisí
s jeho
dlouholetou
působností,
zkušeností
a
systematickou přípravou. Využití ČČK v období
obnovovacích prací je možné v několika směrech
[Škola 2002]:
1.

směrem k správním u úřadu při odstraňování
následků události

2.

směrem k postiženým občanům

3.

směrem k Armádě ČR a ostatním bezpečnostním
sborům

1.5.

Specifika druhosledové podpory – obecné
vymezení

Jak již bylo uvedeno výše, při krizové situaci je
velm i těžké stanovit přesno u hranici mezi nasazením
pomoci prvního a druhého sledu a práce
druhosledových složek někd y doplňuje a prolíná se
s aktivitou složek prvního sledu po moci. Vzniká tím
specifický průnik činností obou sled ů, který snad
více než jiné krizové fáze, je velm i podmíněný
konkrétním charakterem a průběhem krize a je těžké
jej předem stanovit nebo jinak uchopit. Dopředu ani
není jasné, zda k takovému průniku musí dojít a zda
to bude ve všech dílčích lokalitách zasaženého
prostoru.
Zmíněný stav nouze (v oblasti ubyto vání, stravování
apod.), popsaný výše, a s ním spojená potřeba
humanitární pomoci a stejně tak po moci v oblasti

psychologické a sociální si vyžadují příto mnost
jednotek primárně určených pro druhý sled, které
dokážou na vzniklou potřebu zareagovat a podporu
odborně poskytnout.
Bez ohledu na skutečnost, že záchranné a likvidační
práce ještě probíhají, a v případě rozsáhlé katastrofy
mo ho u ještě dále probíhat, nacházejí se na
postiženém území obyvatelé, kteří již v této fázi
vyžadují
poskytnutí
specifické
pomoci
–
druhosledové podpory. Vycházím e-li z odhadu
provedeného na základě statistik velkých katastrof, je
možné si tyto obyvatele na postiženém území rozdělit
takto [Škola 2002]:
·

20% těžce zraněných

·

40% lehce zraněných

·

40% nezraněných (často jsou na místě pouze
nezranění, kteří jsou ale potřební z pohledu
zmiňovaných potřeb plynoucích z podstaty
nouzového stavu: bez přístřeší, stravy apod.)

Více jak polovinu všech ob yvatel tedy tvoří ti, kteří
nemají těžká zranění a setrvávají v oblasti postižené
katastrofou a čekají buď na další evakuaci podle
pořadí závažnosti zranění a sociální a m ateriální
situace nebo čekají na návrat do svých domovů.
Jednotky prvního sledu zcela logicky nem ají prostor
ani prostředky (včetně fyzických sil) poskytnout této
většinové populaci na místě katastrofy pomoc
(druhosledového charakteru), kterou si situace a
osoby vyžadují.
Nastupují proto jednotky druhého sledu, jejichž míra
zapojení a konkrétní určení se odvíjejí spíše od
krizové situace než podle předem daného formátu. Je
zde velký prostor pro improvizaci a po měrně malý
prostor pro zásadní a vymahatelnou odpovědnost. Do
značné míry se jedná o oblast dosud teoreticky a
systémo vě nepřipravenou (například formou zákonné
úpravy), ale zato vycházející z po měrně bohaté
kazuistiky.
Cílem tohoto příspěvku je ukázat vedle teoretického
rámce i praktickou zkušenost z průběhu jedné
druhosledové podpory při p ovodních na Liberecku
v roce 2010.

2. PŘÍKLAD VYUŽITÍ
DRUHOSLEDOVÉ PODPORY PŘI
POVODNÍCH NA LIBERECKU
(SRPEN 2010)
2.1.

Humanitární jednotka ČČK jako subjekt
druhosledové podpory

Hum anitární jednotka ČČK Praha 1 (její Krizový
tým) b yla dne 09.08.2010 na základě vlastního
krizového plánu vyslána do Libereckého kraje a dána
k dispozici oblastnímu spolku Č ČK v Liberci.
Vyslaný Krizový tým čítal 4 osoby (s následnou
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rotací 3 a 4 osob), členy ČČK Praha 1 a podle
vnitřních pravidel ČČ K reagoval tak na výzvu
k po moci místně příslušného oblastního spolku ČČK
(v Liberci).
Oblastní spolek (dále jen OS) žádá
o poskytnutí pomoci nebo součinnosti v případě, že
krizová situace přesahuje jeho možnosti účinné
podpory v postižené oblasti.

vzniklé z výsypek povrchového dolu Turó w
v Polsku, protějškem je panoráma Jizerských hor.
Dopravní vzdálenost do nejbližších správních m ěst –
Frýdlant 10 km (12 minut), Liberec 30 km (40
minut). Dostupnost uvedených osad byla stížena tím,
že všechny přístupové cesty vedly přes zaplavené
území (včetně přístupu z polské strany). Kromě toho
osada Víska b yla zcela odříznuta i v rámci obce
Višňové, neboť byly strženy o ba přístupové mosty.
Co se týče samotné řeky Smědé, která se stala jedním
ze tří zdrojů záplavy, tak je třeba nejprve pochopit
hydrologickou situaci v regionu. Jizerské hory jsou
místem rozvodí Baltického a Severního moře. Mají
evropský rekord ve výši srážek, 29.07.1987 spadlo
2
345 m m na 1 m za jediný den.

Obr. 1: Místo nasazení Krizového týmu
Místo působení bylo určeno vedením OS ČČK
v Liberci a jednotka se ještě týž den přesunula do
silně zasažené oblasti – Višňová na Frýdlantsku
(Obr.1). Původní plán činnosti stano vený pro
Krizový tým počítal s jednodenním hrubým
mo nitoringem potřeb v uvedené obci a v jejím o kolí
s tím, že činnost týmu se v dalších dnech bude podle
potřebnosti pomoci zaměřovat i na další lokality
v postiženém regio nu.

Vody Frýdlantska se vlévají do Baltického moře.
Řeka S mědá pramení v nad mořské výšce okolo 1000
m n.m. ve třech zdrojích. Délka řeky je na území ČR
46 km a překonává výškový rozdíl skoro 800 m. Na
horním toku je spád 1:11, průměr ročních srážek na
Smědé je 1180 m m, z tohoto množství ihned odtéká
více jak 62%, tedy 736 m m. Tyto údaje [Višňová
2010] nasvědčují o mimořádné poloze zmíněných
obcí právě ve vztahu k povodňovém u riziku, které je
zde nejen velké, ale pravidelně se opakující. Obec a
její obyvatelé jsou od nepam ěti zvyklí na zvedání
hladiny Smědé a i z dobových fotografií vyplývá, že
zástavba dom ů je po těch m noha letech na vyšší
hladinu řeky zvyklá.

Shodou několika okolností došlo k zvláštní situaci,
kd y Krizový tým p ůsobil nepřerušovaně v jedné
lokalitě po celou dobu, po kterou byly do Liberce
povolány hum anitární jednotky dalších spolků (tj. do
15.08.2010). Právě tato skutečnost umožnila tým u
získat zkušenost se specifickým charakterem
nasazení druhosledové podpory při krizové situaci.
Aniž by to bylo původním záměrem, tato zkušenost
vedla
k formulování
pozitivních
zkušeností
plynoucích z této specifiky, jejímž hlavním atributem
byla právě možnost poskytovat druhosledovou
podporu kontinuálně, systematicky a adresně na
relativně malém územ í.

2.2.

Vymezení postižené lokality a časová
rekonstrukce do nástupu druhosledové
jednotky

Obec Višňo vá leží ve Frýdlantském výběžku,
v severní části Libereckého kraje. Je tvořena devíti
osadami: Višňová, Andělka, Předlánce, Víska,
Poustka, Saň, Lo učná, Minkovice, Filipovka.
Především obce – Víska, Minkovice, Poustka,
Višňová, Předlánce a Filipovka – které byly všechny
zatopeny, leží v nivě řeky Smědé se sklonem do
Žitavské pánve, od které ji oddělují umělé hory

Obr. 2: Detail oblasti
V kritický den, v sobotu 07.08.2010 však došlo
následkem vytrvalých a silných dešťů k prudkému
zvýšení hladiny nejen u řeky Smědé, ale i
u vedlejších potoků Miňovskému a Višňovskému. Do
10.00 stoupne vodní stav na Smědé v Předláncích
z 25 cm na 280 cm s kulminací téhož dne v 15.30 na
stavu 327 cm (při průtoku 177 m3/s – přitom
průměrná roční hodnota činí 3,1 m3/s). Již brzy ráno
je vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity, který se
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v řádu minut mění na 3. stupeň. V 04.10 vyrážejí
hasiči z místního SDH Višňová informovat
obyvatelstvo o hrozícím nebezpečí, sami při této
činno sti dočasně ztrácejí vlastní techniku, v 9.38
vypadne m obilní telefo nní síť, přes krizový telefon
uvědo mí krizový štáb obce ZZS, že oblast je vozidly
nedostupná, během další hodiny začíná vypadávat
elektrická síť (ta je v cca 14 hod definitivně na
několik dní vyřazena).
Od 10.30 je Víska kompletně pod vodou, včetně
přístupových cest a železnice, po 12 hod začínají
individ uální evakuace. Příkaz k hromadné evakuaci
přichází v 17.00 z hasičského krizového štábu, ale
obec není schopna tento úkol technicky ani
informačně zvládnout (panuje informační vakuum).
V sobotní podvečer zasahuje vrtulník a evakuuje 10
osob, které zůstaly odříznuty v nejpostiženějších
částech obce. Ve stejnou chvíli je hejtmanem
vyhlášen stav nebezpečí na území Libereckého kraje
(který je nakonec prodloužen na jeho maximální
délku trvání - 30 dní). Obec předává ve 22 hod
vedení krizového štábu na hasičský krizo vý štáb.
Záchranné práce byly zahájeny v sobotu 07.08.2010
v ranních hodinách, kdy na místě působily v rám ci
prvního sledu především SDH Višňová. V průběhu
neděle 08.08.2010 pokračovaly záchranné práce a
v některých m ístech byly zahájeny likvidační práce a
na místě již působí i další složky prvosledové po moci
(jádra IZS): Policie ČR. Třetí stupeň povodňové
pohotovosti (stav ohrožení) byl ukončen před půlnocí
v neděli 08.08.2010.
Od pondělí 09.08.2010 se začaly do oblasti stahovat
další jednotky prvosledové pomoci (pracovníci
městské policie, celní správy, armád y ČR bez ohled u
na místní příslušnost k Libereckému kraji). Počínaje
pondělím 09.08.2010 byl zahájen nástup jednotek
druhosledové podpory (především ČČK), které se
začaly zapojovat do práce prvního sledu pomoci,
který ještě zabezpečoval především likvidační práce.

2.3.

Zapojení druhosledové podpory (ČČK
Praha 1) – základní úkoly

Nasazení Krizového tý mu (části H um anitární
jednotky - ČČK Praha 1) bylo v postižené oblasti
Višňová zahájeno 09.08.2010 v 15 hod, tedy cca 48
hod po kulminaci krizového stavu. V ten okamžik
bylo v obci soustředěno zatím minimu m techniky
k likvidaci škod, ČČK v rám ci dopoledního rozvozu
základní humanitární po moci zavezl první zásobu na
obecní úřad, Víska b yla v té chvíli zatím nepřístupná,
jediná cesta byla pouze pěšky po poničené železniční
trati, nebo s pomocí hasičské techniky.
Po zjištění základní situace v obci a v dalších
spádových obcích v zasažené oblasti b yl hasiči
zajištěn přístup do nejvíce postižené Vísky.
S ohledem na nastupující večer bylo možné provést
jen základní mo nitoring situace a vyhod notit největší
současná a budoucí rizika z pohledu potřebnosti

zdravotnické
a
psychosociální
pomoci.
Za
nejpostiženější a nejvíce potřebnou byla určena horní
část obce Víska. Monitoring probíhal pěšky a osobní
ko munikací s postiženými obyvateli. Na místě bylo
zjištěno, že jsme první kontaktní po mocí, která m ůže
nabídnout základní zdravo tnický m ateriál pro
ošetření jednoduchých poranění.
V úterý, 10.08.2010 se Krizový tým, po domluvě na
organizačním štáb u ČČK v Liberci, opět přesunul do
Višňové a od ranních hodin zahájil podrobnější
mo nitoring v nejpostiženější obci – Víska. Před jeho
zahájením proběhla koordinace aktivit na celý den ve
spolupráci s vedením obce ve Višňo vé, což umožnilo
stanovit priority pro zdravotnickou a hum anitární
první pomoc i mimo nejvíce p ostiženou obec Víska.
Počínaje úterým byly tak každý den ráno stanoveny
potřeby pro zdravotnickou a humanitární po moc
u osob s akutní nebo předpokládanou potřebou. Tyto
potřeby byly zajišťovány přednostně. Nejčastěji se
jednalo o drobná poranění způsobená při likvidačních
pracích, nedostatek léků u osob trvale užívající
důležité léky, psychické obtíže nebo nutnost zajistit
dodávku humanitárních potřeb pro osoby starší,
nepohyblivé nebo rodiny s malými dětmi. Krizový
tým se v terénu pohyboval viditelně označený,
nejčastěji ve dvojicích, na vybraných m ístech
(nejčastěji kulturní dům nebo hasičská zbrojnice)
byla zřízena centra s vybavením základního
zdravotnického
m ateriálu (obvazy, desinfekce,
náplasti apod.).
Zá kladní monitoring byl připraven na základě
zkušeno sti ČČK z předchozích povodní, měl
dotazníkový charakter a jeho cílem bylo shromáždit
potřebné informace o zdravotním stavu postižených,
počtu osob v domácnosti, o zvláštních problémech a
potřebách domácností, o potřebnosti hum anitární
(materiální) po moci a rovněž pomoci dobrovolných
brigádníků (po mocníků) při odstraňování následků
povodně způsobených na soukromém majetku. Tento
monitoring byl sjednocen pro potřeby ČČK a
sdružení Adra, která každý večer v Liberci dotazníky
zpracovávala a na jejich základě vyhod nocovala
směrování
především akutní
hum anitární
a
dobrovolnické pomoci.
Monitoring byl ko mpletně ukončen do 53 hodin od
jeho zahájení a zmapováno b ylo přes 120 zasažených
dom ů a zjištěny potřeby p řibližně 550-600 osob
v zasaženém území. Jeho výstup y b yly předávány na
centrále Č ČK a Adry v Liberci. S přibývajícím
časovým odstupem od katastrofy přibývaly počty
psychosociálních problémů, p roblémy s vyčerpaností
postižených, ale i zachraňujících (fyzické vyčerpání a
kolaps velitele hasičského družstva v jedné z obcí),
počty poranění při odklízení nebo zdánlivě triviální
problémy jako b yla například otázka docházejících
léků.
Zejména docházející léky v těch částech obce, které
byly velmi špatně dostupné, se časem ukázaly jako
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problém, který zaměstnává stále více času Krizového
týmu a často i hasičů, kteří v této oblasti také
pomáhali. Problém spočíval v to m, že velká část léků
byla na lékařský předpis, ale praktický lékař v obci
působí jen jedenkrát týdně a bohužel povodně
v to mto harmonogram u nic nezměnily, ani dočasně.
Kromě toho část léků byla předepsána lékaři
z Frýdlantu nebo až z Liberce.
Situace se řešila nejprve zjištěním lékové potřebnosti
na místě, přímo u postižených, informace se následně
předaly na centrálu ČČK do Liberce (pokud nebylo
možné řešit problém u místního praktického lékaře
nebo ve Frýdlantu), kde se kontaktoval ošetřující
lékař, který předepsal léky a ty se následně druhý den
nebo společně s některou humanitární zásilkou
zaslaly na obecní úřad ve Višňové a při další terénní
obchůzce se doručily pacientovi. Velké zastoupení
m ezi léky m ěly antidepresiva (přito m nejbližší
psychiatrie byla právě v Liberci). Situace s léky se
stabilizovala přibližně 5. den po sobotní kulm inaci
v souvislosti s tím , jak se zlepšila dopravní
dostupnost do Frýdlantu a Liberce (obnova silnic a
železnice).
Jako zásadní se rovněž ukázalo, že je potřeba
neustále ve spolupráci s úřadem vytypovávat objekty
(dom y
nebo
zemědělská
stavení),
které
pravděpodobně byly zasaženy povodní, ale pro jejich
odlehlost nebyly dosud zmo nitorovány. Ukázalo se,
že některé postižené rodiny nebyly i 4 dny po
kulm inaci katastrofy pod kontrolou zasahujících
jednotek a přitom jejich míra postižení katastrofou
nebyla malá. Do značné míry b ylo toto dáno
rozlehlostí oblasti a velkou četností samot a
odlehlých stavení.
Závěr
působení
Krizového
týmu
(původně
naplánovaný na pátek 13.08.2010 - nakonec skutečně
ukončené práce byly až v neděli 15.08.2010) spočíval
ve zpracování závěrečné Zprávy o stavu postižených
(z hlediska potřebnosti zdravotnické, hum anitární
nebo psychosociální po moci). Tato zpráva se předává
oblastnímu spolku ČČK v Liberci, který tak dále
může pokračovat v druhosledové podpoře v období
obnovy postiženého území (v řádech týdnů a
měsíců). Jedná se především o seznam osob, které
v den předání postiženého území, vyžadují ještě
násled nou po moc v uvedených oblastech. Adresná
péče tak může pokračovat i v delším časovém
horizontu.
Zá kladní
činnost
Krizového
týmu
při
druhosledové podpoře je mo žné shrnout ta kto:
1.

poskytování první zdravotnické po moci a péče
o poraněné

2.

kontinuální terénní monitoring zdravotní
situace a předání složitější případů do péče
zdravotníků (civilní nebo vojenská ZZ S)

3.

zajištění léků a zdravotnického m ateriálu a
jejich distribuce potřebným

4.

terénní práce – sběr dat o zdravotnické,
humanitární a p sychosociální potřebnosti –
dotazníkové šetření m ezi postiženým i

5.

poskytování psychologické a sociální po moci a
identifikace
složitějších
případů
pro
profesionální
psycholo gy
(policejní
nebo
vojenské)

6.

vytvoření center se zásobou základního
zdravotnického materiálu na záchytných místech
(kulturní dům, hasičské zbrojnice apod.)

