XI. STREDOEURÓPSKY KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
XXIV. NÁRODNÝ KONGRES URGENTNEJ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF
9. – 11. 6. 2021, HOTEL SITNO vo Vyhniach

Motto: "S nami budete žiť dlhšie"

Záštitu prijal minister zdravotníctva SR

brigádny generál MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
a
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,
dovoľte mi srdečne Vás pozvať v mene výboru Slovenskej odbornej
spoločnosti pre urgentnú medicínu a medicínu katastrof
(SSUMaMK) i v mene Občianskeho združenia Hviezda života (OZ
HŽ) na XI. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny
katastrof do Vyhní. Ide o tradične najdôležitejšiu odbornú
a vzdelávaciu aktivitu, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou
života našej odbornej spoločnosti. Z dôvodu pandemickej situácie
bol minuloročný kongres zrušený a aj toho roku nám vírus diktuje
pravidlá, termín kongresu bol presunutý z apríla na jún a to ku koncu
pracovného týždňa.
Po dvojročnej pauze je hlad po vedomostiach a osobných
stretnutiach citeľný a nás úprimne teší Váš záujem o kongres. Dúfame, že Vás odborný program
zaujme a bude pre Vás vedecky stimulujúci. Kongres venuje pozornosť viacerým aktuálnym témam
ako je trauma, urgentné príjmy, urgentná sonografia, neurológia, kardiológia, pediatria a samozrejme
covid 19. Vypočuť si budete môcť aj najnovšie odporúčania ERC o postupoch kardiopulmonálnej
resuscitácie. Zostavovanie jednotlivých blokov bolo otvorené pre všetkých členov SSUMaMK, ale
už tradične budú prednášky prezentovať aj experti našich „príbuzných“ odborných spoločností –
pediatrickej, anesteziologickej, neurologickej a súdno-lekárskej. Celkovo je pripravených 56
prednášok v desiatich blokoch a jedna posterová sekcia. Chýbať nebudú ani workschopy.
Z pandemických dôvodov sme volili monotematický WS urgentnej sonografie, ktorý bude prebiehať
počas celého štvrtka pod vedením renomovaných urgentológov z Česka. Kompletný program
kongresu bude k dispozícii v elektronickej podobe, ktorú si každý môže uložiť do svojho mobilu, aby
ho mal po ruke.
Covid 19 nám priniesol aj on-line skúsenosť s webinármi, konferenciami a veľkými kongresmi.
Môžeme diskutovať o význame on-line podujatí, ktoré síce umožňujú získať informácie kedykoľvek
a kdekoľvek, ale strácajú tú najcennejšiu hodnotu priateľských, osobných stretnutí. Prezentovanie
prednášky do zabudovanej videokamery počítača bez možnosti sledovania neverbálnych prejavov
a reakcie publika, neosobné otázky vo forme textových správ a absencia „kuloárnych diskusií“ nám
urgentológom a záchranárom nesedia. Ani pohľady na monitory počítačov nenahradia praktické
workshopy a osobné diskusie. Preto si po nútenej, takmer dvojročnej pauze, užime vzácne, spoločne
strávené chvíle.
XI. stredoeurópsky kongres UM a MK je tretím a posledným kongresom, ktorý pripravoval výbor
spoločnosti zvolený pre roky 2018-2021. Na jeseň nás čakajú voľby do nového výboru a jeho zloženie
bude závisieť od Vašich hlasov. Verím, že s odchádzajúcim výborom SSUMaMK príde aj nástup
novej, mladej a strednej generácie urgentológov s inovatívnym myslením. Mladým kolegom
odkazujem, že satisfakciou za túto dobrovoľnú prácu pre slovenskú urgentológiu môže byť posun
hraníc slovenského urgentu a jeho postavenie nielen v domácom, ale i európskom priestore. Nebojte
sa prijať nomináciu do nového výboru.
Na tomto mieste si dovoľujem poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave kongresu podielali a zvlášť
chcem poďakovať Občianskemu združeniu Hviezda života, jeho organizačnému výboru, za všetky
tie roky úsilnej a mravenčej práce s organizáciou kongresu.
Milí priatelia, budem veľmi rada, ak náš trojdňový odborný program bude pre Vás prínosný a
spoločne prežijeme krásne júnové dni v malebnom prostredí Štiavnických hôr.