7.

monitoring širší oblasti obce (ve spolupráci s
obecním úřadem) – hledání d alších postižených
na, které se při prvním sledu pomoci zapom nělo
nebo nebyly dosud nikým kontaktovány

8.

předání závěrečné Zprávy o stavu postižených
(z
hlediska
potřebnosti
zdravotnické,
humanitární
nebo
psycho sociální
po moci)
oblastnímu spolku ČČK, který tak dále může
pokračovat v druhosledové podpoře v období
obnovy postiženého územ í (v řádech týd nů a
měsíců)

2.4.

Specifické úkoly druhosledové podpory

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, že Krizový
tým byl nasazen na jednom území (se širší
působností) po celou dobu zásahu, vznikaly
specifické situace a problém y, při jejichž řešení se
uplatnila právě znalost místního terénu, postižených
obyvatel a získaná důvěra m ístního obecního úřadu,
krizového štábu a zasahujících jednotek IZS.
Krizový tý m v takových situacích mohl převzít
buď vedoucí nebo podpůrnou ú lohu při
koordinaci druhosledové podpory.
První situací, která nastala v úterý 10.09.2010 a měla
charakter urgentního stavu, bylo nahlášení dvou
případů srdečního selhání a jednoho řezného
poranění s masivním krvácením v krátkém časovém
sledu po sobě. První oznámení bylo přijato na
tísňovou linku 155 a na místo byla vyslána posádka
R ychlé lékařské pomoci (R LP). Následná oznámení
na tísňovo u linku již nebylo možné předat vozu,
který byl na cestě teprve k prvnímu případu, a tak na
místo byl vyslán nedaleko se nacházející vůz
vojenské sanity, patřící k liberecké brigádě. Poté, co
se zjistilo, že řezné poranění bylo pravděpodobně
mylným poplachem a oba vozy vyřešily urgentní
srdeční případy, proběhla dohoda mezi Krizovým
tým em a vojensko u sanitou, aby ta, pokud to bude
možné, zůstala operovat na místě pro případ, že by se
četnost volání na linku 155 začala zvyšovat.
Bylo zjevné, že ob služnost R LP nebo RZP (Rychlé
zdravotnické pomoci) z výjezdového stanoviště ve
Frýdlantu je nedostatečná, a to jednak vzhledem
k hrozící rostoucí četnosti výjezdů a také dopravním
ko mplikacím
(hustý provoz, omezený
počet
sjízdných silnic a probíhající likvidační práce na
silnicích – například složitá obnova elektrického
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vedení, železničních přejezdů apod.). Vojenská sanita
tak plnila úlohu dalšího mobilního tým u v terénu,
který prováděl mo nitoring a zároveň mohl vyko návat
rychlou zdravotnicko u pomoc přímo na místě (včetně
případného transportu raněných
do
spádové
nemocnice ve Frýdlantu), a to bez velkého časového
dojezdu. V této souvislo sti je třeba zdůraznit, že
například i přesun m ezi obcí Višňová a Víska (cca 2
km) někdy zabral i několik desítek minut, a to z výše
uvedených důvodů.
Počínaje dalším dnem – středou plnila vojenská
sanita funkci výjezdové posádky tísňového volání
155 a všechny případy nutného výjezdu byly
auto maticky sm ěrovány na vojenskou sanitu (model
„Přesměrované tísňové lin ky“). Jejich služba byla
počínaje čtvrtkem posílena o vozy RZP z Jablonce na
Nisou v režimu 12 hodinových směn s 24 hodinovo u
dostupností (vojenská sanita byla dostupná pouze
přes den, přibližně v rozsahu 12 hodinové směny).
Mobilní týmy b yly počínaje středou doplněny rovněž
o dobrovolníky z Asociace dobrovolných záchranářů,
kteří v lokalitě také působily na dobrovolnickém
základě v období středa až pátek a také v režim u no nstop.
Všechny tým y (vojenská sanita, RZP z Jablonce n.N.
a dobrovolní záchranáři) v době, kdy neb ylo žádné
tísňové hlášení, fungovaly jako patroly v terénu
(vždy jeden vůz k dispozici u obecního úřadu ve
Višňo vé), rozvážely léky, prováděly převazy,
lékařská ošetření apod. Krizový tým se ujal
koordinace této činnosti, a to právě s ohledem na již
podrobnou znalost místních obyvatel, terénu a
akutních potřeb. Krizový tým byl i spojovacím
ko munikačním článkem při řešení všech potřeb
v oblasti zdravotní a psychologické péče, které byly
směřovány od obecního úřadu nebo krizového štáb u.

postižených s probíhajícím i nebo počínajícími
problém y psychického charakteru, které vyžadují
odbornou intervenci. Z nalost prostředí se osvědčila
právě v situaci, kd y psychologové se na místě střídali
a přirozeně neznali aktuální situaci u všech
postižených.
Ve středu byl Krizový tým pověřen vojensko u
posádkou sanity propátráním oblasti Černo us
(u hranic s Polskem), a to na základě požadavku
velení brigády a krizového štábu, neboť vzniklo
podezření, že tato oblast byla také zasažena povodní
a dosud nezmonitorována. Krizový tým mohl využít
znalost prostředí a svoji mobilitu (naopak vojenská
sanita a RZP musely zůstat na místě a zajišťovat
zdravotnické služby v postižených obcích a být
dostupnými pro případ tísňového volání) k provedení
monitoringu v odlehlé oblasti. M onitoringem se
zjistilo, že oblast byla opravdu zasažena a prvním
sledem pomoci opominuta, resp. likvidačních prací
se ujali místní obyvatelé sam i. Krizový tým
zprostředkoval
dodávku
hum anitární
pomoci,
zdravotnická po moc nebyla nutná.
Shrnutí specifických ú ko lů zabezpečovaných
Krizovým tý m em při druhosledové podpoře:
1.

Ko munikační spojení a koordinace pomoci m ezi
vedením obce a mobilními týmy R ZP (vojenská
sanita, RZP z Jablonce n.N. a tým dobrovolných
záchranářů)

2.

Koordinace monitoringu zdravotního stavu a
zdravotnické péče v terénu ve vazbě na
přítomnost týmů RZP (týmy byl volány
k případům, které b yly Krizovým týmem
označeny jak vážnější)

3.

Koordinace monitoringu psychosociální situace
a psychických problém ů u postižených ve vazbě
na přítomnost týmů profesionálních psychologů
(psychologo vé byli voláni k případům, které
byly Krizovým týmem označeny jako vážnější)

4.

Zajištění zřízení denního centra pro mladší a
starší děti s cílem uvolnit rodičům ruce při
likvidačních pracích. Koordinace probíhala ve
spolupráci s obecním úřadem.

5.

Monitoring potřeb v přilehlých oblastech, které
nespadaly správně pod obec Višňovou a b yly tak
při poskyto vání pomoci několik prvních dnů od
katastrofy opomíjeny. IZS (vojenské velení) tak
aktivně využilo druhosledovou podporu při
propátrání dalších zasažených oblastí.

Od úterý Krizový tým po dohodě s obcí monitoroval
situaci u rodin s dětmi a pomáhal rozběhnout projekt
denního centra pro děti (obdoba mateřské školky
pro menší a družiny pro starší děti) z postižených
obcí a jejich okolí (i mimo správní katastr). Projekt
měl napomoci rodičům věnovat se intenzivněji
likvidačním pracím a zam ěstnat děti jinými
myšlenkami než byla povo deň. Pro centrum byl
vybrán objekt školní jídelny, pedagog, vybavení
hračkami a také probíhalo intenzivní jednání
s rodinami v postiženém m ístě. Centrum běželo d va
dny, důvodem jeho omezené působnosti bylo, že
myšlenka na jeho vytvoření se zrodila později a
většina rodin už stačila kontaktovat příbuzné a
odeslat děti mim o obec (například do sousední obce
nebo do Liberce).

2.5.

Od středy 11.08.2010 začaly v terénu vykonávat
práci profesionální psychologové (policejní i
vojenští i z HZS). Opět pro dobrou znalost místního
prostředí, postižených a terénu byla počáteční
informace o potřebách předána z rukou Krizového
týmu, který i v dalších dnech pomáhal s vytipováním

Původní termín pro ukončení působení Krizového
týmu b yl pátek 13.08.2010 (pátý den nasazení), a to
v souladu s rychle postupujícími likvidačními
pracemi a probíhající stabilizací no uzové situace,
která postupně mohla přecházet do běžného režimu.
Z důvodu
náhlého
zhoršení
počasí,
velkého

Závěrečný úkol pro Krizový tým
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dešťového přívalu, došlo v sobotu 14.08.2010 opět
v nejpostiženější části obce Víska k evakuaci cca 24
osob na 1 noc do jídelny základní školy v obci
Višňová. Krizový tým dorazil na místo po uko nčení
evakuace (trvala jen několik hodin a m ěla spíše
preventivní charakter).
Pokud by došlo k opětovnému nástup u krizové
situace do kulm inačního bodu, mohl by Krizový tým
efektivně využít právě znalost terénu a znalost
místních obyvatel. Pokud by se krizová situace dále
zhoršovala a nastal b y nový nouzový stav – zajištění
ub yto vání,
stravování
a
psychosociální
a
zdravotnické péče v nové situaci by b ylo zřejmě
směřováno na Krizový tým. Znalost prostředí tak
mo hla druho sledovou podporu při takovémto
nenadálém zhoršení situace význam ně zefektivnit.

2.6.

typ krizové situace (zde povodeň), ale také možnost,
za které mohl Krizo vý tým (jako subjekt
druhosledové podpory) setrvat po celou dobu
nasazení na jediném m ístě a plnit svoji roli nikoliv
všeobecně, ale velmi adresně a přímo, s citem pro
místní situaci a obyvatelstvo. Jedná se ted y o shrnutí
základníc h výhod, které z tohoto specifického
postavení plynou a které je m ožné dále pro podobné
situace teoreticky rozvíjet.
V ycházejíce z výše uvedených předpokladů je možné
závěrem shrnout, že druhosledová podpora
lokalizovaná do jednoho m ísta zastává své
oprávněné m ísto při plnění jejích základních funkcí a
je zároveň shledána jako velmi efektivní při plnění
dalších – specifických funkcí, a to těchto:
1.

Působení v jednom místě = podrobná znalost
prostředí a potřeb = schopnost poskytovat
po moc adresně, včas a potřebný m a částečná
schopnost
předcházet
krizovým
situacím
spojeným se zdravotním i ko mplikacem i

2.

Působení v jednom místě = získání důvěry
postižených ob yvatel = snadnější a otevřenější
ko munikace = účiněji poskytovaná pomoc
především
v
ob lasti
psychosociálních
problém ů s možností předávat vážné případy do
rukou profesio nálních psycho logů (armádních i
civilních).

3.

Působení v jednom místě = možnost předávat
složkám RZP a RLP správné, konkrétní a
úplné inform ace o zdravotní situaci v postižené
oblasti (a to zvláště s ohledem na vysokou
fluktuaci posádek RZP a R LP v místě postižení různé směny, posádky vozů atd.). Možnost
vytvořit funkční model „Monitoringu v terénu“
(zajišťováno všem i tým y: R LP, R ZP, Krizový
tým,
dobrovolní
záchranáři
atd.)
a
„Přesměrované tísňové linky“ (zajišťováno
pouze RLP a RZP).

4.

Působení v jednom místě = získání důvěry a
úzká komunikace s vedením obce a krizovým
štábem = možnost vzájemného a kontinuálního
předávání informací o aktuálním zdravotním,
sociálním a psychickém stavu obyvatel obce,
uvolnění rukou obci, která se může zaměřit více
na materiální stránku katastrofy

5.

Působení v jednom místě = znalost prostředí,
obyvatelstva, potřeb a úzká kom unikace
s vedením obce = lepší a adresnější identifikace
materiálních potřeb huma nitární po moci a
násled né distribuce těchto prostředků

6.

Působení v jednom m ístě = úzká spolupráce
s dalším i jednotkami IZS (zejména s hasiči) =
možno st sledovat zdravotní a psychický stav a
vyčerpanost příslušníků IZ S (často sami byli
obětí povodní) + nahrazení role hasičů
v distribuci léků a zdravotnického materiálu
(opět uvolňující ruce hasičům )

Vyhodnocení zkušenosti Krizového týmu s
ohledem na plnění specifických úkolů
druhosledové podpory

Krizový tým b yl do krizo vé situace nasazen přibližně
48 hodin po její kulminaci (kulminace stavu řeky
Smědá a jejího průtoku) a začal plnit své základní
úkoly
druhosledové
podpory
paralelně
s probíhajícími záchranným i a likvidačními pracemi
prvosledové po moci. Z tohoto hlediska byl nasazen
v pravý okam žik, který si konkrétní situace na
Liberecku vyžadovala. S odstupem času je možné
vyhodnotit, že tým mohl být nasazen o cca 5-7 hodin
dříve a zefektivnit plnění svých úkolů. Jedná se
zejména
o
mo nitoring
naléhavých
potřeb
v nejpostiženější části obce – Víska.
Zpětné hodnocení rovněž potvrzuje předpoklad
(který již dávno není jen teoretickým), že
druhosledová podpora (v p ojetí, které zde bylo
představeno) je jedinou pomocí, která m ůže efektivně
nasto upit buď ke konci, nebo po skončení
záchranářských prací
prvního
sledu pomoci.
Neexistuje za ní jiná náhrada a již vůbec ne státem
koordinovaná. Bez její přítomnosti b y na m ístě
postiženém katastrofou zůstalo vakuum a proces
obnovy by pro místní úřad y byl mnohem složitější.
Tento dojem je možné samozřejmě mít i při odchodu
druhého sledu z místa postižení, neboť tento odchod
již většinou znamená ukončení většiny na místě
působících dobrovolných pomocných prací.
Z pohledu užšího zaměření tohoto příspěvku na tu
část druhosledové podpory, která se zabývá
okamžitou pomocí při řešení zdravotnických,
psychosociálních a humanitárních potřeb, vyplývá, že
tato podpora musí být nasazena co nejdříve po
kulm inaci krizové situace, aby mohly být její
základní funkce efektivně plněny.
Tento příspěvek se snažil určit druhosledové podpoře
nejen své místo v systém u komplexního řešení a
přístupu ke katastro fě (krizové situaci), ale zaměřil se
i na její specifickou funkci, kterou může za určitých
podmínek zastávat. Těmito podmínkam i je jednak
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3. ZÁVĚR

4. POUŽITÉ ZDROJE

Autor příspěvku je přesvědčen o význam u
druhosledové podpory
v
celkovém
systém u
stabilizace a reakce na m imořádnou situaci se
signifikantním dopadem, ale zároveň upozorňuje, že
zkušenost zde prezentovaná představuje spíše
speciální aplikaci modelu fungování druho sledové
podpory při konkrétní situaci a za splnění určitých
podmínek. I tak se tento souhrn získaných zkušeností
a poznatků může stát zdrojem pro formování užší
m etodiky
a
rozvíjení
teoretického
konceptu
druhosledové podpory.

[Škola 2009] ŠKOLA, J. Hum anitární jednotky ČČ K.
Sborník Ko nference humanitárních jednotek.
Praha 2009
[Štorek 2002] ŠTOREK, J. Hum anitární jednotky
ČČK. In Zdravotnický instruktor ČČK. Praha
2002, 120 s
[Višňová 2010] citace údajů o obci [online].Dostup né
na WWW: www.ob-vis.net

5. INFORMACE O AUTORECH
Ing. Richard Smejkal, ředitel školy, člen ČČK,
velitel Krizového týmu (H um anitární jednotka - OS
ČČK Praha 1)
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Letní polní výcvik 4. ročníků FVZ UO 2010
Pavel Šmíra, Miroslav Procházka, Zdeněk Hrstka, Bruno Ježek
Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575, 50001, Hradec Králové, Česká republika
pavel.smira@unob.cz

ABSTRAKT
Polní výcvik studentů Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany je nedílnou součástí
jejich studia. Ve 4. ročnících je zaměřen na problematiku medicíny katastrof a s ní souvisejících
oblastí. Na výcviku se podílí řada subjektů, kromě FVZ UO, také součásti vojenské
zdravotnické služby AČR a vybrané složky IZS. Hlavním cílem výcviku je seznámit studenty s
činnostmi zdravotnického personálu na místě mimořádné události s hromadným postižením
zdraví formou simulovaných cvičení. Příspěvek popisuje průběh výcviku v roce 2010.
Klíčová slova: polní výcvik, mimořádná událost, přednemo cniční lékařská péče, student.

ABSTRACT
Summer Field Training Of Fourth-Year Students
From The Faculty Of Military Health Sciences, University Of Defence 2010
The field training of the students from the Faculty of Military Health Sciences, University of
Defence (FHS UD) is considered an integral part of their studies. In the fourth-year of their
studies, the field training is focused on disaster medicine and related areas. Different bodies
participate in this training, besides the FHS UD it is the ACR Military Medical Service and
selected parts of the Integrated Rescue System. The principal goal of the training includes
familiarization with medical personnel duties at the scene of mass casualties incident in the
form of simulated exercises. The article is describing the course of the field training exercise of
the year 2010.
Keyw ords: field training, m ajor incident (emergency situation), pre-hospital health care,
student.

1. ÚVOD

·

Nedílnou součástí studia na Fakultě vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) je
vojenská odborná výuka. Jejím vrcholem ve vyšších
ročnících je letní polní výcvik, ve kterém jsou v praxi
ověřeny teoretické znalosti a dovednosti studentů.
Polní výcvik studentů oborů vojenské všeobecné
lékařství a vojenská farm acie je organizován po
jednotlivých ročnících, tj. u 3., 4. a 5. ročníku.
Výcvik 4. ročníků v polních podmínkách je zaměřen
na problematiku medicíny katastrof a zdravotnické
přípravy v poli a s nimi souvisejících oblastí. Na
vedení výcviku se podílí všechny katedry FVZ UO,
čímž je zajištěna jeho celková ko mplexnost.

·

2. CÍLE VÝCVIKU STUDENTŮ
·

Seznámit studenty se standardizovanými postup y
zásahů
při
m imořádných
událostech
s hromadným postižením zdraví.

·
·
·

Provést se studenty nácviky řešení m imořádných
událostí formo u simulovaných cvičení.
Seznám it studenty se zkušenostmi z význam ných
případů hromadného neštěstí.
Seznám it studenty s vedením dokumentace na
místě hromadného neštěstí.
Procvičit praktické postup y třídění, ošetřování a
přípravy transportu zraněných.
Seznám it studenty s materiálním vybavením
zdravotnických složek nezbytným pro záchranné
práce.

3. PRŮBĚH VÝCVIKU STUDENTŮ
Letní polní výcvik studentů čtvrtých ročníků proběhl
v roce 2010 ve dnech 20. až 22. července. Na jejic h
výcviku se podílely následující katedry:
·
·

K – 309, Katedra veřejného zdravotnictví (KVZ),
K – 308, Katedra všeobecného lékařství a
urgentní medicíny (KVŠ LUM ),
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·

K – 304, Katedra toxikologie (KTOX).

Výcvik b yl rozdělen do něko lika oblastí, které jsou
vzájemně propojeny a tvoří jednotlivé bloky.
První blok výcviku b yl realizován v areálu
Nemocniční základny (Nem Z) v Hradci Králové a
studenti v něm byli prakticky seznámeni s rozsáhlým
materiálním
vybavením
pro
poskytování
přednemocniční péče a různými typy odsunové
techniky, které jsou využívány při mimořádných
událostech s
hromadným
postižením
zdraví.
Vzhledem k dobrým vztahům a probíhající vzájemné
spolupráci mezi FVZ UO a Zdravotnickou
záchrannou službou Královéhradeckého kraje (Z ZS
KHK) bylo studentům umožněno vzájemně porovnat

vybavení ZZS sanitními vozidly s odsunovými
prostředky zdravotnické služby AČ R (NemZ ,
Spádové vojenské zdravotnické zařízení /SV ZdrZ/
Hradec Králové, PrO 43. vmpr Chrudim) a mo hli
vzájemně zhodnotit jejich zdravotnickou i podpůrnou
výbavu, technické vlastnosti, stupeň ochrany,
vhodnost využití v rozličném terénu i so ulad
s platnou legislativou. Další oblastí, na kterou byl
výcvik zam ěřen, byla problematika ochrany proti
zbraním hromadného ničení (OPZHN). Studenti byli
přezkoušeni ze znalostí poskyto vání zdravotnické
péče zasaženým a prakticky si vyzko ušeli přípravu a
použití prostředků na dekontaminaci technik y
z výbavy AČR.

Obr 1. První blok: Ukázka odsunové techniky (PrO) a vybavení sanitních vozidel (SV ZDrZ a ZZS KHK),
příprava a použití prostředků na dekonta minaci technik y
Druhý
blok
byl
zaměřen
na
přednemocniční
lékařské
péče
podmínkách. Pod vedením příslušníků
studenti vyzkoušeli aplikaci svých

poskytování
v
polních
KVŠ LUM si
teoretických

znalostí z oblastí třídění a ošetření postižených podle
zásad START (Snadné třídění a rychlá terapie) a
BATLS
(Battlefield
Advanced
Trauma
Life
Support).
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Obr 2. Druhý blok: Nácvik třídění a ošetření postižených za využití figurantů
Třetí blok zahrnoval nácvik jednotlivých činností
zdravotnického personálu na místě mimořádné
události s hromadným postižením zdraví –
zhodnocení situace, podání hlášení METHANE,
organizace m ísta mim ořádné události, třídění
postižených, vedení dokumentace, ošetřování a
příprava k transportu. V první části tohoto bloku se
studenti účastnili nácviku
řešení
sim ulované
mimořád né události formo u „Table Top“ na třech
stano vištích – místo MU, dispečink ZZS a

Emergency FN. V druhé části bloku si studenti
ověřili využití
dosud
získaných
znalostí
a
procvičených dovedností v závěrečném kom plexním
cvičení. Jako zastřešující téma bylo vybráno
železniční
neštěstí,
které
představuje
jednu
z možných forem hrom adného neštěstí s vysokým
podílem zraněných. A utentičnost výcviku zvýšilo
využití namaskovaných figurantů z řad příslušníků
Nemocniční základny (NemZ) v Hradci Králové.

Obr 3. Třetí blok: Nácvik činností zdravotnického perso nálu na m ístě MU s HP Z
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4. ZÁVĚR
Polní výcvik studentů 4. ročníků prohloubil
teoretické znalosti studentů z oblasti medicíny
katastro f, umožnil studentům vyzkoušet si jejich
aplikaci v sim ulovaných nácvicích a seznámil je
s moderním záchranářským vybavením, které je
využíváno v případě řešení mimořádných událostí s
hromadným postižením zdraví. Studenti ocenili

ko mplexnost praktického nácviku a možnost
vyzkoušení si manažerských činností, které byly
v průběhu roční výuky p rezentovány převážně
teoreticky.

5. PODĚKOVÁNÍ
Článek vznikl za podpory výzkum ného zám ěru
Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
MO 0FVZ0000604.
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Ke konceptu rozvoje medicíny katastrof
Josef Štorek1,2
1
2

IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10

ČVUT, Fakulta biom edicínského inženýrství, nám . Sítná 3 105, 272 01 Kladno
storek@ipvz.cz, josef.storek@fbmi.cvut.cz

ABSTRAKT
Pojetí medicíny katastrof na sklonku 9O. let minulého století (S.W.A.Gunn,1990) odráželo stav
poznání z rozborů katastrofických scénářů a stálo mimo jiné u zrodu programu OSN a WHO na
devadesátá léta jako Dekády být připraveni čelit katastrofám. Snaha o systémové pojetí
medicíny katastrof v České republice byla založena v období transformace společnosti i
zdravotnictví a zdravotnických systémů v České republice a to procesem konverze civilní
urgentní medicíny a vojenské válečné medicíny. Modulátory konceptu se v průběhu času staly
národní bezpečnostní systém a integrovaný záchranný systém; ale také zásadní přehodnocení
role zdravotnictví při řešení následků katastrof světovou autoritou – WADE M v letech 2003 –
2005.
Klíčová slova: medicína katastrof, zdravotnický systém, národní bezpečnostní systém,
m ultidisciplinární zdravotnická odezva na katastrofy

ABSTRACT
The concept of disaster medicine
The concept of disaster medicine at the end of 90. of the last century (S WAGunn, 1990) reflect
the state of knowledge of the catastrophic scenario analysis and cost among other things, the
birth of the UN and WHO to ninety years as the Decade to be prepared to face disasters. The
pursuit of the concept of Disaster Medicine System in the Czech Republic was founded during
the transformation of the health and health systems in the Czech Republic and the process of
converting civilian emergency medicine and military naval medicine. Modulators of the concept
over time become a national security system and the integrated rescue system, but also a
fundamental reassessment of the role of health in addressing the consequences of disasters
world authority - Wade in 2003 - 2005.
Key words: disaster medicine, the healthcare system , national security system , m ultidisciplinary health response to disasters

1. ÚVOD
Pracovní definice Medicíny katastrof (S.W.A.G unn,
1990) vypracovaná WADE M na sklonku 80. let
minulého století byla odrazem daného stupně
poznání, zkoncetrovaného do Desatera vědeckého
přístup u ke kartastrofá m.
Význam ným dnem se stal 1. duben 1991, „světový
den zdraví“, připravený SZO pod heslem „Buďm e
připraveni čelit katastrofám!“. Už při této příležitosti
bylo ze strany S ZO upozorněno na to, že příznivý
vývoj zdravotnického, sociálního a eko no mického
rozvoje je čas od času, a v poslední době ve stále
kratších časo vých intervalech, narušen živelním i
nebo antropogenním i pohrom ami.

Významnou roli při likvidaci následků katastrof
hraje mim o jiné také mezinárodní solidarita a
spolupráce. Svou aktivitu v to mto směru projevila
také Organizace spojených národů (OSN), která
vyhlásila „90-léta XX. století Dekádou omezení
katastrof!“, což byla přirozená odezva obou autorit
na pokračující trend nárůstu četnosti a destruktivity
katastrofických událostí.
Takto zacílená pozornost WHO a WADEM se
setkala v podmínkách národního zdravotnictví
s probíhající
transformací
systému
uvnitř
transformace společnosti a po opuštění konceptu
konfrontace bipolárního světa se otevřel prostor pro
reálnou připravenost zdravotnických systém ů čelit
následkům hrozeb končícího dvacátého století.
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Prvním počinem transformující se společnosti byly
práce na uko nčení původní politiky obrany,
bezpečnosti a obrany; s tím byla spojena i role
zdravotnických systémů (resortních) operujících
v rámci národního prostředí a jejich posun
k potřebám rodícího se nového bezpečnostního
prostředí České republiky a integrující se Evropy.
Transformace a integrace byly nástroji řešení
možností a kapacit zdravotnických systémů, které
měly odraz v konceptu konverze rodící se urgentní
medicíny a zkušeností válečné m edicíny do
národního pojetí medicíny katastrof.
„Všechna organizační a strukturální opatření by se
míjela účinku, pokud nebudou respektovány
principy a zákonitosti medicíny katastrof, obecně
platné a zkušenostm i potvrzené, a b udou-li
bezm yšlenkovitě přenášeny do dílčích příprav“.
Zůstává
trvale
aktuální pověstné
vědeckého přístupu k řešení katastrof:

desatero

1.

Přípravy na řešení katastrof jsou možné a
nezb ytné.

2.

Prevence před živelními katastrofami je možná,
před katastrofami způsobenými člověkem m ůže
být možná.

3.

I když dvě katastrofy nejsou identické, mají
katastro fy své charakteristiky.

4.

Každá katastro fa m ůže být na základě svých
charakteristik modelo vána epidemiolo gickou
m etodikou.

5.

Pro zajištění multidisciplinární odpovědi na
katastrofu je nutná příprava všech úrovní.

6.

Mobilizace
lidských
zdrojů
m usí
být
organizována tak, ab y v případě rizika vzniku
katastrofy b ylo možno reagovat ihned.

7.

Odhad rizika a jeho analýza, promyšlenost
účinnosti zásahu a studium každé dostupné
postkatastrofické situace jsou nezbytné.

8.

Každá katastrofa je svým způsobem výukovou
lekcí.

9.

Fáze obnovy začíná okamžitě a je počátkem
násled ného rozvoje postiženého regionu.

10.

Řízení při katastrofách respektuje společnost a
dotýká se všech orgánů a institucí.

Celosvětový nárůst živelních pohro m, velkých
provozních havárií, ekologických a jiných katastrof,
představuje obrovskou zátěž pro záchranné služby
a další záchranné subjekty pro většinu zem í světa.
V ýsled kem potřeb záchranářů byla tendence
k existenci Komplexního záchranného systému,
jehož
vývoj
dospěl
ke
vzniku
dnešního
Integrovaného
záchranného
systému,
jako
nástroje státu k řešení potřeby záchranných a
likvidačních prací.

2. NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ
SYSTÉM
Zvyšující se závažnost katastrof vyvolává mimo jiné
také vyšší tlak na počty a kvalifikaci osob, které by
byly schopny účinně se podílet na jejich řešení a na
likvidaci jejich následků. Souhrn soudobých
bezpečnostních rizik generoval svébytný objekt
zájm u – krizový management, tvořící bezesporu
nosno u páteř národního bezpečnostního systému.
Zdravotnická pomoc a zdravotní péče poskyto vaná
soustavou poskytovatelů je jedním z klíčo vých
bezpečnostních prvků státu a obsahovo u stránku
představuje moderní urgentní medicína, intenzivní
medicína, medicína katastrof a válečná m edicína
s objemem poznání a postupů všech lékařských věd
21. století.
Efektivní využití možností lékařských věd a
racionální použití kapacit poskytovatelů zdravotní
péče a zdravotnických služeb je věcí profesionální
dovednosti a způsobilosti resortního krizového
m anagem entu, který dokáže spojit správní,
odbornou a věcnou koordinaci dílčích problematik
do
soudobého
pojetí
m ultidisciplinární
zdravotnické odezvy na katastrofy.
Klíčový m se proto jeví program „zá kladního
managementu“ a „speciálního managementu“
krizové infrastru ktury zdravotnictví, postihující
nejen jednotlivé úrovně řízení systému, ale i
jednotlivé řídící
a vedoucí
pracovníky ve
zdravotnictví po celé hierarchii těchto pozic
v resortu zdravotnictví, ale dalších zdravotnických
systémů národního prostředí.

3. MULTIDISCIPINÁRNÍ ODEZVA
Na Světovém kongresu medicíny katastrof a
urgentní m edicíny v Melbourne, Austrálii v roce
2003 požádala Světová zd ravotnická organizace
(SZO =WHO), aby Světová asociace pro medicínu
katastrof a urgentní medicínu (WADEM) posoudila
mezinárodní standardy a směrnice k vzdělávání a
výcviku
pro
multidisciplinární
zdravotnickou
odezvu na veliké události, které ohrožují zdravotní
stav společenství.
Při
úvahách
o
potřebě
multidisciplinární
zdravotnické odezvy na katastrofické události byl
utvořen termín „disaster health = zdravotnictví po
katastrofě“, který nahradil „disaster and emergency
m edicina = medicína katastrof a urgentní m edicína“.
Nový termín obsahuje všechny příslušné obory disciplíny. Zdravotnictví po katastro fě je jádrem
souboru propojených disciplín vycházejících z
Bradtova modelu. B yla sestrojena soustava pro
zdravotnictví po katastrofě, která obsahuje tři hlavní
disciplíny:
1.

klinickou a psychosociální péči;

2.

veřejné zdravotnictví; a
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3.

násled ky: krátkodobé nebo dlouhodobé, přímé
nebo nepřímé;

tísňové a rizikové řízení

jako tři navzájem propojené kruhy obklopené
pomocnými obory a obory, které definují kontext, do
něhož jsou zasazeny. Bylo rozlišeno-identifiko váno
sedm úrovní výcviku.
Též byl navržen model pro vzdělávání ve
zdravotnictví po katastrofě. Model obsahuje dvě
úrovně odborné kvalifikace pro zdravotnictví po
katastro fě:
1.

základní zdravotnictví
praktické lékaře; a

po

katastrofě

pro

2.

odborné (specializované) zdravotnictví
katastro fě pro vedoucí pracovníky.

po

·

existuje koncepční systém jako základ
vyhodnocování a výzkum katastrof;

pro

·

jsou ve vývoji provozní soustavy a sm ěrnice, na
kterých
je
možno
založit
výzkum
a
vyhodnocování;

·

takové soustavy jsou určeny pro vyloučení
a/nebo modifikování hazardů a s nim i spojených
rizik, pro zmírňování škod po událostech
způsobených takovými hazardy a pro odezvy na
takové události;

·

medicína katastrof a
urgentní
medicína
pokračují ve vědeckém vývoji a poskytují stále
více důkazů, ze kterých se takové standardy
odvozují;

·

je třeba pracovní síly určené pro
takových událostí profesionalizovat;

·

je naléhavá potřeba podporovat spolupráci všech
organizací a osob sdružených s lékařskou,
psycho sociální a hygienickou připraveností a na
takové události a s odezvami na ně.

zvládání

Světová asociace pro m edicínu katastrof a urgentní
medicínu (WADEM) se rozhodla:

4. ZÁVĚR

1.

Podporovat výchovu a výcvik pracovníků
v souladu s přijatými provozními standardy,
které se opírají o lékařské důkazy a/nebo
o shodu názorů,

2.

Pokračovat
ve
vývo ji
lékařských,
psycho sociálních a hygienických standardů pro
vzdělávání, provoz, vyhodnocování a výzkum ,
opírající se o lékařské důkazy a/nebo o shodu
názorů a usilovat o jejich institucionalizaci;

3.

Pokračovat ve vývoji standardů a směrnic pro
výzkum katastrof a vyhodnocování zásahů;

4.