S úctou

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Prezidentka SSUMaMK
Senec, máj 2021
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Organizátorom kongresu je
Slovenská lekárska komora
Katedra urgentnej medicíny Lekárskej fakulty SZU,
Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof
a OZ Hviezda života.
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ORGANIZAČNÝ VÝBOR
KONGRESU
Predseda OZ Hviezda života:
Jozef Kojš

Členovia:
MUDr. Katarína Brštiaková
Slovensko

MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Slovensko

MUDr. Daniel Csomor
Slovensko/Rakúsko

Členovia:
Mgr. Renáta Bakošová
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Mgr. Milan Cehlárik
PhDr. Monika Cehláriková
Ing. Ján Dobiáš
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Ing., PhDr. Alena Dudeková, PhD.
Slovensko

MUDr. Attila Gányovics
Slovensko

MUDr. Stanislav Jelen
Česká republika

MUDr. Ladislav Kotrusz
Slovensko

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
Slovensko

Adela Kojšová

Susanne E. Ottendorfer, MD, BBA

Ing. Jozef Kojš

MUDr. Branislav Podhoranský

Rakúsko

Mgr. Martina Kojšová

Slovensko/Rakúsko

Olívia Kojšová

Slovensko

MUDr. Zuzana Kojšová
Ing. Martin Križo
MUDr. Monika Krížová
Benjamín Pekár

MUDr. Ľudovít Priecel
MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
Slovensko

MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
Slovensko

Siegfried W. Weinert, MSc
Rakúsko

Mgr. Martin Pekár
Mgr. Mária Pekárová
MUDr. Ľudovít Priecel

Čestné členstvo:
Dr. László Gorove, MD,
Maďarsko

MUDr. Ondřej Franěk,

PREZIDENT KONGRESU:
MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
KONGRESU

Česká republika

DSA Mag. PhDr. Christoph Redelsteiner,
MSc.,
Rakúsko

MUDr. Jana Šeblová, PhD.,
Česká republika

Predseda:
Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.
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HLAVNÉ TÉMY KONGRESU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NOVINKY V ODBORE A NOVÉ GUIDELINES V KPR
URGENTNÉ PRÍJMY
GERIATRICKÝ A PSYCHIATRICKÝ PACIENT
URGENTNÁ TRAUMATOLÓGIA
COVID-19
URGENTNÁ KARDIOLÓGIA
URGENTNÁ NEUROLÓGIA
URGENTNÁ SONOGRAFIA
KAZUISTIKY A VÁRIA

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV (vstupná hala Hotela Sitno)
09. 06. 2021 (streda) od 10:00-14:00
10. 06. 2021 (štvrtok) od 07:30-09:00
11. 06. 2021 (piatok) od 08:30-09:00

ORGANIZAČNÉ POKYNY A OSTATNÉ SLUŽBY
Vstup do kongresových priestorov po dobu kongresu je možný iba s registračnou menovkou
a nasadeným rúškom alebo respirátorom. Registračné menovky obdržíte pri registrácii na kongres,
v registračnom centre. Prosíme, aby ste registračné menovky nosili viditeľne alebo sa na požiadanie
identifikovali.
Vstup na workshopy je len pre zvlášť registrovaných účastníkov, ktorí zaplatili príslušný registračný
poplatok za workshop.
Účastníci kongresu majú pridelené kredity podľa zásad CME pre celoslovenské podujatie
s medzinárodnou účasťou. Kredity pridelila Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske
vzdelávanie (ARS CME) pod číslom DB232SK.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať organizátorov +421 905 447 157

Stravovanie v reštaurácii Hotela Sitno pre účastníkov kongresu
Stravovanie sa začína v stredu večerou.
Raňajky vo štvrtok a piatok od 7:00 - 09:00, pre ubytovaných
Obed vo štvrtok a piatok od 12:00 - 14:00
Večera v stredu od 18:00 – 20:00
Večera vo štvrtok od 20:00 – raut súčasťou galavečera
Občerstvenie pre účastníkov kongresu je zabezpečené počas prestávok vo foyer kongresového
centra Hotela Sitno

„Podujatie XI. Stredoeurópsky kongres UM a MK sa uskutočnilo s finančnou
podporou Asociácie záchrannej zdravotnej služby. (www.azzs.sk)“
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PROGRAM KONGRESU 2021
Oficiálne jazyky: slovenčina, čeština
- trvanie prednášky je uvedené v programe za názvom prednášky
- ak prednášateľ prekročí čas, nebude k jeho prednáške diskusia

Utorok, 08. jún 2021
17:30 - 21:00
Zasadnutie výboru SSUMaMK

salónik S2

Streda, 09. jún 2021
13:00 – 14:50

kongresová sála K1+K2
blok 1. – „URGENTNÁ MEDICÍNA MÁ ŠIROKÝ ZÁBER“
predsedníctvo : V. Dobiáš, Š. Trenkler

prednášky

1. V ČOM SÚ ŠTÚDIE CRASH MIMORIADNE?
Š. Trenkler (Košice, Krompachy) (20´)

2. POLYTRAUMA – KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT S KOMPLEXNÍ STRESOVOU ODEZVOU
R. Ječmínková, V. Ječmínek, S. Jelen (Ostrava) (12´)