Usilovat o globální uznání těchto standardů a
směrnic;

Základní schém a konceptu moderní medicíny
katastrof – Disaster Health – obsahuje prohlášení
WAD EM – Edinburg -2005 :
Vzhledem k tomu, že
·

počet a závažnost zdravotnických m im ořádných
událostí a katastrof trvale glob álně narůstá;

·

i z nedávných událostí vyplývá, že m nohým
úmrtím a mno hým poraněním s následnou
invaliditou,
vzniklých
fyzickým
a
psychosociálním poškozením po tako vých
událostech, je možno předcházet;

5.

Distribuovat tyto standardy a směrnice po celém
světě;

6.

·

nedávné události demonstrovaly nezbytnost
zdokonalování koordinace a kontroly odezev na
takové události;

Usilovat o zjednodušování integrace prostředků
pocházejících
od
subjektů
původně
s humanitárním i cíli nesdružených; a

7.

·

dopravní nehody jsou hlavní příčinou úm rtí a
invalidity na celém světě;

·

je
třeba
vyvíjet
provozní
lékařské,
psychosociální a hygienické standardy a
směrnice ke zvládání takových událostí a
násled ných škod;

Usilovat o spolupráci s m noha jedinci, kteří se
podílejí na prevenci, na zmírňování již
vzniklých škod a/nebo reagujících na škody,
které jsou násled kem tako vých hazardů.

·

dopad přírodních a člověkem způsobených
hazardů má pro postižené nepříznivé zdravotní

Přijato jednomyslně všemi účastníky závěrečného
zasedání 14. Světového kongresu m edicíny
katastrof a urgentní medicíny, Edinburgh, Skotsko,
20. květen 2005
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Interaktivní simulátor mimořádných událostí
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ABSTRAKT
Postupy likvidace a řešení mimořádných událostí (MU) patří do skupiny znalostí, které naštěstí
nejsou dennodenně potřeba. Náhlý a nečekaný vznik MU vyžaduje rychlou a adekvátní reakci.
Ta není možná bez předem získaných znalostí a nacvičených postupů. Neustálý a průběžný
výcvik a zdokonalování se je nezbytné. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy –
územní středisko záchranné služby (ZZS HMP – ÚSZ S) vyvinula interaktivní sim ulátor
mimořádných událostí, který umožňuje zefektivnit výuku a přípravu výjezdových skupin na MU.
Klíčová slova: mimořádná událost, simulátor, výuka, trénink, třídění, managem ent

ABSTRACT
Interactive Simulator of Major Incidents
Procedures of the response to major incidents belong to the knowledge that is thankfully not
needed on a daily basis. Sudden and unexpected occurrence of a major incident requires rapid
and adequate response. That is impossible without previously acquired skills and trained
practice. Continuous training and improvement is a necessity. The City of Prague Emergency
Medical Service created an interactive simulator of major incidents that improves the efficiency
of education and preparation of major incident response teams.
Keyw ords: major incident, sim ulator, education, training, triage, management

1. ÚVOD
Kvalitní výcvik a příprava členů výjezdových skupin
ZZS na m imořádné události (MU) je stěžejní pro
jejich zvládnutí. Velká reálná cvičení IZ S (taktická
a
prověřovací)
slouží
především
k ověření
a vyzkoušení již nabytých znalostí a dovedností.
Organizační
náročnost
a
finanční
náklady
neumožňují tato reálná cvičení využít pro průběžnou
a rutinní přípravu členů výjezdových skupin.

Operační program Praha – Adaptabilita
Praha & EU investujeme do vaší budoucnosti
Interaktivní simulátor m imořádných událostí je
jednou z možných forem pro průběžný trénink
a osvojení si základních postupů při MU. Je kladen
důraz na činnost první posádky na místě MU,

ko munikaci, řízení a organizaci zdravotnické části
zásahu, schopnosti rychlého posouzení situace,
posouzení potřeby sil a prostředků atd.

2. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY
Simulace MU a její řešení se odehrává na ploše
širokoúhlé interaktivní tabule s úhlopříčkou 2,4 m.
Obraz
je
na
tabuli
promítán
projektorem
s ultrakrátko u projekční
vzdáleností, čímž je
eliminováno vrhání stínu osobami, které před tabulí
stojí. Celá akce – simulace MU je ovládána
speciálním perem, které reaguje s tabulí. Pero má
stejné funkce, jako kurzor myši včetně rozlišení
levého a pravého tlačítka. K nezb ytnému vybavení
dále patří audio sestava pro reprodukci zvuků a
tiskárna pro tisk závěrečných protokolů. Vše je
vzájemně propojeno přes PC.

3. SIMULACE MU - SCÉNY
Sim ulátor um ožňuje vytvořit obraz různých MU –
nehody dopravních prostředků, exploze, pády budov,
živelní pohro my, teroristické útoky atd. Lze
simulovat zásahy na ulici, v budovách, nádražích,
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metru apod. Scéna je vytvořena pomocí série
fotografií reálného prostředí. Je možné využít
například foto grafie ze zásahů nebo ze cvičení.
Pohyb v prostředí je řešen možností přepínání m ezi
několika pracovními plochami – vrstvam i. První
vrstva zpravidla znázorňuje celkový pohled na
situaci, další vrstvy ukazují situaci z jiného úhlu nebo
detailnější záběry do prostoru události.

4. PRŮBĚH ŘEŠENÍ ÚLOHY
Cílem b ylo nasimulo vat nikoliv detailní vizuální
obraz MU, ale především proces a postup řešení.
Každá úloha začíná přijetím tísňové výzvy na pager a
videosekvencí (cca půl minuty) s jízdou na místo
události. Komunikace se ZOS a s velitelem zásahu je
řešena formou chatu a předem nadefinovaných
volání. S ymbol zvonícího telefonu nebo pípající
radiostanice v pravém horním rohu interaktivní
tabule oznamuje volání a vyžaduje reakci. Tím to je
sledována snaha nacvičit správnou ko munikaci,
stručnou a jasnou form ulaci požadavků a form ulaci
situační zprávy. Sim ulátor dokáže vytvořit přibližný
časový model dojezdu posádek Z ZS ze stanovišť do
místa události. V tomto sledu se sanitní vozy
postupně zobrazují na ploše interaktivní tabule.
Pomocí nastavení celé řady parametrů simulátoru je
možné vytvořit různé situace z hlediska dostupnosti
sil a prostředků odpovídající reálným podmínkám
(denní – noční doba, paralelní zásah u více událostí
apod.). Na řešitele úlohy tak může čekat m nohé
nečekané situace, vyžadující rychlé rozhodnutí,
mnohdy s nutnou dávkou improvizace.
Po kliknutí na postavu zraněného se zobrazí
informace o zdravotním stavu a poranění. Animací je
znázorněn kapilární návrat, dýchání, případně lze
vyhodnotit pulz. Všechny tyto úkony však při
sim ulaci záměrně zdržují. Navíc hodnoty nejsou
znázorněny číselně, ale je nutné se spolehnout na
svůj odhad dle grafické animace hodnot. V ýsledek
třídění je zaznamenán zbarvením figurky příslušno u
barvou (červená, žlutá, zelená, černá).
Nakládání vytříděných zraněných do transportních
prostředků se provádí tahem postavy zraněného na
objekt sanitního vozu. Do odsunu lze zapojit také
další prostředky (např. přivolaný autobus nebo

sanitky převozových služeb), jsou-li na místo
událos ti v úvodu sim ulace vyžádány. Jakmile je
sanitní vůz připraven k odjezdu, zvolí se cílové
zdravotnické zařízení a vydá pokyn k odjezdu.

5. VYHODNOCENÍ ŘEŠENÍ
Program sleduje a zaznamenává všechny d ůležité
činno sti a průběh řešení úlohy. Je hodnocena
správnost třídění, čas potřebný na vytřídění
jednotlivých pacientů, sled odsunu pacientů z místa
události, zatížení cílových zdravotnických zařízení a
další parametry. Všechny tyto údaje a hodnocení jsou
uvedeny v závěrečném protokolu, který je možné
vytisknout. Na základě tohoto protokolu pak
násled ně lektor provede rozbor a analýzu postup u
řešení události s účastníky ško lení.

6. VYUŽITÍ SIMULÁTORU
Simulátor je možné využít pro simulaci a nácvik
řešení celé řad y událostí – od velkých hromadných
neštěstí až po větší dopravní nehody s několika
zraněnými. Lze simulo vat MU, které teoreticky
mohou nastat a nejsou s nimi dosud praktické
zkušeno sti.
Současně
lze
program
využít
k modelování událostí, které se staly s cílem odhalit
slabá místa a poučit se z chyb. Aplikace najde
uplatnění v běžném školení stávajícího personálu
Z ZS HMP – ÚSZS. Přínos bude mít také pro nové
zaměstnance, kteří zdravotnické povolání již
vykonávají (například v nemocnici), ale prostředí
ZZS a specifika práce v PNP je pro ně nové.
V ývoj sim ulátoru a nákup potřebných pom ůcek je
financován v rám ci grantového projektu Komplexní
vzdělávání zaměstnanců Z ZS HMP – ÚSZS
z operačního
programu
Praha
Adaptabilita,
spolufinancovaného E vropským sociálním fondem.
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Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny
FN Hradec Králové
Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová
Fakultní nem ocnice Hradec Králové – Oddělení urgentní medicíny,
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ABSTRAKT
Cílem přednášky je seznámit posluchače s třídícím systémem na Oddělení urgentní medicíny
podle Emergency Severity Index, Verze 4. Tento systém je právě uváděn do praxe na našem
oddělení.
Klíčová slova: Oddělení urgentní medicíny, třídící systém

ABSTRACT
The triage system in the Department of Emergency Medicine University
Hospital Hradec Kralove
The aim of this lecture is to make audience familiar with the triage system in the Department of
emergency medicine by Emergency Severity Index Version 4. We are launchting this system.
Keywords: Emergency department, triage system

1. ÚVOD
Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové
zajišťuje akutní péči o pacienty na bezprahové
ambulanci – dříve lékařská služba první pomoci, a
péči
o
pacienty
s chirurgickou,
interní
a
neurologickou
problematikou
v plném
spektru
závažnosti.
Organizačně je oddělení členěno na informační úsek,
kde
je
pacient
zadáván
do
nemocničního
informačního systému, dále úsek akutních ambulancí,
kde jsou pacienti vyšetřováni s chirurgickými a
interními potížemi, expektační lůžka, kde jsou
pacienti k dokončení diagnostiky nebo k eventuelní
infuzní léčbě a nemoho u čekat v čekárně a crash
room, kde probíhá péče o pacienty v nejzávaž nějším
stavu. Péče je poskyto vána dvěma tým y: neúrazový
Rescue tým a Trauma tým.

Ročně je na oddělení ošetřeno přes 42 000 pacientů.
Při takto vysokých počtech je nutné mít stanoven
systém třídění dle závažnosti stavu.

2. TŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Naše oddělení si pro třídění pacientů vybralo nástroj
podle Emergency Severity Index, Verze 4. Tento
systém byl vyvinut v Bostonu v roce 2004. V Evropě
je v současnosti používán ve Velké Británii,
Švýcarsku a Něm ecku.
Historicky
b ylo
nejprve
třídění
pacientů
dvoustupňo vé, pacient akutní a neakutní. Postupem
doby došlo až k pětiúrovňovém u třídění: 1 jako
nejakutnější až po 5 jako nejméně akutní (Tab. 1.).

2 levels

3levels

4 levels

5 levels

Em ergent
Non-emergent

Em ergent
Urgent
Nonurgent

Life-threatening
Em ergent
Urgent
Nonurgent

Resuscitation
Em ergent
Urgent
Nonurgent
Referred

Tab. 1: Zp ůsoby třídění pacientů
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Třídění pacientů je úkolem sestry specialistky, která
je proškolená v této problem atice. Vede registraci a
evidenci pacientů.
Každ ý pacient je po krátkém vstupním pohovoru a
posouzení přetříděn do určité kategorie dle
závažnosti stavu. Při jakékoli
nejasnosti je
kontaktován lékař.
Pacienti v kategorii 1 a 2 jsou bezprostředně ohroženi
na životě. Jsou přiváženi tém ěř vžd y Zdravotnickou
záchrannou službou (Z ZS) nebo leteckou záchrannou
službou a péče je jim poskytnuta bez jakéhoko li
prodlení. Jsou přiváženi na crash room, kde je
očekává svolaný příslušný tým. Dle avíza dispečinku
ZSS jsme schopni zajistit krevní deriváty, operační
sál, konziliáře, akutní gastroskopii, ...
Ve třetí, čtvrté a páté kategorii nejsou pacienti
bezprostředně ohroženi na životě. Přicházejí sam i
nebo jsou přiváženi nelékařskou posádkou ZZS. Na
vstupu je proveden cílený pohovor sestry s pacientem
s následnou evidencí a zahájením základ ního
diagnostického procesu (např.: vypsání žádanek,
natočení EKG, odebrání krevních vzorků). O těchto
pacientech je vžd y informo ván lékař.

3. ZÁVĚR
Tento systém se nyní zavádí na našem oddělení.
Jedná se o zcela prioritní záležitost v České
republice. Myslím e si, že je to velmi účinný filtr
život ohrožujících a neodkladných stavů a rozhodně
zlepšuje iniciální rozdělení pacientů se zcela
nezávažným stavem a stavem, který vyžaduje akutní
pozornost.
Pokud se daný systém osvědčí, budou výsledky
prezentovány v literatuře a na odborných fórech.

4. POUŽITÉ ZDROJE
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Implementatio n Handbook [online]. [cit. 20. září
2010].
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na
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Obr. 1: Postup při třídění pacientů: 1-resuscitace, 2-emergentní, 3-urgentní, 4-neurgentní, 5-vytříděný
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ABSTRAKT
Dne 18. října 2010 zveřejnila Evropská rada pro resuscitaci nové doporučené postupy pro
neodkladnou resuscitaci, jejichž změny jsou podloženy novými vědeckými poznatky
publikovanými od poslední revize Guidelines před pěti lety. Náhlá zástava oběhu postihuje
každý rok v Evropě přibližně půl miliónu osob. Při provádění neodkladné resuscitace hrají
významnou úlohu svědci příhody i profesionální poskytovatelé zdravotní péče. Nejdůležitějším
postupem nedokladné resuscitace je nepřímá srdeční masáž. Tento výkon je jednoduchý,
bezpečný, a postiženým přináší významné zvýšení šance na přežití. Letos jsme si připomněli 50.
výročí od vydání recenzované kazuistiky dokumentující první úspěšné použití nepřímé srdeční
masáže při náhlé zástavě oběhu u člověka. Autoři shrnují hlavní změny v nových doporučených
postupech Evropské rady pro resuscitaci, zejména v doporučeních pro základní neodkladnou
resuscitaci, které stanovují postup pro všechny zachránce, od profesionálů po úplné laiky.
Okamžité zahájení nepřímé srdeční masáže, časná defibrilace, a časná terapeutická hypotermie
dnes patří mezi klíčové determinanty neodkladné resuscitace.
Klíčová slova: kardiopulmo nální resuscitace, resuscitace, základní neodkladná resuscitace,
rozšířená neodkladná resuscitace, doporučení , léčba, Evropská rada pro resuscitaci

ABSTRACT
Summary of the recent changes in the Guidelines for cardiopulmonary
resuscitation
On October 18th , 2010, the European Resuscitation Council launched the new European
Guidelines for cardiopulmonary resuscitation, based on new scientific evidence published since
the last revision five years ago. About 500,000 people suffer a sudden cardiac arrest every year
in Europe. Both bystanders and healthcare providers play key roles in providing
cardiopulmonary resuscitation for victims of cardiac arrest. The most important action in
resuscitation is chest compression. This simple procedure is safe and markedly increases the
victim’s chance of survival. This year marks also the 50th anniversary of the first peer-reviewed
case report documenting survival after clo sed chest co mpression for cardiac arrest. The
authors summarize major issues in the European Resuscitation Council Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation, primarily those in basic life support that affect all rescuers,
whether healthcare providers or lay rescuers. Immediate chest compressions, early
defibrillation, and early therapeutic hypothermia are the key factors of resuscitation today.
Keyw ords: cardiopulmo nary resuscitation, resuscitation, basic life support, advanced life
support, guidelines, treatm ent, European Resuscitation Co uncil

1. ÚVOD
Mezinárodní
výbor
pro
resuscitaci ILCOR
(International Liaiso n Co m mittee on Resuscitation)

sdružující nadnárodní odborné společnosti (AHA,
Am erican Heart A ssociation; ERC, European
Resuscitation Council; Heart and Stroke Foundation
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of Canada; Australian and New Zealand Co mm ittee
on Resuscitation; Resuscitation Councils of Southern
Africa;
Inter
A merican
Heart
Foundation;
Resuscitation Council of
Asia) revid uje v
pravidelných pětiletých intervalech doporučené
postupy (Guidelines) pro neodkladnou resuscitaci na
základě nových poznatků resuscitační medicíny.
Guidelines jsou publikovány v souladu s princip y
medicíny založené na důkazech (EBM, evidence
based medicine) a měly by poskytnout komplexní
návod pro každodenní klinickou praxi. Nová
doporučení pro resuscitaci však mají dalekosáhlejší
dopad oproti jiným lékařským normám. Návod ke
správnému
provádění
základní
neodklad né
resuscitace je určen široké veřejnosti, a úvodní laic ká
pomoc při náhlé zástavě oběhu zpravidla rozhoduje o
klinickém výsledku.
Mezinárodní ko nsenzuální k onference IL COR se
konala v únoru 2010 za účasti více než 320 zvaných
odborníků ze 31 zemí. Při přípravách nových
doporučení bylo posouzeno 450 přehledových
článků, aby všechny změny byly podloženy co
nejvyšší sílou důkazů. D ne 18. října 2010 zveřejnila
Evropská rada pro resuscitaci (ERC, European
Resuscitation Council) online svoje nové doporučené
postup y pro neodkladnou resuscitaci 2010. Originální
verze je ke stažení z webu České resuscitační rady
www.resuscitace.cz.
Při
provádění
neodkladné
resuscitace
hrají
významnou úlohu svědci příhod y i profesionální
poskyto vatelé zdravotní péče, např. zdravotnické
záchranné služby a resuscitační týmy v nemocnicích.
Nejdůležitějším postupem neodkladné resuscitace je
dnes nepřímá srdeční masáž. Letos jsme si
připomněli 50 let od vydání recenzované kazuistiky
autorů Kouw enhovena, Juda a Knickerbockera
v časopise
JAMA,
která
vůbec
poprvé
zdokumento vala přežití náhlé zástavy oběhu u
člověka díky použití nepřímé srdeční masáže. Tento
jednoduchý a bezpečný výk on přináší postiženým
významné zvýšení šance na přežití.
Náhlá zástava oběhu postihuje v Evropě přibližně půl
miliónu osob ročně. Okam žité zahájení nepřímé
srdeční ma sáže, časná defibrilace, a časná
terapeutická hypoterm ie dnes patří mezi klíčové
determinanty moderní kardiopulmo nální resuscitace.

2. VÝZNAM DOPORUČENÝCH
POSTUPŮ PRO RESUSCITACI
Doporučení ILCO R, resp. ERC, se již zdaleka
netýkají pouze samotné kardiopulmonální resuscitace
(KPR), ale všech akutních stavů, které mo hou bez
časné intervence zástavu oběhu způsobit. Prevence
vzniku zástavy oběhu při výskytu časných varovných
příznaků (EWS, early w arning signs) je pro pacienta
prognosticky zcela zásadní a poskytuje m u
mnohonásobně vyšší naději na úplné uzdravení.

Důraz kladený na prevenci
Guidelines prioritní m ísto.

proto

zaujímá

v

Doporučené postupy pro resuscitaci obsahují rovněž
kapitoly věnované léčbě akutních koronárních
syndro mů,
protože
nejčastější
příčinou
mimo nem ocniční náhlé zástavy oběhu v dospělosti
zůstává onemocnění srdce (82,4%). Zvláštní
pozornost je věnována zástavě oběhu za zvláštních
okolností (např. tonutí, intoxikace, anafylaxe, asthm a
bronchiale, traum a apod.). Jedná se o situace, kde je
zástava oběhu považo vána za potenciálně reverzibilní
stav. Přežití je možné při razantním zahájení
specifické léčby, pokud je období zástavy dočasně
překlenuto
kvalitní
KPR.
Nedílnou
součástí
doporučení jsou rovněž etické aspekty spojené s
ukončováním nebo nezahajováním m arné péče, a
zásad y správné výuky KPR.
Publikovaná doporučení ale nedefinují jediný a
nepodkročitelný způsob poskytování péče, který
nesmí b ýt v žádné klinické situaci porušen.
Doporučení však tvoří význam ný podklad pro naše
rozhodování.
Guidelines
reprezentují
široce
akceptovaný
ko nsenzus
m ezinárodní
skupiny
odborníků jak provádět KPR efektivně, a zároveň
bezpečně. Jejich hlavním cílem je snaha optimálně
ovlivnit kvalitní přežití nem ocných s náhlou zástavo u
oběhu.

3. ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ
RESUSCITACE A POUŽITÍ
AUTOMATIZOVANÝCH
EXTERNÍCH DEFIBRILÁTORŮ
Postupy základní neodkladné resuscitace doznaly
v Evropě oproti roku 2005 zcela minim álních změn.
Největší důraz je kladen na kvalitní provádění
nepřímé
srdeční
masáže
a
časné
použití
auto matizovaného externího defibrilátoru (AED),
pokud je v blízkosti postiženého k dispozici.
Laická pomoc by měla být zahájena rozpoznáním
náhlé zástavy oběhu, což vzhledem k vysoké
incidenci lapavého d ýchání způsobuje laikům stále
velké obtíže. Po zjištění bezvědom í (zhroucená
osoba nereagující na zevní podněty – zatřesení a
hlasité oslovení ) následuje zprůchodnění dýchacích
cest záklonem hlavy a zvednutím brad y (zdravotníci
mo hou použít předsunutí dolní čelisti) a posouzení
stavu dýchání (look, listen and feel – max. 10
sekund). Pokud postižený ned ýchá nebo jsou
přítomny term inální lapavé dechy (gasping), musí být
okamžitě zahájena nepřímá srdeční masáž. So učasně
je přivolána záchranná služba (155), event.
přinesen a
připojen auto matizovaný
externí
defibrilátor (AED). Palpace pulzací na velkých
tepnách není k diagnostice náhlé zástavy oběhu laiky
používána.
Operátoři a operátorky tísňo vé linky b y již měli být
v celé Evropě vyškoleni takovým zp ůsobem, aby
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vytěžili od volajících co nejvíce validních informací
a dokázali jim po telefonu předat instrukce k zahájení
pomoci. Telefonický hovor by se měl soustředit
zejména na rozpoznání bezvědomí a posouzení
kvality dýchání. Velký důraz je kladen na rozpoznání
terminálního lapavého dýchání (gaspingu) jako jisté
známky náhlé zástavy oběhu. V případě zjištění
bezvědomí s bezdeším nebo jakoukoliv abnormalitou
dýchání, b y měl být ihned zahájen postup podle
protokolu pro náhlou zástavu oběhu. Nevyškoleným
zachráncům poskytuje operační středisko tzv.
telefonicky asistovanou neodkladnou resu scitaci
(TANR) formou instrukcí k provádění samotné
srdeční masáže bez umělého d ýchání.

Nově je v Gudelines 2010 doporučeno používání
pomůcek, které zajišťují zachráncům v průběhu
prováděné resuscitace zpětno u vazbu. Na obrázku 2
je zobrazena pom ůcka „PocketCPR “ vybavená
metronom em a akcelero metrickým čidlem, které
vyhodnocuje hloubku stlačování hrudníku. Informace
jsou
poskytovány
zachránci
prostřednictvím
vestavěného
reproduktoru.
Data
o
průběhu
resuscitace se v některých pomůckách ukládají a
mo hou být dále využita k hodnocení a zlepšování
kvality resuscitací, příp. k poskytnutí zpětné vazb y
profesionálním záchranářům při rozboru jednotlivých
akcí (debriefingu).

Obr. 1: Nepřímá srdeční m asáž
Úplně všichni laici (bez ohledu na jejich proškolení
v první po moci) by m ěli být schopni provádět u
postiženého s náhlou zástavou oběhu nepřím ou
srdeční ma sáž. V ysoce kvalitní srdeční masáž
zůstává nadále zásad ním postupem a je na ní kladen
extrémně silný d ůraz. Srdeční masáž je prováděna
pravidelným stlačováním hrudníku frekvencí alespoň
100 stlačení za m inutu (maxim álně 120/min) do
hloub ky alespoň 5 cm (m aximálně 6 cm). Po
každém stlačení násled uje úplné povolení tlaku na
hrudník, aby došlo k jeho úplnému rozpětí do
výchozí polohy. Je nutné o mezit ja kékoliv
přerušování srdeční ma sáže a při přítomnosti více
osob se v provádění srdeční m asáže vystřídat každé
dvě minuty.

Obr. 2: Resuscitační pom ůcka PocketCPR
Nadále je doporučeno podporovat progra my AED,
zejména další rozmísťování přístrojů na veřejně
přístupná místa (např. letiště, sportovní areály,
obchodní centra apod.). V nemocnicích by měly být
defibrilátory rozmístěny tak, aby mo hl být kdekoliv
defibrilační výboj dodán do 3 m inut od kolapsu.
Celosvětově b ylo sjednocen o označení přístro jů
AED, pro něž byly dříve používány velmi rozmanité
piktogramy. Nový symbol (obr. 3) bude nyní
používán všemi výrobci i distributory AED.

Zachránci vyškolení v neodkladné resuscitaci by m ěli
provádět resuscitaci klasickým způsobem, tzn.
střídáním stlačování hrudníku a umělých vdechů v
poměru 30:2.
Laická resuscitace může být ukončena po předání
postiženého profesionálním u týmu záchranné služby,
vyčerpání
zachránců,
příp.
„probouzení“
postiženého (hýbe se, otevírá oči, dýchá – např. při
chybné záměně epileptického záchvatu za náhlou
zástavu oběhu).

Obr. 3: Mezinárodní sy mbol pro označení AED
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4. ROZŠÍŘENÁ NEODKLADNÁ
RESUSCITACE
Hlavní důraz je při provádění rozšířené neodkladné
resuscitace kladen na co nejméně přerušovanou a
kvalitní srdeční ma sáž.
Guidelines 2005 považovala za prioritu předřazení
několika minut KPR před defibrilaci v případě trvání
zástavy déle než 4 až 5 minut. Správným úvodním
postupem posádek záchranné služby proto bylo
zahájení srdeční masáže s ventilací, a teprve poté
analýza rytm u a případná defibrilace. Zm ěna
vycházela
z
předpokladu,
že
defibrilace
ischem ického myokardu je škodlivá a šance na
obnovení perfúzního rytm u je v takovém případě
minimální. Recentní metaanalýza rando mizovaných
klinických studií však nezjistila žád nou závislost
mezi dlouhodobým
přežitím a
načasováním
defibrilace s ohledem na dojezdový čas záchranné
služb y. V nových doporučeních není přesný čas
první defibrilace stanoven a je upřednostněn
individ uální přístup.
Zm ěnila se metodika obsluhy defibrilátoru. Nově
je doporučeno pokračování v srdeční masáži během
nabíjení defibrilátoru s cílem m inimalizovat dobu
přerušení
srdeční
masáže
před
dodáním
defibrilačního výboje. Optim ální energie výboje
není známá a doporučená energie zůstala beze zm ěny
(360J pro monofázický, 200J bifázický výboj
s možno stí zvyšo vání až na 360J). Po každém výboji
musí následovat okamžitě srdeční masáž po dobu 2
minut, teprve poté je masáž přerušena a provedena
analýza srdečního rytmu (resp. ověření účinnosti
předchozího výboje). Nově je dovoleno použití tří
defibrilačních výbojů rychle za sebou, ale pouze při
vzniku fibrilace ko mor nebo bezpulzové ko morové
tachykardie během srdeční katetrizace, v časném
pooperačním
období
po
kardiochirurgických
výkonech nebo v přítom nosti svědků při současné
mo nitoraci nemocného manuálním defibrilátorem
(JIP, ZZS), což umožní okam žité dodání výbojů.
Prekordiální úder má i u d efibrilovatelných rytmů
velmi nízkou účinnost a může být úspěšný pouze
tehdy, je-li proveden během několika sekund od
vzniku fibrilace ko mor nebo bezpulzové ko morové
tachykardie. Použití jednoho prekordiálního úderu je
vyhrazeno pouze pro situace, kdy zástava oběhu
vznikne u monitorovaného pacienta (např. na
jednotce intenzivní péče) v přítomnosti většího počtu
zdravotníků a defibrilátor není okamžitě k dispozici.
V případě nemožnosti zajistit periferní žilní vstup pro
podání léků by měly být léky podány intraoseálně.
Intratracheální podání farmak již není při
resuscitaci doporučeno.
Nejdůležitějším lékem KPR je kyslík, který by měl
být v průběhu resuscitace aplikován v co nejvyšší
možné inspirační koncentraci. Adrenalin v dávce 1
mg je v algoritmu léčb y defibrilovatelných rytmů

indiko ván až po třetím defibrilačním výboji, při
asystolii nebo bezpulzové elektrické aktivitě je co
nejdříve po zajištění vstup u do krevního oběhu.
Stejná dávka je opakována každých 3 až 5 minut (po
každém druhém cyklu resuscitace, resp. výboji).
A miodaron v dávce 300 mg je indikován při fibrilaci
ko mor nebo bezpulzové komoro vé tachykardii a
rovněž apliko ván po třetím defibrilačním výboji.
Podání atropinu již není při resuscitaci
doporučeno.
Daleko menší důraz je kladen na časné zajištění
dýchacích cest tracheální intubací, pokud nemůže být
provedena vysoce kvalifikovaným a zkušeným
personálem a nemocného lze ventilovat jiným
způsobem. Po tracheální intubaci by měla být vžd y
používána kapno metrie k ověření správné polohy
tracheální rourky, monitoraci kvality resuscitace a
časné detekci obnovení spontánního oběhu (ROSC).
V poslední době
přibývá odborných prací
popisujících využití tzv. sup raglotických po můcek:
laryngeální m aska (LMA, laryngeal mask airw ay),
ko mbirourka (Combitube), laryngeální tubus (LT,
laryngeal tube), maska I-gel apod. Supraglotické
pom ůcky lze zavést snadněji, obvykle i bez
přerušení kompresí hrudníku.
Po obnovení oběhu je pro nemocné škodlivá
hyperoxie .
Pokud
lze
mo nitorovat
saturaci
hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi (Sa O 2 )
pomocí pulzní symetrie nebo vyšetřením arteriálních
krevních plynů, inspirační frakce kyslíku by měla být
snížena a titrována k dosažení cílové hodnoty Sa O 2
94 až 98%.

5. PORESUSCITAČNÍ PÉČE
Po primárně úspěšné resuscitaci náhlé zástavy oběhu
se u většiny nemocných rozvíjí následkem prodělané
celotělové ischém ie abnormální patofyziologický
stav organizm u označovaný jako syndrom po
srdeční zástavě (post-cardiac arrest syndrome). Jeho
průběh ovlivňuje osud pacientů, u kterých došlo k
obnovení spontánního oběhu. Světové odborné
společnosti pro resuscitaci uveřejnily již na konci
roku 2008 konsenzuální stanovisko, jehož cílem je
poskytnout návod k poskytování péče o nemocné po
neodkladné resuscitaci.
Syndrom po srdeční zástavě může být rozdělen na 4
základní patofyziologické jednotky:
·

poškození
injury)

·

myokardiální dysfun kce (post-cardiac
m yocardial dysfunction)

·

systémová
organizm u
response)

·

perzistující
zástavy.

mozku (post-cardiac

arrest brain
arrest

ischem icko-rep erfúzní odpověď
(systemic
ischaemia/reperfusion
vyvolávající

příčina

srdeční
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Poškození mozku je nejčastější příčinou úmrtí.
Příčinou je omezená tolerance ischém ie a specifická
odpověď mozku na reperfúzi. V ysoké riziko
sekundárního poškození představuje hypotenze,
hypoxém ie a otok mozku. Negativní dopad má
rovněž pyrexie, hyperglykém ie a neko ntrolovaná
křečová aktivita.
M yokardiální dysfunkce je plně reverzibilní a dobře
terapeuticky ovlivnitelná. Příčinou je nejčastěji tzv.
omráčení myokardu (myocardial stunning).
Systémová
ischemicko-reperfúzní
odpověď
organizmu má m noho podobných znaků s rozvojem
sepse. Snížená dodávka kyslíku ke tkáním přetrvává
z důvodu myokardiální dysfunkce, hemod ynamické
nestability a poruch na úrovni m ikrocirkulace.
Perzistující vyvolávající příčina zástavy m odifikuje
klinický obraz. Akutní infarkt myokardu je zjištěn
u 50% nemocných s mimonemocniční zástavou a
u 11% KPR v nemocnici. Zvýšený důraz kladen na
provádění primární perkutánní koronární intervence
u indikovaných
nem ocných
s
obnovením
spontánního oběhu po srdeční zástavě (včetně
nemocných s přetrvávajícím b ezvědo mím).

nemo hou dosáhnout
hrudníku za m inutu.

dostatečný

počet

kompresí

Um ělé dýchání zůstává u dětí velmi důležito u
součástí resuscitace. Všichni zachránci, kteří u dítěte
nemo hou nebo nechtějí provádět umělé d ýchání, by
měli provádět alespoň nepřím ou srdeční masáž.
Důraz je podobně jako u dospělých kladen na
kvalitní srdeční masáž s odpovídající hloubko u
stlačování hrud níku a minimálním přerušováním
ko mpresí. Hloubka stlačování by měla dosahovat
alespoň
jedné
třetiny předozadního průměru
hrudníku. Frekvence stlačování hrudníku by měla být
alespoň 100, ale méně než 120 za minutu. Při
resuscitaci prováděné jedním zachráncem
je
používána technika ko mpresí hrudníku dvěma prsty,
zatímco při resuscitaci zajišťované dvěm a a více
zachránci je používána technika stlačo vání dvěma
palci s obemknutím hrudníku. U starších dětí může
být používána technika stlačování hrudníku jednou
nebo dvěma rukama podle preferencí zachránce.

Poskytování komplexní poresuscitační péče podle
strukturovaného léčebného protokolu m ůže zlepšit
přežití nemocných po srdeční zástavě. Revidováno
bylo
doporučení
pro
kontrolu
glykémie
v poresuscitační péči. U dospělých nemocných
s trvalým obnovením spontánního oběhu by měla b ýt
léčena hyperglykém ie při hodnotě nad 10 m mol·l -1
při současném zabránění hypoglykém ii.
Použití
terapeutické
hypotermie
je
nově
doporučeno u všech nemocných po zástavě oběhu
s přetrvávajícím bezvědo mím bez ohledu na iniciální
rytmus
(defibrilovatelný
i
nedefibrilovatelný).
Používání
metody
u
nem ocných
s nedefibrilo vatelným i rytm y je však založeno na
nižší síle důkazů.