3. ANESTEZIOLÓG – VÝHRA PRE PACIENTA

L. Neubert, E. Havlíková, M. Žifčák (Košice) (15´)

4. AKÚTNE STAVY SPOJENÉ S HYPERTENZIOU
V. Dobiáš, T. Bulíková (Limbach, Bratislava) (15´)

5. OD BODNUTIA K IMUNOTERAPII – KĽUKATÁ CESTA SLOVENSKÉHO PACIENTA
R. Košturiak (Nitra) (20´)

Diskusia 20´
15:00 - 16:45
prednášky

blok 2. – URGENTNÁ TRAUMATOLÓGIA
predsedníctvo: A. Gányovics, E. Kušíková

6. ZÁVAŽNÝ ÚRAZ – ODPORÚČANÝ POSTUP SSUMaMK
K. Brštiaková (Poprad) (20´)

7. STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S POLYTRAUMOU PODĽA PRINCÍPU ATLS
E. Kušíková (Banská Bystrica) (20´)

8. SKÔR AKO SA DOTKNEME PACIENTA…ALEBO AKO NÁS ÚRAZOVÝ MECHANIZMUS MÔŽE
NAVIESŤ NA SPRÁVNU DIAGNÓZU
A. Gányovics (Limbach) (15´)

9. EMBOLIZÁCIA TRAUMATICKÝCH PORANENÍ – KEDY A AKO ?
A. Petríčková Šťastná, B. Valjentová (Trenčín) (15´)

6

10. PREDNEMOCNIČNÁ
KOAGULOPATIAMI

URGENTNÁ

STAROSTLIVOSŤ

O

PACIENTOV

S

VRODENÝMI

M. Sedmina, A.Bátorová, J.Janovec, V. Dobiáš4 (Bratislava, Banská Bystrica) (15´)

Diskusia 20´
17:00 - 18:45
blok 3. – ULTRASONOGRAFIA V PNS
predsedníctvo : R. Škulec, B. Koreň

prednášky

11. POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ – SPOLEČNÁ CESTA K OFICIÁLNÍ
KOMPETENCI
R. Škulec (Praha, Hradec Králové, Ústi nad Labem, CZ) (20´)

12. POCUS KAZUISTIKY Z PREDNEMOCNIČNEJ URGENTNEJ MEDICÍNY
B. Koreň (Bratislava) (20´)

13. POCUS V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI
R. Škulec (Praha, Hradec Králové, Ústi nad Labem, CZ) (20´)

14.

DILEMATA LÉKAŘE V PNP

K. Veselá (Praha, CZ) (20´)

Diskusia 25´

Streda, 09. jún 2021
kongresová sála K1+K2
19:30 - 22:00
Slávnostné otvorenie XI. Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
• Príhovor prezidentky SSUMaMK
• Príhovor rektora SZU
• Príhovor štátneho tajomníka MZ SR
• Príhovor hlavného odborníka pre UM
• Odovzdanie medailí a ďakovných listov jubilantom
• Uvedenie a predstavenie knižnej novinky: V. Dobiáš a kolektív - URGENTNÁ MEDICÍNA
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Štvrtok, 10. jún 2021
salónik S2
8:00 – 12:00
WS - POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V DIAGNOSTICE DUŠNOSTI A AKUTNÍHO
RESPIRAČNÍHO SELHÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNOU PÉČI
zodpovedný za kurz: R. Škulec, B. Koreň, P. CH. Cmorej
14:00 – 18:00
WS - POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V DIAGNOSTICE DUŠNOSTI A AKUTNÍHO
RESPIRAČNÍHO SELHÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNOU PÉČI
zodpovedný za WS: R. Škulec, B. Koreň, P. CH. Cmorej

Štvrtok, 10. jún 2021
parkovisko pred hotelom SITNO
11:30 – 12:00
USAR-V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE
Predstavenie a prezentácia USAR systému, teamu a unikátnej techniky - špeciálneho terénneho
modulu v rámci spoločného projektu EU. Terénne vozidlo s pohonom 6x6 s vysokou
priechodnosťou terénu a vysokou brodivosťou.
zodpovedný za: L. Kotrusz, I. Žiak, P. Nemec, M. Kulanga, J. Kušnirák
14:30 – 15:00
USAR-V HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBE
Predstavenie a prezentácia USAR systému, teamu a unikátnej techniky - špeciálneho terénneho
modulu v rámci spoločného projektu EU. Terénne vozidlo s pohonom 6x6 s vysokou
priechodnosťou terénu a vysokou brodivosťou.
zodpovedný za: L. Kotrusz, I. Žiak, P. Nemec, M. Kulanga, J. Kušnirák

Štvrtok, 10. jún 2021
8:00 - 09:30
prednášky

KARDIOLÓGIA

kongresová sála K1+K2
blok 4. – URGENTNÁ
predsedníctvo: T. Bulíková, A. Kilianová

15. NOVINKY V KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH PRI STEMI (videoprednáška)
M. Studenčan (Košice) (15´)

16. ZÁVAŽNÉ ARYTMIE – VO SVETLE NAJNOVŠÍCH ODPORÚČANÍ ERC 2021
T. Bulíková (Limbach, Bratislava) (20´)

17. POZNÁMKY KU KOMOROVEJ TACHYKARDII

M. Kušnír, P. Kopecký (Limbach, Banská Bystrica) (15´)

18. „BEZ ZNÁMOK AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU. JE TO IBA VYŠŠÍ ODSTUP“ NAOZAJ?
R. Lipták, J. Hodosy (Bratislava) (15´)
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19. PACIENT S LEVOSTRANNOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU V PŘEDNEMOCNIČNÍ
NEODKLADNÉ PÉČI
P. CH. Cmorej (Ústí nad Labem, CZ) (13´)

Diskusia 12´

09:45 - 11:00
blok 5. URGENTNÁ PEDIATRIA
predsedníctvo: M. Brenner, O. Opanasenko

prednášky

20. „CYSTITÍDA“ S PORUCHOU VEDOMIA
O. Alchus, M. Brenner (Bratislava) (15´)

21. KRANIOTRAUMA U DETÍ, NAHLAS O ROZHODOVANÍ, SMEROVANÍ A ZODPOVEDNOSTI O
PACIENTA
O. Opanasenko (Bratislava) (15´)

22. KEĎ JE SRDCE POČUŤ NA PRAVEJ STRANE
L. Želeňáková, M. Brenner (Bratislava) (15´)

23. KEDY NIE JE OPUCH TVÁRE LEN „BEŽNOU“ ALERGICKOU REAKCIOU?
R. Nagy, J. Gécz, M. Brenner (Bratislava) (15´)

Diskusia 15´

11:15 - 12:45

blok 6. – URGENTNÁ NEUROLÓGIA
predsedníctvo: E. Zacharová, E. Rajnohová

prednášky

24. EPILEPSIA A STATUS EPILEPTICUS
E. Zacharová, A. Sharifullah (Rimavská Sobota) (15´)

25. KAŽDÝ KŔČ RAZ POVOLÍ…NIEKEDY AJ BEZ NÁS
R. Rajský, A. Gányovics (Limbach) (15´)

26. SYNKOPA V STAROBE

E. Rajnohová (Bratislava) (15´)

27. RACE SCORE (RAPID ARTERIAL OCCLUSION EVALUATION SCORE
A. Gányovics (Limbach) (13´)

28. INFEKCIE CNS – 3 PRÍKLADY Z TERÉNU
J. Hamšík, M. Jágriková (Trenčín) (12´)

Diskusia 20´
12:00 - 14:00 obedná prestávka
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14:15 - 15:45
blok 7. – URGENTNÝ PRÍJEM
predsedníctvo: B. Šťastný, J. Hodosy

prednášky

29. AVIZOVANIE PRÍCHODU AKÚTNEHO PACIENTA DO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA Z
POHĽADU UP
S. Štefániková, A. Blaščáková (Spišská Nová Ves) (15´)

30. FAST TRACK – PRÍNOS ALEBO SLEPÁ ULIČKA?
B. Šťastný (Spišská Nová Ves) (15´)

31. MANAŽMENT PACIENTOV S COVID-19 NA URGENTNOM PRÍJME
J. Hodosy, K. Guldanová, R. Lipták (Bratislava) (15´)

32. REBOA NA URGENTNOM PRÍJME - KTO, KEDY A AKO?
S. Trnovská (Košice, Spišská Nová Ves) (13´)

33. RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU INTRAKRANIÁLNYCH PORANENÍ U GERIATRICKÝCH PACIENTOV
M. Sedlák, R. Morochovič (Košice) (20´)

Diskusia 20´

16:00 - 17:45

blok 8. – KAZUISTIKY, VARIA

prednášky

predsedníctvo: N. Moravanský, J. Gurňáková

34. SÚDNOLEKÁRSKE POZNÁMKY K PRÍPADOM NAPADNUTIA POSÁDKY ZÁCHRANNEJ
ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
N. Moravanský, L. Laciaková (Bratislava) (20´)

35. TAJOMSTVO (NE)SPOKOJNÉHO PACIENTA: KOMUNIKÁCIA POSÁDKY S PACIENTOM A JEHO
BLÍZKYMI V PRIEBEHU ZÁSAHU ZZS
J. Gurňáková (Bratislava) (15´)

36. ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST Z POHĽADU URGENTNEJ MEDICÍNY
Ivan Majling, Peter Kyseľ (Limbach, Banská Bystrica) (15´)