6. ZÁSADY RESUSCITACE DĚTÍ
Při provádění neodkladné resuscitace u dětí závisí
poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů na počtu
přítomných zachránců. Laici, kteří jsou obvykle
vyškoleni v provádění neodkladné resuscitace jedním
zachráncem, b y měli u dětí používat po měr 30:2.
Tento postup používaný při resuscitaci dospělých
umožňuje, aby kdokoliv z laiků vycvičených
v základ ní neodkladné resuscitaci dokázal kd ykoliv a
s minimální potřebou dalších znalostí provádět
resuscitaci také u dítěte.
Zac hránci, kteří poskytují první po moc profesionálně
(záchranná služba, plavčíci apod.), by měli u dětí
používat po měr 15:2. Pokud však poskytují po moc
v jednom zachránci, mo hou p oužít univerzální po měr
30:2, zejména v případech, kd y technikou 15:2

Obr. 4: Sa molepící dětské defibrilační elektrody
Používání AED je bezpečné u dětí starších než
1 rok. Některé AED umožňují po připojení
speciálních defibrilačních elektrod (tzv. pediatric
pads) s redukcí energie na 50 až 75 J pro děti ve věku
od 1 do 8 let (obr. 4). Pokud není k dispozici AE D
s možností redukce energie lze u dětí nad 1 rok
(výjimečně i pod 1 rok) použít běžný AED pro
dospělé.
Při používání m an uálního defibrilátoru jsou pro
zjednodušení u dětí používány jednotlivé výboje
s konstantní energií 4 J·kg-1 . Bifázická defibrilace je
preferována, ale podání mono fázického výboje je při
nedostup nosti
vhodného
přístroje
přijatelným
řešením (doporučena stejná energie).
Při tracheální intubaci u dětí je preferováno
používání tracheální rourky s těsnící manžetou ve
všech věkových skupinách (prevence dislokace a
lepší těsno st).
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7. ZÁSADY VÝUKY NEODKLADNÉ
RESUSCITACE
Hlavním cílem výuky resuscitace by měla b ýt snaha
o co nejdelší zachování získaných dovedností a
znalostí v paměti. Nově jsou pro výuku akceptována
bazální školení s minimální účastí instruktorů,
případně zcela bez nich (samo studium) s využitím
videonahrávek a počítačových metod, které se mohou
stát
alternativou
klasických kurzů
základní
neodkladné resuscitace a použití AED vedených
instruktory.
V ideálním případě by měli být všichni laici
proškoleni v provádění standardní kardiopulmo nální
resuscitace, která zahrnuje nepřímou srdeční m asáž a
umělé d ýchání (30:2). Přesto existují situace, kdy je
vhodnější vyškolit veřejnost pouze v provádění
samotných kompresí hrudníku (pokud je na školení
pouze omezený časo vý prostor nebo nelze zajistit
pravidelné opakování nácviku umělého d ýchání).
Laici proškolení pouze v resuscitaci bez umělého
dýchání by měli být poučeni o možnosti další výuky
klasické resuscitace s d ýcháním. Při výuce srdeční
masáže by měly být používány pomůcky (obr. 2) a
výukové modely zajišťující zpětnou vazbu.
Zcela no vě je při výuce resuscitace kladen důraz na
schopnost vedení resuscitačního tým u, schopnost
spolupráce
v
týmu,
správné
vyko návání
požadovaných úkolů a strukturovanou ko m unikaci
v tým u. Tyto dovednosti zvyšují kvalitu resuscitace a
zlepšují péči o pacienty.

8. ZÁVĚR
Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím úspěšnost
neodkladné resuscitace je její kvalita. Důraz je
kladen zejména na omezení přestávek v srdeční
m asáži a dostatečnou hloubku i frekvenci ko mpresí.
Při zvažování způsobu zajištění dýchacích cest b y
mělo být postupováno individuálně s ohledem na
zkušenosti a praktické dovednosti personálu.
Význam farmakoterapie při resuscitaci je m no hem
menší než se předpokládalo v m inulosti a podání léků
již není prioritním postupem . U defibrilovatelných
rytm ů by měla b ýt co nejdříve provedena defibrilace,
pokud možno ještě před příjezdem záchranné služb y
pomocí AED. Léčba syndromu po srdeční zástavě je
nedílnou součástí léčebné péče a dosahuje
optimálních výsledků při použití standardizovaných
protokolů.
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Antrax a injekční uživatelé heroinu
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ABSTRAKT
Je známý fakt, že u nitrožilních narkomanů hrozí riziko nákazy některou z infekcí, které jsou
přenášeny krví. Zejména se jedná o hepatitidu typu B a C a dále hrozí infekce virem HIV.
Vznik onemocnění antraxem u injekčních uživatelů drog je ale ojedinělý nález. V lednu 2010 se
vyskytla epidemie antraxu ve Skotsku po aplikaci heroinu kontaminovaného sporami antraxu.
Celkový počet konfirmovaných případů antraxu v epidemii byl 17 osob, z nichž 8 zemřelo.
Jeden pacient zemřel v Německu a časová souvislost svědčí pro stejný zdroj nákazy.
Heroin byl pravděpodobně dovezen z Afghánistánu nebo z Turecka, kde mohl být infikován od
kadaverů zvířat.
Informace je cílena na nem ocnice, praktické lékaře, záchranáře, drogovou scénu a dobrovolné
organizace zabývající se drogovou problematikou.
Klíčová slova: heroin, antrax, injekční uživatelé drog

Anthrax and Injecting Heroin Users
It is well known that intravenous drug users are at the risk of blood transmitted diseases such
as hepatitis B, C or HIV. On opposite side anthrax disease is pretty rare finding in that kind
group of targeted people. In January 2010, the anthrax outbreak occurred in Scotland because
the application of heroin contaminated with anthrax spores. Total number of cases in the
epidemic of anthrax was 17 people. Eight of them died. One patient passed away in Germany.
The epidemiologists concluded the same source of infection, originally in Scotland because the
same time line of infectious.
Heroin was probably imported from Afghanistan or Turkey. It was possibly infected thankful to
animal cadavers.
Our presentation would like to be useful mainly for hospitals, general practitioners, rescue
workers, people working with patients from targeted groups.
Key words: heroin, anthrax, injecting drug users

1. ÚVOD
Problematika drog je v současné době stále aktuální
téma. Na jedné straně představuje negativní vliv na
zdraví jedinců užívajících drogy a na straně druhé
negativní dopady na většinovou společnost, jako je
kriminalita,
promiskuita
a
další
nežádoucí
doprovodné jevy. Drogy způsobují zásadní problém y
medicínské, morální i sociální. Co se týká výskytu
infekčních chorob, tak právě tato skupina osob
představuje rizikovou skupinu. Výskyt infekcí
u injekčních uživatelů drog souvisí v prvé řadě
s parenterální aplikací, dále životním stylem, ale také

s im unosupresivním působením
obsažených v drogách.
U narkom anů se můžeme setkat
infekcí:

některých

látek

s celou řadou

1.

infekce kůže a měkkých tkání,

2.

kostní a kloubní infekce,

3.

infekční endokarditid y,

4.

plicní infekce,

5.

hepatitidy,

6.

infekce centrálního nervového systému a oční
infekce,
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7.

infekce vyvo lané virem HIV a ostatní sexuálně
přenosné nem oci.

Nejčastější příčinou ho spitalizace bývají infekce kůže
a měkkých tkání - abscesy, celulitidy. Jako
etiologické
agens
se
zde
často
uplatňuje
Staphylococcus
aureus,
dále
betahemolytický
streptokok, gramnegativní tyčky nebo anaerobní
m ikroflóra. Infekce kostí a kloub ů pak mohou
vzniknout hematogenní
cestou nebo
šířením
z měkkých tkání na kostní struktury. Nitrožilní
narko m anie je také významným rizikovým faktorem
vzniku endokarditid y. S infekční endokarditidou pak
následně
souvisí
často
mozkový
absces
a
m eningitida.
Uživatelé drog jsou také ve větším riziku vzniku
plicních infekcí, které vyplývá ze snížení imunitních
funkcí a oslabení fyziologických funkcí dýchacího
aparátu.
Dlouhodobí problémoví injekční uživatelé drog
představují pro společnost hlavně riziko přenášení
infekčních nemocí. Jedná se o uživatele drog, kteří
sdílejí injekční stříkačky, čím ž mezi sebou mohou
šířit nejrůznější infekce, jako je virus HIV a viry
hepatitid y typu B a C. Riziko infekce se tím pádem
netýká pouze toxiko manů, ale přesahuje i do
většinové společnosti. Totéž se týká také nákaz, které
jsou přenášeny pohlavním stykem . Což můžem e
pozorovat například v narůstajícím počtu případů
syfilis.

2. ANTRAX
U narko manů se můžeme setkat také se vzácnými
nákazam i, které nejsou typické pro tuto skupinu

osob. Právě infekce vyvolaná sporami antraxu
u injekčních uživatelů heroinu představuje ojedinělý
nález.
V lednu 2010 se vyskytla epidemie antraxu ve
Skotsku po aplikaci heroinu kontam ino vaného
sporami antraxu. Celkový počet konfirmovaných
případů antraxu v epidemii byl 17 osob, z nichž 8
zemřelo. Jeden pacient zemřel v Německu a časová
souvislost svědčí pro stejný zdroj nákazy. Heroin byl
pravděpodobně
dovezen
z A fghánistánu
nebo
z Turecka, kde mo hl být infikován od kadaverů
zvířat.

3. ZÁVĚR
U nitrožilních narko manů hrozí celá řada nákaz,
které jsou přenášeny krví. Zejména se jedná
o hepatitidu typu B a C a dále hrozí infekce virem
HIV. Nákaza vyvolaná spory Bacillus anthracis není
ale mezi narkom any běžná. Proto tato inform ace
o výskytu onemocnění antraxem m ezi injekčním i
uživateli heroinu je cílena hlavně na nem ocnice,
praktické lékaře, záchranáře, drogovou scénu a
dobrovolné organizace zabývající se drogovou
problematikou.

4. POUŽITÉ ZDROJE
[ProMED 2010] A ProMED-mail post. A nthrax –
United Kingdo m. Pro-MED-mail 2010. Accessed
25 January 2010.
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Udalosť v Devínskej Novej Vsi
Margita Vernarcová
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky,
Trnavská 8/A, Bratislava 820 05
vernarcova@emergency-slovakia.sk

ABSTRAKT
Pondelok, dňa 30. 8. 2010 – predposledné prázdninové ráno s netypickým počasím –prší riedky
dážď. Krajské operačné stredisko v Bratislave s časom 09:43:49 prijíma na tiesňovú linku
záchrannej zdravotnej služby 155 volanie o pomoc z dovtedy pokojnej mestskej časti Bratislavy
– z Devínskej Novej Vsi z ulice Pavla Horova. Vystrašená žena nahlasuje, že vidí na chodníku
ležať muža, ktorý je – citujem „ agresívny“, drží sa za kríže a kričí, že na 3. poschodí sa strieľa
a on tam má dieťa. Zdravotnícky operátor do Devínskej Novej Vsi vydáva pokyn na zásah
zásahovej skupine záchrannej zdravotnej služby typu rých lej lekárskej pomoci z najbližšieho
sídla stanice v Dúbravke (približne 7 km vzdialenú od miesta udalosti). Časom 09:47:05
Krajské operačné stredisko Bratislava oboznamuje operačné stredisko polície s udalosťou.
Polícia však túto udalosť už nahlásenú má – posiela tam hliadky. Zatiaľ nikto zo zasahujúcich
zložiek netuší o priebehu a rozsahu udalosti. Časom 09:48:16 Krajské operačné stredisko
Bratislava kontaktuje prvú volajúcu a snaží sa zistiť viac o udalosti. Zisťuje, že muž s puškou
behá po ulici a strieľa okolo seba. Tu začínajú zdravotnícki operátori riešenie tiesň ového
volania ako riešenie udalosti s hromadným postihnutím osôb.
Kľ účové slová: Krajské operačné stredisko Bratislava, Devínska Nová Ves, streľba, udalosť
s hro madným postihnutím osôb

ABSTRACT
Event in Devínska Nová Ves
Monday, August 30, 2010 – a penultimate holiday morning with quite atypical weather with a
small rain. Regional Operation Centre in Bratislava took an emergency health call at number
155 at 9:43:49 to provide an assistance from a quiet part of the Bratislava city Devinska Nova
Ves. Scared woman declares that she sees a man lying on a sidewalk, who is aggressive. He
screams that there is a shouting at the 3rd floor and his child is there. Health care operator
requests to provide action (to interfere) to the intervention group of the emergency medical
services which is located in the nearest station at the headquarters in Dubravka part (about 7
km distant from the place of an incident). At 09:47:05 the Regional Operations Centre
Bratislava informs the police operation centre about this incident. However, the police report
for this event has already - there sends patrols. However, the police have been already
informed about this event. They send the patrols there. Anybody from the intervening
components is aware about a course and a scope of the event. At 09:48:16 Bratislava Regional
Emergency Centre contacts th e first caller, trying to find out more information about the event.
They found find that a man with a gun is running via the street shooting around. Since that time
the emergency health care operators have been starting to solve the health emergency event as
mass injuries of people.
Keyw ords: Regional operation center Bratislava, Devinska Nova Ves, shooting, event as mass
injuries of people

1. ÚVOD
Na Krajsko m operačnom stredisku v Bratislave v ten
deň slúžilo v 12 hodino vej dennej zmene 7

zdravotníckych operátorov + 1 operátor v zácviku
a jeden lekár. Prvé volanie z miesta udalosti
pripomínalo skôr volanie o pomoc pre psychiatricky
chorého človeka než volanie o veľkej a nepríjem nej
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udalosti. Až následné hlásenia z operačného
strediska
polície a aktívne volania o po moc
z miesta udalosti
potvrdili hrozbu udalosti
s hro madným postihnutím osô b.

2. KAZUISTIKA
Krajské operačné stredisko
v Bratislave v čase
o 09:43:49 hod., prijalo na tiesňovú linku záchrannej
zdravotnej služby 155 volanie o pomoc z mestskej
časti Bratislavy – z Devínskej Novej Vsi z ulice
Pavla Horova 1, v ktorom vystrašená žena hlási, že
vidí z okna ležať muža na chodníku, ktorý je
agresívny, drží sa za kríže a kričí že sa na 3.
poschodí strieľa a že tam m á dieťa (Obr. 1). Krajské
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
v Bratislave vysiela na m iesto udalosti zásahovú
skupinu rýchlej lekárskej pomoci zo 7 kilom etrov
vzd ialenej Dúbravky a súčasne žiada políciu
o súčinnosť
pri
výkone
zásahu
vzhľado m
k informácii o nebezpečenstve streľby na mieste
udalosti. Polícia potvrdzuje informáciu o streľbe
a posiela hliadky na miesto udalosti.

Obr. 1: Prvá viditeľná obeť udalosti.
V čase o 09:47:26 – ďalší zdravotnícky operátor
prijal na tiesňovej linke aktivne volanie o po moc
z toho istého miesta a potvrzuje streľbu na sídlisku
Devínska Nová Ves.
O 09:48:1 6 – Krajské operačné stredisko spätne
kontaktuje prvú volajúcu – chce vedieť stav
pacienta, ale dozvedá sa inform áciu, že po ulici behá
muž s puškou a strieľa okolo seba.
O 09:48:5 6 – tretie aktívne volanie o po moc – už
traja postrelení na ulici. Operátor tiesňovej linky 155
na miesto udalosti vysiela 2 zásahové skupiny
rýchlej zdravotnej pomoci zo sídla
D úbravka
a Stupava. Naliehavo upozorňuje všetky vyslané
zásahové
skupiny
na
dodržanie
bezpečnej
vzdialenosti od miesta streľb y.
V priebehu ďalších dvoch minút zdravotnícky
operátori prijímajú ďalšie štyri aktívne volania
o pomoc. Už riešia tiesňové volanie ako udalosť
s hromadným postihnutím osôb. V čase o 09:50
oboznám ili
operátori
tiesňovej
linky
155
s udalosťo u svojho vedúceho lekára, ktorý okam žite
odišiel na miesto udalosti.

3. RIEŠENIE UDALOSTI
3.1.

Krajské operačné stredisko

Zdravotnícky operátor – prijím ateľ prvého volania
z poskytnutých inform ácií neveril možnosti vysoko
vyhrotenej situácie, mal podozrenie na ďalšie možné
širšie súvislosti (hlásili že sa tam strieľa, ale ja
predpokladám, že to bude nejaká akútna psychóza)
[Franěk2010, s.181]. Ďalšie volanie na tiesňo vú
linku
však
potvrdilo
m imoriadnu
udalosť.
Zdravotnícky operátor pultu č. 5 - miestne znalý,
pohotovo pripravil tabuľu, na ktorú zakreslil m apu
okolia udalosti a nahlásené udalosti zaznačoval do
mapy. Na ďalšiu tabuľu značil miesto a počet
nahlásených zranených, počet a volacie znaky
vyslaných
amb ulancií ZZS. Operatívne zbieral
a graficky zaznačoval všetky údaje o pohybe
zranených i zásaho vých skupín záchrannej služby
vyslaných na miesto udalosti (Obr. 2).