37. HOŘKÁ PŘÍCHUŤ SMRTI VITAMÍNU B17
P. CH. Cmorej (Ústí nad Labem, CZ) (13´)

38. V SPRÁVNY ČAS NA SPRÁVNOM MIESTE AJ POČAS PANDÉMIE…PRÍPADY ÚSPEŠNEJ
RESUSCITÁCIE PACIENTOV SO STEMI, POSÁDKAMI RZP
M. Denko, E. Hrabovcová (Trenčín) (12´)

Diskusia 30´
Štvrtok, 10. jún 2021
20:00 - 02:00
Slávnostný galavečer

kongresová sála K1+K2
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Piatok, 11. jún 2021

kongresová sála K1+K2

09:00 - 10:30

blok 9. – SRR
predsedníctvo: J. Kőppl, M. Michalov

prednášky

39. EPIDEMIOLÓGIA NZO

A. Daňo (Bratislava) (15´)

40. ALS

M. Michalov (Bratislava) (15´)

41. PLS

J. Kőppl (Bratislava) (15´)

42. ŠPECIFIKÁ V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI
M. Polák , P. Brna (Komárno, Bratislava) (15´)

43. ŠPECIÁLNE PRÍČÍNY ZASTAVENIA OBEHU
J, Šulgan (Bratislava) (15´)

Diskusia 15´

10:45 - 12:30

blok 10. – COVID 19

prednášky

predsedníctvo: A.Letanovská, M. Chabroň, A. Dudeková

44. INTOXIKÁCIE V ADOLESCENCII ZA ROK
TOXIKOLOGICKÝM INFORMAČNÝM CENTROM

2019

KONZULTOVANÉ

S

NÁRODNÝM

J. Kresánek, B. Cagáňová, S. Plačková (Bratislava, Trnava) (20´)

45. ZÁSAHY ZZS NA SLOVENSKU U PACIENTOV S OCHORENÍM COVID-19
M. Polák, A. Dudeková (Komárno, Bratislava) (15´)

46. DEZINFIKOVALI SME DOBRE?!

M. Žifčák, S. Harviš, M. Pompová, L. Neubert (Košice, Poprad) (15´)

47. EMBÓLIA PRI COVID 19

A. Dudeková (Bratislava) (15´)

48. RESUSCITÁCIA A COVID-19

T. Turočok, P. Šterbák (Vyšné Hágy) (15´)

Diskusia 15´
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12:30 - 13:00
Ukončenie XI. Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
• Zhodnotenie kongresu prezidentkou SSUMaMK
• Vyhodnotenie ankety o najlepšiu prednášku
• Vyhodnotenie ankety o najlepší poster
• Ukončenie kongresu