Obr. 2: Operatívny záznam údajov.
Vedúca zmeny zdravotníckych operátorov sediaca
za asistenčným pultom tiesňovej linky 112 bola
v úlo he pozorovateľa a vyhodnocovateľa. Zvažovala
vhodné stratégie a
efektivitu riešení. Riadila
situáciu, prideľovala úlo hy, rozhodovala odborne
a rýchlo.
Úlohu pozorovateľa – dokončovateľa na seba
prevzala
služb uko najúca
lekárka.
Odborne
konzultovala stav zranených a pacientov mim o
m imoriad nej udalosti, spracovávala dokum entáciu
počas riešenia udalosti a následne záverečnú
vyhodnocovaciu správu, podrobnosti vždy riešila až
do ukončenia.
Zdravotnícky operátor pultu č.2 pôsobil
v
úlohe usmerňovača. Usmerňoval diskusie, snažil sa
regulovať hlučnosť na pracovisku. Nie vžd y sa m u
to darilo, pretože riešenie mim oriadnej situácie
veľkého rozsahu (200 volaní kvôli riešeniu udalosti
+ bežná prevádzka operačného strediska záchrannej
zdravotnej služby) si vyžaduje zvýšenú hladinu
hlučnosti
nahlaso vaním
aktuálnych
údajov
zapisovateľovi, upozorňovaním gestikuláciou a
vzájom ným prekrikovaním sa (Obr. 3).

Sborník příspěvků 7. ročníku konference Medicína katastrof

pomoci sa hlásila na mieste udalosti v čase
o 09:55:43 a nemohla sa dostať k paciento m.
Obecný
úrad
v Devínskej
Novej
Vsi
prostredníctvo m
miestneho
rozhlasu
varuje
obyvateľov, ab y nevychádzali z domov, nezdržiavali
sa na balkónoch a pri oknách svojich bytov.
10:09 – príchod vedúceho lekára krajského
operačného strediska na miesto udalosti, vytypo val
bezpečné miesta pre zásaho vé skupiny záchrannej
služb y,

Obr. 3: Upozorňovanie na dôležitú informáciu
Ostatní zdravotnícky operátori zastávali role
realizátorov s operatívne prideľovanými úlo hami
(napr. operátorka pultu 6 „strážila“ doriešenie
udalostí mimo D NV – dopravná nehoda na D1, úraz
v autobuse, pacient s hypertenziou a iné; operátorka
pultu 1 informo vala a aktivovala všetky nemocnice
v regióne – vedúcej zmeny a zapisovateľovi
odovzdala hotový zoznam s menom a telefónnym
číslom kontaktnej osoby nemocnice [Franěk2010,
s.154].
Relevantné aktuálne inform ácie z miesta udalosti
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
dostávalo aj od svojho vedúceho lekára z miesta
udalosti, čo výrazne prispelo k sprehľadneniu
situácie.

Pult 1 ZO

Pult 2 ZO

Pult 3 ZO

Pult 4 ZO

G.K.

Mgr. A.H.

R.A.

Bc. A.R.

realizátor

usmerňovač

realizátor

realizátor

Pult 6 ZO

Pult lekár

Pult 112

Pult 5 ZO

I.T.

Dr. M.D.

Bc. L.M.

R.N.
+Bc.M.D.

10:15 – príchod námestníka riaditeľa pre zdravotnú
starostlivosť a hlavného záchranára Záchrannej a
dopravnej zdravotnej služb y Bratislava ( vozidlo
mimo sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej
služby NZS ). V spolupráci s vedúcim lekáro m
krajského operačného strediska vytvorili miesto
triedenia ranených a stano visko pre koordinovaný
transpot zranených.
Strelec bol ešte stále na ulici a strieľal okolo seba
(Obr. 5). V nasledujúcich m inútach boli na krajské
operačné stredisko prijaté tiesňové volania z rôznych
adries ul. J.S mreka 8, ul. J. Smreka 4, nám .
J. Kostru, ul. M.Marečka, P. Horova 12, P. Horova
10, P. Horova 20, P. Horova 10 zo zadu vonku,
v bytoch i na vyšších poschodiach.

RDS

pozorovateľ
realizátor

dokončovateľ

vyhodnocova
teľ

Koordinátor

3.3.

zapisovateľ

Časom
10:12:01 zásahová skupina rýchlej
zdravotnej pomoci odváža prvého zraneného
s prestreleným sedacím svalom do nemocnice.

Obr. 4: Situačný plán Krajského operačného
strediska záchrannej zdravotnej služby
v Bratislave počas udalosti v Devínskej Novej Vsi.

3.2.

Obr. 5: Strelec na ulici

v zácviku

Miesto udalosti

Približne o 10:00 polícia uzatvorila prístupové cesty
do Devínskej Novej Vsi. Autobusy m estskej
hro madnej dopravy odkláňala mimo sídliska. Strelca
sa snažila udržať na priestore pred bytovým domo m
na ulici Pavla Horova. Nebola však určená bezpečná
zóna. Prvá zásahová skupina rýchlej lekárskej

Transport zranených

Od 10:19 hod (36 minút od nahlásenia udalosti)
zásahové skupiny záchrannej služb y postup ne
vchádzajú do zóny po zranených (podľa následného
vyjadrenia policajného prezídia bol v tom čase
strelec zneškodnený).
O 10:32:26 sa do logistiky transportu a umiestnenia
zranených do zdravotníckych zariadení zapojila
primárka Urgentného príjmu nemocnice Ružinov
Univerzitnej nemocnice Bratislava, čo výrazne
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rýchlej lekárskej pomoci p onúkla pomoc cestou na záchranársku súťaž do Poľska,

zjednodušilo a zefektívnilo transport zranených do
nemocníc.

3.4.

Nemocnice a traumatologický plán

Krajské operačné stredisko časo m 10:01 hod. začalo
informovať bratislavské nemocnice s udalosťou
s hro madným
postihnutím
osôb
a vyžiadalo
informácie o počte voľných lôžok v jednotlivých
zariadeniach (Univerzitná nemocnica Bratislava
pracoviská: Kramáre, Antolská, Ružinov, Staré
Mesto, Milosrdní bratia a nemocnica M inisterstva
vnútra a obrany okrem detskej fakultnej nemocnice).
Nemocnice
následne
hlásili
aktiváciu
traumatologického plánu a čakali na postihnutých.

3.5.

Bezpečnostné opatrenia

Operačné stredisko polície časom 11:02:44 nahlásilo
krajském u
operačnému
stredisku
záchrannej
zdravotnej služb y, že bezpečnostné opatrenia
napriek zneškodneniu strelca trvajú, pretože nevedia,
či bol páchateľ sám. Zároveň Krajské operačné
stredisko záchrannej zdravotnej služby dostáva prvú
informáciu o počte mŕtvych. V byte na Pavla Horova
1 je ich 5, pred domom na Pavla Horova 1 je jeden
a jeden páchateľ na ulici Pavla Horova vo výklenku
susediaceho do mu.

3.6.

·

Počas riešenia udalosti s hromadným postihnutím
osôb v Devínskej Novej Vsi bola okrem pozemnej
záchrannej
služby
v poho tovosti
a pripravená
vzlietnuť kvôli potrebe transportu do vzdialenejších
zdravotníckych zariadení aj vrtuľníková záchranná
zdravotná služba so sídlom stanice v Bratislave.

4.2.

·

8 mŕtvych (5 v byte na ulici Pavla Horova 1,
jeden pred vchodom do domu na chodníku na
ul. Pavla Horova 1, jeden páchateľ pred
susediacim do mom na chodníku a jedna žena
nájdená v byte na ulici Jána Sm reka po príchode
partnera z práce domov o 16:32 hod),

·

13
transportovaných
zranených
do
zdravotníckych
zariadení
so
strelným i
poraneniami hrudníka, brucha, hlavy, sedacieho
svalu,
predlaktia
a ramena
a poraneniam i
črepinami napr. z rozstrieľaných okien (4 po
ošetrení prepustení do domáceho liečenia a 9
hospitalizovaných),

·

2 ľahko zranení ošetrení na mieste udalosti
s poraneniami črepinam i zo skla.

4.3.

triedenie ranených na mieste udalosti – lekár
záchrannej zdravotnej služb y,

·

stano vište koordinácie transportu ranených –
vedúci lekár krajského operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby v Bratis lave
v bezpečnej zóne na mieste udalosti,

·

efektívne
umiestnenie
ranených
do
zdravotníckych zariadení – lekár urgentného
príjmu nemocnice R užinov,

·

sústreďovanie informácií a údajov o udalosti služb uko najúci
lekár
v spolupráci
so
služb ukonajúcou vedúcou operátorkou zmeny
na krajsko m operačno m stredisku záchrannej
zdravotnej služb y.

Nasadenie síl a prostriedkov

Na riešenie udalosti s hro madným postihnutím osob
počas streľby v Devínskej Novej Vsi Krajské
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
vyslalo na siesto udalosti spolu 9 vozidiel
ambulancia, z toho:
·

7 vozidiel ambulancia zo siete poskytovateľov
záchrannej zdravotnej služby (3 x rýchla
lekárska pomoc a 4 x rýchla zdravotná po moc)

·

2 ambulancie rýchlej lekárskej pomoci mimo
siete poskytovateľov záchrannej zdravotnej
služby – 1 posádka tvorená námestníko m pre
zdravotnícke činnosti a hlavným záchranáro m
Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby
Bratislava (triediaci lekár) a jedna amb ulancia

Kontaktné osoby koordinácie činností

·

4. BILANCIA UDALOSTI
4.1.

Poškodenie zdravia obyvateľstva

Výsled ko m desivej streľby páchateľa je 23 zranení,
z toho:

Ukončenie zdravotníckej časti

Časo m 11:59:36
po
zabezpečení
transportu
a umiestnenia zranených nahlásených na Krajské
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
a po ošetrení všetkých zranených, ktorí vyhľadali
pomoc priamo na m ieste udalosti u zásahových
skupín
záchrannej zdravotnej služb y z m iesta
udalosti triediaci lekár a lekár stanoviska pre
koordinovaný
transport
ranených
nahlásili
uko nčenie zdravotníckych
činností na mieste
udalosti.

1 vozidlo hasičskej záchrannej služby tvorené
zásahovou skupinou rýchlej zdravotnej pomoci.

Sborník příspěvků 7. ročníku konference Medicína katastrof

4.4.

Umiestnenie ranených do zdravotníckych
zariadení

Univerzitná nemocnica Bratislava:
·

nemocnica Kram áre 3 ranení,

·

nemocnica Antolská 2 ranení,

·

nemocnica Ružinov 1 ranený,

·

nemocnica Staré Mesto 3 ranení,

Fakultná nem ocnica M ilosrdní bratia 1 ranený,
Nemocnica M inisterstva vnútra 2 ranení,
Detská fakultná nemocnica
dieťa.

4.5.

Kramáre 1 zranené

maximálne
koordinovane
a efektívne
vďaka
koordinovaném u
a
profesionálnem u
postupu
Krajského
operačného
strediska
záchrannej
zdravotnej služby Bratislava.

6. POHĽAD OBYVATEĽA
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
Prvotnú paniku,
obavu
a strach
ob yvateľa
bratislavskej mestskej časti D evínska Nová Ves pri
pohľade na množstvo príslušníkov polície a ťažkú
techniku (Obr.6) i večernú pietnu atmosféru celého
sídliska za účasti krízového intervenčného tím u
(Obr.7) postupne vystriedal triezvy pohľad na
možné - oveľa horšie následky tejto udalosti.

Volania na tiesňovú linku

Celkový počet hovorov z a na tiesňovú linku počas
m imoriadnej udalosti a počas riešenia jej následkov
bol 204 z toho:
·

28 aktívnych volaní o pomoc priamo od
zranených alebo svedkov udalosti, prípadne
urgencia dostupnosti,

·

7 služobných servisných hovorov v zm ysle
vyslania amb ulancií na miesto udalosti,

·

6 služobných hovorov kvôli informo vaniu a
aktivácii traum aplánov nem ocníc,

·

163 služobných servisných hovorov v zm ysle
overovania
bezpečnosti
miesta
udalosti,
overovania
stavu
zranených
počas
nedostup nosti miesta udalosti kvôli bezpečnosti
posádok amb ulancií, upozorňovania posádok
i volajúcich na nebezpečenstvo, upresňo vania
miesta útočiska zranených (utekali pred
nebezpečenstvom a schovávali sa často na ino m
m ieste než pôvodne nahlásili na 155),
smerovacích – kam majú ambulancie ZZS
transportovať zranených; a informatívnych –
hľadanie
um iestnenia
svojich
zranených
príbuzných a iné.

·

Posledné volanie na tiesňovú linku 155 bolo
prijaté časom 16:36; operačné stredisko polície
158 nahlasuje nájdenie poslednej obete streľby
v byte.

5. RESUMÉ
Vzhľadom k skutočnosti, že ani jedna zo základných
zložiek integrovaného záchranného systém u na
území bratislavského kraja nebola v doterajšej svojej
histórii konfrontovaná s takto zložitou mimoriadnou
udalosťou, riešila ju podľa najlepšieho vedo mia
a svedo mia.
Zdravotnícka časť zásahu počas mimoriadnej
udalosti s hromadným postihnutím osôb prebiehala
(napriek
chaosu
na
mieste
spôsobeného
obyvateľstvom) vzhľado m k daným m ožnostiam

Obr. 6: Ťažká technika policie v Devínskej Novej
Vsi.

Obr. 7: Večerná pietna spomienka
Len obyvateľovi sídliska sú dôverne znám e fakty
o tom, čo všetko m al strelec na dostrel (Obr.8).
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odvahu a profesionalitu pri zásahu a ochotu zdieľať
informácie a údaje o udalosti a tým mi umožnili
ko mplexnejšie spracovanie príspevku „Udalosť
v Devínskej Novej Vsi“.

Obr. 8: Mapa Devínskej Novej Vsi
1.

Materská škola, ulica Pavla Horova 3,
Bratislava, vchod susediaci s Pavla Horova 1
(v čase udalosti prázdna – detičky m ali
prázdniny),

2.

Základná škola , ulica Pavla Horova 16,
Bratislava, budova oproti m iestu udalosti cez
ulicu (v čase udalosti prázdna – prázdniny),

3.

Zdravotné stredisko, ulica Pavla Horova 14,
Bratislava, budova oproti m iestu udalosti cez
ulicu (jediné zdravotné stredisko na sídlisku –
počas
dovolenkového
obdobia
menej
frekventované),

4.

Materská škola , ulica Jána Smreka 8,
Bratislava, budova za roho m b udovy, pred
ktorou pobehoval páchateľ so zbraňou (v čase
udalosti prázdna – detičky m ali prázdniny),

5.

jedna z dvoch v raňajšej dopravnej špičke veľ mi
frekventovaných zastávok m estskej hromadnej
dopravy smerom z Devínskej Novej Vsi do
mesta, udalosť sa odohrala pár minút po raňajšej
špičke,

6.

jedna z dvoch v raňajšej dopravnej špičke
frekventovaných zastávok m estskej hromadnej
dopravy
smerom
z mesta
do
fabriky
Volkswagen cez sídlisko, udalosť sa odohrala
pár minút po raňajšej špičke,

7.

nákupné stredisko nám. J. Kostru, na prízemí
supermarket potraviny a na poschodí predajňa
náb ytku,

8.

približne 700m sm erom d o
stanica pohonných hmôt.

mesta čerpacia

7. ZÁVER
Záverom chcem poďakovať všetkým svojim
kolegom, ktorí participovali na riešení udalosti
s hromadným postihnutím osôb (Obr.9) za ich

Obr. 9: Kolektív zdravotníckych operátorov
riešiacich mimoriadnu u dalosť
v Devínskej Novej Vsi.

8. DOSLOV
Dňa 23. 10. 2010 na galavečere
MOD RÁ
HVIEZD A v nitriansko m divadle Andreja Bagara
získali všetky kolektívy záchranných zložiek
(Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej
služb y v Bratislave, zásahové skupiny všetkých
ambulancií ZZS a Hasičský a záchranný útvar
v Bratislave) participujúcich na riešení udalosti
v Devínskej Novej Vsi prestížne ocenenie „Zlatá
záchranárska hviezda“ v kategórii Záchranársky čin
roka profesionálneho
tímu, ktorí
kvalitnou,
efektívnou prácou a vynikajúcou organizáciou
zásahu prispeli k záchrane ľudského života.
Ocenenie
je
určené
kolektívu
zasahujúcich
záchranárov,
zdravotníckych
pracovníko v
a
operátorov, ktorí kvalitnou, efektívnou prácou a
vynikajúcou organizácio u zásahu prispeli k záchrane
ľudského života.