POSTEROVÁ SEKCIA JE UMIESTNENÁ V PREDSÁLÍ a komentované postery budú prebiehať kontinuálne. Každý autor,
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„CYSTITÍDA“ S PORUCHOU VEDOMIA
Ondrej Alchus, Marcel Brenner
Oddelenie urgentného príjmu, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Autoimunitná hemolytická anémia (AIHA) je pomerne zriedkavé hematologické ochorenie s
odhadovanou incidenciou 0,8-1,25 prípadu na 100 000 detí. Predstavuje skupinu porúch
charakterizovaných prítomnosťou autoprotilátok, ktoré sa viažu na povrchové antigény erytrocytov.
Výsledkom je predčasná deštrukcia erytrocytov a v prípade, ak rýchlosť hemolýzy prekračuje
kapacitu erytropoézy vzniká manifestý anemický syndróm. V niektorých prípadoch môže viesť k
život ohrozujúcemu šoku. Laboratórna diagnostika je postavená na dôkaze hemolytickej anémie a
prítomnosti autoprotilátok. Akútny priebeh je typický pre detský vek, rovnako aj dobrá odpoveď na
podanie kortikosteroidov. Transfúzia erytrocytov je indikovaná v prípade kritickej hladiny
hemoglobínu. V predkladanej kazuistike prezentujeme prípad 5 ročnej pacientky s AIHA opakovane
ošetrenej na Oddelení urgentného príjmu Národného ústavu detských chorôb. Pri prvom ošetrení bol
stav hodnotený ako hemoragická cystitída s odporučením následnej kontroly stavu. S odstupom 40
hodín prináša otec pacientku ikterickú s poruchou vedomia na úrovni soporu. Laboratórne bola
zachytená kritická anémia (Hb: 26g/l) s biochemickými známkami hemolýzy a pozitívnymi
antierytrocytárnmi protilátkami. V ďalšom priebehu na plných liečebných dávkach kortikosteroidov
sa rozvinul sekundárny (steroidný) diabetes mellitus (DM). Pacientka bola nastavená na
intenzifikovaný inzulínový režim. S postupným vysadzovaním kortikosteroidov nastala úplná
metabolická remisia DM, bez potreby ďalšej inzulínoterapie. Zachytené vysokopozitívne špecifické
protilátky pri DM1 (ICA-2, IA-2, GAD 65) poukazujú na prípadný možný rozvoj DM1 v budúcnosti.
Cieľom príspevku je poukázať na prípad pacientky s AIHA s úvodnými typicky nešpecifickými
príznakmi, ktoré môžu byť interpretované ako „banálne“ ochorenie.
Kľúčové slová:
e-mail: alchus.ondrej@gmail.com
ZÁVAŽNÝ ÚRAZ – ODPORÚČANÝ POSTUP SSUMaMK
Katarína Brštiaková
ATE spol. s r.o.
Pod pojmom závažný úraz si treba predstaviť taký typ úrazu, ktorý vedie k poraneniam ohrozujúcim
život pacienta. Medzi najčastejšie príčiny takýchto úrazov patria dopravné nehody a pády z výšky.
Na závažný úraz treba vždy myslieť, pokiaľ pacient spĺňa kritéria tzv. triáž pozitivity. Medzi tieto
základné kritéria patria fyziologické parametre pacienta, jeho anatomické poranenia a mechanizmus
úrazu. Pacientovu šancu na prežitie závažného úrazu ovplyvňuje v nemalej miere čas, správne
ošetrenie na mieste udalosti a transport pacienta do správneho zdravotníckeho zariadenia. Postup
práce a ošetrenia na mieste zásahu musí byť koordinovaný a mať svoje pravidlá. Prioritou je
zabránenie krvácaniu, hypoxii, hypotenzii a hypotermii. Štandardným postupom vyšetrenia a
ošetrenia pacienta je postup podľa schémy X A B C, D E. Je žiaduce dodržiavať následnosť
jednotlivých krokov, čím sa zaručí odstránenie potencionálnej príčiny úmrtia v časovom slede,
v akom najrýchlejšie ohrozujú pacienta na živote. Rýchle zabezpečenie a stabilizácia životných
funkcií a okamžitý transport pacienta má zásadný vplyv na prežitie a ďalšiu prognózu poraneného.
Vzhľadom k tomu, že na Slovensku nie sú presne definované trauma centra, transport pacienta sa
uskutočňuje najčastejšie po dohovore s OS ZZS (operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby)
do koncového zdravotníckeho zariadenia. Závažný úraz je v podstate chirurgická záležitosť a jediné
dostupné a zároveň konečné ošetrenie je možné realizovať až v zdravotníckom zariadení. Cieľom nás
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všetkých je dostať záchranné zložky čo najskôr k pacientovi, rýchle prvotné ošetrenie, stabilizácia
klinického stavu bez zbytočného zdržiavania a urgentný transport do správneho zdravotníckeho
zariadenia. V ideálnom prípade by mal byť pacient v mieste definitívneho ošetrenia najneskôr do 60
minút od vzniku úrazu.
Kľúčové slová: závažný úraz, triáž pozitivita, štandardný postup a ošetrenie, transport
e-mail: brstiakova.k@gmail.com
ZÁVAŽNÉ ARYTMIE – VO SVETLE NAJNOVŠÍCH ODPORÚČANÍ ERC 2021
Táňa Bulíková
Záchranná zdravotná služba LSE-Life Star Emergency, Limbach
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Lekárska fakulta
Závažné arytmie sú život ohrozujúce a môžu viesť k zastaveniu obehu. Nové odporúčania Európskej