9. POUŽITÉ ZDROJE
[Balko 2010] BALKO, M., BALÁ ŽOVÁ, Z.,
V yhodnotenie udalsoti s hrom adným postihnutím
osôb „Streľba v Devínskej Novej Vsi“ z pohľadu
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ABSTRAKT
Katastrofy a jejich dlouhodobé důsledky. Zkušenosti s řešením následků nejrůznějších katastrof
velkého rozsahu – dopady především společenské. Působení vlivů geografických, kulturních a
společenských. Východiska pro volbu programů a projektů zaměřených na nejvíce postižené
skupiny obyvatel a na revitalizaci společnosti. Program y a projekty zaměřené na řešení
především společenských důsledků.
Klíčová slova: Katastrofy, zkušenosti, dlouhodobost, vlivy geografické, kulturní a společenské,
post-katastrofické stavy, restrukturalizace společnosti, adaptační programy a projekty

ABSTRACT
Psychosocial aspects of emergency
Disasters and their lo ng-term consequences. Experience o f dealing with the effects of various
large-scale disasters - particularly the social im pacts. Influence of geographical, cultural and
social. Possibilities for selection of programs and projects aimed at the most affected
populations and to revitalize the company. Program s and projects aimed at particular solution o f
the social consequences.
Keyw ords: Disasters, experiences, long-standing, influence of geographic, cultural and social,
post-catastrophic states, restructuring society, adaptation program s and projects
Po dobu své tisícileté existence má lidstvo zkušenosti
s velkým množstvím katastrof, dokáže je klasifikovat
a členit na ty, které jsou přírodně klimatického
charakteru a antropogenní, tedy ty jejichž příčinou
jsou jevy sociálně ekonomické. Zab ývá se i oběťm i
katastrof a hromadných neštěstí, a to v daleko
intenzivnější míře než tom u bylo dosud, neboť právě
tyto předchozí zkušenosti s důsled ky katastrof a
jejich řešením přinášejí nové pohledy na možnosti,
metod y na způsoby řešení především z pohled u obětí.
Pro volbu postupů a metod restrukturalizace
především společenské složky, jejíž náprava je
nejvíce problematická a dlouhodobá, však m ají velký
význam faktory geografické, kulturní a společenské.
Mezi jedny z katastrof velkého rozsahu, s jejichž
důsledky se lidstvo vyrovnává až do současné doby
lze uvést jako příklad válečný ko nflikt mezi Bosnou
a Hercegovinou jako součásti b ývalé federativní
republiky Jugoslávie, který vznikl v roce l992, na
jehož následky zahynulo více jako 200 000 lidí. Tyto
země se kromě dopadů sociálně ekonom ických až
dosud vyrovnávají s dalšími dlouhodobými důsledky
tohoto konfliktu, který zanechal největší stopy na
populační skupině dětí a mládeže v podobě vzniku
různých forem sociálního vyloučení jako je

uprchlictví, nezaměstnanost a snížení kvality života.
Devastace rodiny a ztráta sociálních a kulturních
hodnot měla za následek u této mladé generace vznik
nepřátelství, etnické nevraživosti, vykořeněnosti,
apatie a kriminality. Těmito dopady byly postiženy i
okolní státy. Prostřednictvím řad y programů
zaměřených na psychosociální
podporu této
populační skupiny v časovém horizontu 5-10 let byla
vyvíjena snaha o její reintegraci do společnosti a
posílení sebeúcty.
Mezi
další
katastrofu
velkého
rozsahu
s dlouhodobým i následky přesahující rovněž hranice
řady zem í byla havárie reaktoru jaderné elektrárny
v Černob ylu v dub nu l986 na U krajině (nyní
Bělorusko), jejichž důsledky pocítilo více než
4 000 000 lidí v nejbližším okolí. Další oběti b ylo
možno
identifikovat
v p růběhu
následujících
několika let v so uvislosti s projevy následků těchto
dopadů zejména na zdraví široké populace. I v tomto
případě došlo ke snížení životní úrovně i v důsledku
nuceného
přesídlení
z kontam inované
oblasti.
Absence rychlé psychosociální péče měla za
následek vznik řady poruch psychického charakteru i
na základě hrozb y z radioaktivní kontam inace
životního prostředí. I v tomto případě existovala celá
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řada obětí, nerůznějšího stupně, které b yly touto
katastro fou
až
již
bezprostředně
nebo
zprostředkovaně dlouhodobě ohroženy.
Mezi další příklady dlo uhodobého působení důsledků
katastrof na stránku ekonomickou (materiální), ale i
lidskou (psychicko u) patří např. zemětřesení
v severozápadním Turecku v roce 1999, které mělo
za následek kolem 20 000 úmrtí a 44 000 raněných
osob. I v to mto případě se dopad katastrofy
intenzivně projevil v oblasti infrastruktury zem ě, což
mělo zničující důsledky na život postižených
obyvatel v podobě nezaměstnanosti, snížení životní
úrovně a vzniku nejrůznějších psychických poruch.
Po řadu let se tato krajina vyrovnávala s těmito
důsledky nejen v oblasti eko no mické, ale zejména
v oblasti sociální a sociálně psychologické. Řada
nejrůznějších
program ů
a
v rámci
nich
praktikovaných projektů na podporu psychického
zdraví v to mto případě odhalila skutečnost, že
vzhledem k charakteru sociálně kulturních tradic
mezi nejvíce o hroženou skupinu obtížně se
vyrovnávající zejména s psychickými důsledky této
katastrofy se řadila společensky nejvíce izolovaná
skupina ob yvatel, tvořena z řad žen, a to v důsledku
vlivu společenských tradic a charakteru skupinového
života v dané oblasti. Pomocí speciálních programů
zaměřených na individuální sociální, vzdělávací a
osvětovou činnost byly postupně tyto bariéry
zvládány. Důraz na výcvik praktických zkušeností a
participativní přístup
v rám ci postkatastrofické
restrukturalizace po mohl identifikovat psychosociální
potřeby a zvýšit schopnost skupinové spolupráce
s cílem a nastavit znalosti využívat psychosociální
sítě a realizovat vzniklá doporučení na základě
zkušeností.
Příklady katastrof sledované z hlediska jejich
charakteru a vzniku z pohledu geografického, ale i
společenského poskytují cenné informace i pokud se
týká chronologických postupů a metod jejich řešení,
které
jsou
zejména
v případech
přírodně
klimatických katastrof pro určité oblasti specifické.
Jejich sledování a analýza dokáže vypracovat
speciální
přístup y
zejména
v oblasti
rychlé
psycho sociální péče, které je možno cíleně aplikovat
na vybrané skupiny obyvatel postižené určitým
typem katastrof. Vychází se přitom ze skutečnosti, že
v průběhu katastrof dochází k utváření sociálních
skupin, které přímo nebo zprostředkovaně prožívají
všechny fáze m imořádné události: dochází ke ztrátám
na životech, vzniká vysoký počet raněných včetně
všech důsledků sociálních a ekono mických. Mezi
důsledky, které přetrvávají řadu let přesahující
nápravu všech škod a ztrát ekono mického rázu a se
kterými se nejobtížněji vyrovnávají všechny typ y
obětí všech úrovní patří silný stresový zážitek, který
bývá spouštěcím
mechanismem vzniku řady
nejrůznějších psychických poruch, z nichž m ezi
nejčastěji uváděnou patří PTSD. Mezi odpovědi
jedince na PTSD patří prožitky beznaděje,

izolovanosti, strachu, které m ohou být zejména u dětí
a mládeže vyjádřeny dezorganizovaným nebo
agitovaným chováním . V případě katastrof sociálněekonom ického charakteru se objevuje i vysoká
krim inalita a násilí, jako odpověď těchto jedinců na
PTSD. Jako další možná reakce jako odpověď na
prožitky PTSD jsou poruchy v učení, schopnost
řešení konfliktů a poruchy v sociální interakci.
Katastrofy velkého rozsahu s důsledky postihující
tisíce
osob
jsou
řešeny
i
prostřednictvím
mezinárodních institucí, mezi které patří především
Červený kříž, jehož programy jsou realizovány
s podporou dalších m ezinárodních a národních
společností, které s po mocí řady program ů zaměřené
na specifické skupiny obětí, zajišťují profesio nální
působení. Pomocí
profesionálů, ale i řady
dobrovolníků, kteří se aktivují v oblastech vedení
kreativních a aktivních psychosociálních w orkshopů
zaměřených zejména na děti postižené traumatickými
událostm i z války, mají za cíl oběti povzbudit, mluvit
o sobě a svých zájmech, vybudovat psychosociální
vzájemné vazb y v rámci skupinového soužití včetně
budování pozitivního psychosociálního klim atu a
vnitřního pocitu někam patřit, což je velmi obtížné
zvláště v případech, kdy např. děti vlivem válečných
událostí přišly o rodinu. Metody hodnocení
sociálního chování vybrané skupiny ob yvatel ted y
obsahují řadu kriterií včetně schopnosti adaptace,
kriteria týkající se schopnosti přijímání podpory,
míry orientace směrem k budoucnosti, budování nebo
znovuobnovování jistoty a vzájemné úcty. Vzhledem
k to mu, že jsou to úkoly dlouhodobé, odhaduje se, že
práce v oblasti psychosociální podpory je proto velmi
dlouhodobá, v horizontu od 5-10, až 15 let. V postkonfliktních
oblastech
jsou
další
důležitou
integrativní součástí i školy, které aktivně pracují se
skupinam i dětí se snahou u nich eliminovat pocity
odcizení a budovat vlastní sebeobraz, což opět platí
zejména pro děti, které nemají tyto zkušenosti ze
svých rodin.
Každá katastrofa, podle jejího charakteru a příčin
vzniku se vyznačuje určitým i projevy a také
samozřejmě i důsledky. Existují však některé
základní postkatastrofické projevy, které doprovází
téměř každou mimořádnou událost velkého rozsahu,
m ezi které patří: zhoršení sociálně ekonom ické
úrovně obyvatel a snížení kvality jejich života
(včetně
ztráty
zaměstnání),
nárůst
sociálně
patologického chování (uprchlictví, bezdomovectví,
krim inalita), sociální desintegrace rodin, sociální
degradace a zhoršení celkového zdravotního a
psychického stavu populace.
Katastrofa a její prožitek znamená silný stresový
zážitek, jehož následky jsou vždy dlouhodobé, mající
důsledky v oblasti zdravotní i psychické, stresový
zážitek b ývá spouštěcím mechanismem vzniku
dalších psychoso matických onemocnění. Lidé, kteří
prožili katastrofu, mají vyšší nemocnost, úrazovost
včetně obtíží s adaptací a s delší dobou léčení.
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Společně s dopadem na stres se objevují další
příznaky, kterým i jsou bolesti hlavy, onemocnění
srdce, komplikace s diabetem a zažívací potíže.
Z těchto důvodů je řada programů, zejména
zaměřená na takto handicapované děti, oriento vaná
na úpravu jejich stravovacích a sociálních návyků.
Při přípravě a koncipování nejrůznějších programů
zaměřených na psychosociální podporu v případě
mimořádných událostí je třeba vycházet z těchto
zkušeno stí a sledování jejich dlouhodobých dopadů a
násled ků na zasaženo u populaci, které lze zvládnout
jen s aktivizací všech psychických a fyzických sil
každého
jedince.
Je známo,
že
psychická
připravenost má zásadní význam pro uchování
psychického zdraví, výkonnosti a spolehlivosti
v zátěžových situacích. Tento základní fakt má velký
význam v oblasti prevence u ob yvatel v oblastech
postihovaných určitým druhem katastro f, ale i
především v případě po máhajícího personálu. Mezi
složky
psychické
připravenosti
lze
zařadit
psychickou pohotovost, což je pružné, adaptabilní
nastavení psychicky na očekávanou událost a její
očekávaný průběh. F unkční spolehlivost je další
složkou psychické připravenosti, kterou tvoří so ubor
kognitivních, senzomotorických a rozhodovacích
schopností daného jedince, získaných i na základě
předchozích zkušeností. Motivační a psychická
odolnost patří mezi další aktivační a adaptační složky

důležité pro zvládnutí kritické situace. Sociální
kompatibilita
znamená
bezporuchové,
plynulé
zvládání dalších dějů a procesů v zátěžo vé činnosti
tak, aby bylo dosaženo žádoucího cíle nebo výsledků.
Proto programy zaměřené na již jednou postižené
obyvatele určitou katastrofou se snaží pracovat
s těmito komponentami tak, aby jedinec, který již
jednou takové zkušenosti nedobrovolně získal, byl
připraven na zvládnutí situace obdobné. Totéž platí
ale
i
pro
pomáhající
personál,
který
se
prostřednictvím modelových situací nebo díky
zkušeno stem v různých ad aptačních programech
připravuje především na sladění těchto složek
psychické připravenosti.
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ABSTRAKT
Oximy (reaktivátory acetylcholinesterasy) hrají v terapii intoxikací nervově paralytickými
látkami klíčovou roli. Terapeuticky účinná koncentrace reaktivátorů v plasmě byla v minulosti
intenzivně studována a diskutována. Stejně jako schopnost těchto látek prostoupit přes
hematoencefalickou bariéru. Dlouhou dobu vědecká veřejnost zastávala názor, že reaktivátory
nejsou schopny prostoupit přes tuto bariéru do centrálního nervového systému. Studium
prostupu těchto látek do mozku záviselo na vývoji vhodných a dostatečně citlivých metod.
V současnosti existují studie, které prostup přes hematoencefalickou bariéru dokládají.
Prokázali jsme, že oximy do centrálního nervového systému prostupují i po aplikaci nízkých
(terapeutických) dávek.
Klíčová slova: acetylcholinesterasa, oxim y, hematoencefalická bariéra, farmakokinetika

ABSTRACT
Penetration of acetylcholinesterase reactivators thru the blood-brain
barrier
Acetylcholinesterase reactivators (briefly named oximes) play the key role in nerve agent
intoxications. The plasma oxime concentrations with suitable reactivation potencies were
studied and discussed formerly. Also the ability of oximes to penetrate thru the blood-brain
barrier was hotly discussed in scientific community. For long time the researchers believed that
oximes obey basic pharmacokinetics rules and are not able to penetrated into central nervous
system. The studies of oximes permeation depended on development of new suitable and highly
sensitive methods. Nowadays some studies that confirmed the ability of oxime blood-brain
barrier penetration exist. We proved that oximes are able to penetrate into the central nervous
system also after application of low (therapeutic) doses.
Keyw ords: acetylcholinesterase, oximes, blood-brain barrier, pharmacokinetics

1. ÚVOD
Organo fosforové
inhibitory
acetylcholinesterasy
(A ChE; E.C. 3.1.1.7), známé též jako nervově
paralytické látky, mo hou b ýt zneužity ve válečných
konfliktech. V současné době není stále uspokojivě
vyřešena terapie otrav způsobených těmito látkami.
V terapii se užívají mimo anticholinergik také
reaktivátory AChE (oximy), které jsou schopny
znovuobnovit fyziologickou funkci tohoto enzym u,
což vede k zlepšení průběhu intoxikace či k záchraně
života pacienta.
Organofosforové
paralytické látky,

inhibitory
prostupují

AChE,
nervo vě
díky své vysoké

lipofilitě snadno přes hematoencefalicko u bariéru
(HEB) do centrálního nervového systém u (CNS), kde
mimo inhibice AChE vyvolávají také m noho
vedlejších toxických účinků (vliv na metabolism us
mozkové tkáně, lipidická peroxidace, m utagenita,...).
Hlavním cílem této práce bylo určit schopnost
prostupu jak v praxi užívaných tak i nově
připravených reaktivátorů A ChE do CN S po aplikaci
nízkých (terapeutických) dávek.

2. METODY
Laboratorním zvířatům (sam ec potkana, kmen
Wistar) byly intramuskulárně aplikovány oxim y
v dávkách odpovídajících 5 % LD50 . Po 60 minutách
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byla zvířata anesteziována C O2, byla jim odebrána
krev přímo ze srdce, poté byla pomocí kardiocentézy
provedena perfuze orgánů. Byl odebrán mozek.
Vzorky b yly analyzovány pomocí vysokoúčinné
kapalinové chro matografie a UV detektoru (plasmy)
[Karasova2010a] či elektrochem ického detektoru

(mozek). Pro
analýzy
byla použita
kolona
LiChrospher® 60, 250 × 4.6 (5 µm) a předkolony 4 ×
4 (RP-select B) (Merck, Darmstadt, Něm ecko).
Mobilní fáze obsahovala 22 % acetonitrilu and 6 m M
oktansulfonové kyseliny (sodná sůl), pH bylo
upraveno po mocí H3 PO 4 na 2.6. Průtok 1.5 ml/m in.

3. VÝSLEDKY

Tab. 1: Přehled výsledků

4. DISKUZE
Některé z dříve publikovaných výsledků dokládají
prostup
biskvarterních
oximů
do
C NS
v koncentracích odpovídajících 6 % (K027) či 3 %
(K203) vzhledem ke koncentraci daného oximu
v plasmě [Lorke2008]. Tyto výsledky byly získány
po aplikaci vyso kých, ted y neterapeutických dávek
oximů. Další chybou bylo neprovedení vykrvení
tkání, kd y mozkové cévy a tepny obsahovaly krev.
Při úpravě vzorku ho mogenizací byly tyto vzorky
kontam inovány oximy obsaženými v této krvi.

oximů pronikat přes HEB: 1.3 % u obidoximu, 0.6 %
u K027 a 1.4 % u K048 (porovnávány plochy pod
distribučními křivkam i). Tato data více odpovídají
výsledkům naší studie: 0.73 % u obidoximu, 0.58 %
u trimedoximu, 0.52 % u K 027 a 0.85 % u K074
[Lorke2008].
Tato menší schopnost permeance přes HEB také lépe
koreluje s výsledky in vitro studií, kde je pasivní
prostup
charakterizován
pomocí
fyzikálněchem ických
parametrů
testovaných
látek
[Karasova2010b, Karasova2010c]. V HEB je mno ho
aktivních transportních systémů, Sakurada a kol.
(2003) popsali aktivní transport u monokvarterního
reaktivátoru 2-PA M, nicméně aktivní transport
biskvarterních reaktivátorů nebyl zatím potvrzen.
Uvedená práce byla vypracována díky podpoře
Grantové agentury IGA MZ (ČR) číslo NS9748 a
díky podpoře grantu MO (ČR) FVZMO0000501.
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