resuscitačnej rady (ERC) z roku 2021 kladú za cieľ včasnú diagnostiku a manažment, ktorý zahŕňa
medikamentóznu a elektroliečbu, v závislosti od prítomnosti/neprítomnosti príznakov stabilného,
nestabilného stavu. Koncept diagnostiky závažných porúch srdcového rytmu pre potreby
nekardiologickej klinickej praxe vychádza z jednoduchých postupov, lebo niektoré arytmie sú na
diagnostiku náročné, a zohľadňuje triedenie arytmií podľa frekvencie na tachykardie a bradykardie,
podľa šírky a pravidelnosti QRS komplexu na úzko a širokokomplexové s
pravidelným/nepravidelným rytmom. Nové revidované koncepty sa týkajú postupov manažmentu
tachykardií, postupy pre bradykardie oproti gajdlajnom 2015 sa nezmenili. Autorka zahrnula do
príspevku cenné kľúčové odkazy pre modifikovaný vagov manéver, vybrané antiarytmiká a
synchronizovanú kardioverziu.
Kľúčové slová: arytmie, nové odporúčania, farmakoliečba, elektroliečba.
e-mail: tana.bulikova@gmail.com
HOŘKÁ PŘÍCHUŤ SMRTI VITAMÍNU B17
Patrik Christian Cmorej
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Amygdalin (známý také jako vitamin B17) je přírodní kyanogenní glykosid původně izolovaný v 30.
letech 19. století z jader hořkých mandlí (Prunus dulcis). Jedná se o široce rozšířenou sloučeninu s
molekulárním vzorcem C20H27NO11 vyskytující se především v semenech meruněk, jablek, třešní,
broskví a švestek. Amygdalin je v těle po perorálním podání postupně enzymaticky hydrolyzován na
benzaldehyd, dvě molekuly glukózy a kyanovodík, který je odpovědný za toxický účinek
amygdalinu. Amygdalin je oblíbeným potravinovým doplňkem užívaným pacienty s onkologickým
onemocněním. S jeho užíváním jsou popisovány však život ohrožující otravy kyanidem. V
prezentovaném sdělení bude popsána kazuistika pacienta s život ohrožující intoxikací po použití
jedné dávky amygdalinu zakoupeného v bratislavském internetovém e-shopu.
Kľúčové slová: amygdalin, kyanovodík, vitamín B17
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e-mail: cmorej.patrik@zzsuk.cz
PACIENT S LEVOSTRANNOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU V
PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI
Patrik Christian Cmorej
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Levostranné mechanické srdeční podpory jsou čerpadla, která jsou schopna částečně nebo zcela
převzít funkci levé komory u pacientů v terminální fázi srdečního selhání a umožnit obnovení
dostatečného srdečního výdeje. Principem je, že funkce levé komory je nahrazena mechanickým
čerpadlem. Pomocí těchto pump je možné pacienta dovést k úspěšné transplantaci srdce nebo
významně zlepšit kvalitu života v rámci destinační terapie.
Přednemocniční neodkladná péče o nositele levostranných mechanických srdečních podpor je velmi
specifická. Důvody kontaktování zdravotnické záchranné služby mohou být zastoupené technickými
problémy souvisejícími se systémem levostranné mechanické srdeční podpory nebo v souvislosti s
klinickými komplikacemi, kterými jsou pacienti ohroženi. Jedná se především o arytmie, závažná
krvácení, tromembolické příhody, selhání pravé komory a malpozice kanyly. Resuscitace pacienta s
uvedeným systémem s sebou nese taktéž specifický přístup. Nepulzatilní průtok generovaný
systémem levostranné mechanické srdeční podpory omezuje základní hemodynamický monitoring v
přednemocniční neodkladné péči a personál zdravotnických záchranných služeb je tak odkázaný na
základní fyzikalní vyšetření.
Cílem sdělení je prezentovat základní informace o systémech levostranné mechanické srdeční
podpory a specifickém managementu o tyto pacienty v přednemocniční neodkladné péči.
Kľúčové slová: levostranná mechanická srdeční podpora – srdeční selhání – přednemocniční
neodkladná péče
e-mail: patrik.cmorej@centrum.cz
EPIDEMIOLÓGIA NZO
Andrej Daňo
Slovenská resuscitačná rada
Zber dát
Náhle srdcové zastavenie je v Európe treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Aby ERC mohlo efektívne
vyvíjať postupy na riešenie tejto situácie, musí získavať čo najkvalitnejšie dáta. Na to aby sa zber dát
ujednotil sa uskutočnila v 1990 konferencia v Utsteine, kde sa vydali spoločné postupy pre zber dát,
ktoré nám ERC doporučuje používať. Avšak, každá krajina má vlastné odlišné registre, či už
regionálne, alebo v 70 percentách aj národné. Preto ERC vytvorila projekt EuReCA, čo je Európsky
register srdcových zastavení, z ktorého už máme kompletné 2 veľké štúdie Eureca one z roku 2014 a
Eureca two z roku 2017. Informácie, ktoré sme sa z týchto dát dozvedeli sú nasledovné:
Zastavenie srdca mimo nemocnice
Ročná incidencia zastavneia srdca mimo nemocnice v Európe sa pohybuje medzi 67 až 170 na 100
000 obyvateľov. Počet dispečerskch centier varíruje v počte od 0,35 až do 3,3 na milión obyvateľov.
Počet dispečerom asistovaných KPR vzrástol z pôvodných 30% v 2014 na 53% v 2017. Dojazd
záchrannej služby v meste sa podarí len v jedenj tretine opýtaných krajín. 18 krajín zaviedlo systémy
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KPR okoloidúcim, priemer je 58 percent. Najdôležitejšími intervenciami pre dobrý poresuscitačný
výsledok pri OHCA sú akútna koronárna angiografia s následnou intervenciou a manažment cieľovej
teploty. Automatické externé defibrilátory sa použili len v pri 28 percentách KPR. Miera prežitia
zastavenia srdca mimo nemocnice je v Európe 8 percent, na Slovensku je to 7 percent. Pri traume sa
dostávame na 3 percentá.
Zastavenie srdca v nemocnici
Ročný výskyt zastavenia srdca v nemocnici je 2 na 1 000 hospitalizácií. Miera prežitia do 30 dní od
15% do 34%. ERC striktne doporučuje používať protokoly Early Warning Score a tímy rýchlej
odpovede, ktoré riešia pacientov ešte pred príchodom resuscitačného tímu. ERC doporučuje
doporučuje zavádzať postupy nemocníc ohľadom rozhodnutí nezačať KPR (DNACPR). V
európskych krajinách, kde sa rutinne vykonáva ukončenie liečby udržujúcej život, sa dobrý
neurologický výsledok pozoruje u > 90% pacientov.
Trvalé následky
Najčastejšie je neurokognitívne zhoršenie v krátkom období po zastavení srdca a pre 50 % preživších
aj v neskoršom období. Poškodené sú: krátkodobá či dlhodobá strata pamäte, rýchlosť spracovania
informácií, sústredenosť a exekutívne funkcie. Najčastejším symptómom po zastavení srdca je únava
a to až v 71 percentách. Ďalšie časté následky sú emočná nevyváženosť, apatia a nedostatok motivácie
či drajvu. K pôvodným spoločenským úlohám sa dokáže vrátiť takmer 90 percent preživších.
Poresuscitačná starostlivosť
Poresuscitačná rehabilitácia pozostáva z fyzioterapie, okupačnej terapie, rečovej a prehĺtacej terapie
a špecializovanej sesterskej starostlivosti. Avšak neexistuje silný dôkaz ich efektu. Preto potrebujeme
ďalší výskum. Bohužial väčšina pacientov ani nemá prístup k takejto starostlivosti.
Kľúčové slová: ERC, EuReCa, KPR
e-mail: srr.sk
V SPRÁVNY ČAS NA SPRÁVNOM MIESTE AJ POČAS PANDÉMIE…PRÍPADY
ÚSPEŠNEJ RESUSCITÁCIE PACIENTOV SO STEMI POSÁDKAMI RZP
Martin Denko, Eva Hrabovcová
RZP, a.s., Trenčín
Už je to rok, čo všetkým záchranárom zmenila život pandémia nového koronavírusu. V službách
trávia záchranári nespočetné množstvo hodín v ochranných oblekoch, čo ich vyčerpáva nielen
fyzicky, ale aj psychicky. V systéme záchrannej zdravotnej služby prevážajú veľké množstvo
pacientov, či s podozrením na infekciu novým koronavírusom alebo už s potvrdenou diagnózou
COVID-19. Výjazdy trvajú omnoho dlhší čas pre sťaženú prácu v ochranných prostriedkoch a
následnú dekontamináciu sanitného vozidla.
Podnetom na spracovanie tejto prezentácie boli 2 prípady manažmentu pacientov so STEMI
posádkami RZP, a to v dobu pandémie, s úspešnou KPR na mieste zásahov a následným transportom
pacientov do kardiocentra prostredníctvom VZZS. V prvom prípade išlo o výjazd k 30-ročnej žene
po prekonanom ochorení COVID-19, ktorá trpela akútnymi bolesťami na hrudníku, diagnostiku
STEMI počas výjazdu, aktivovanie VZZS pre skrátenie intervalu EKG-PKI, zachytenie malígnej
arytmie počas transportu vo vozidle ZZS a včasnú defibriláciu. V druhom prípade s veľmi podobným
priebehom zásahu však išlo o výjazd k pacientovi s bolesťami brucha v oblasti pečene a vzniknuté v
rámci diferenciálnej diagnostiky dočasné problémy pri komunikácii s kardiocentrom.
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Včasný manažment liečby akútneho STEMI je oblasťou, ktorá v rámci poskytovania zdravotnej
starostlivosti zrovnoprávnila postavenie a kompetencie RLP a RZP posádok, a to s dôrazom na
včasnosť neodkladnej pomoci. Zdravotnícke systémy, ktoré sú zodpovedné za manažment pacientov
so STEMI (napr. operačné strediská ZZS, poskytovatelia ZZS, kardiocentrá), majú nastavovať svoje
procesy tak, aby mohli poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť s cieľom skrátenia celkového
ischemického času a minimalizácie rozsahu poškodenia myokardu. Autori preto zdôrazňujú, že aj
napriek týmto ťažkým pandemickým časom a predĺženým dojazdom k pacientom, zvládnu byť
posádky RZP v správny čas na správnom mieste.
Kľúčové slová: práca v posádke RZP počas pandémie, manažment STEMI, diferenciálna
diagnostika, malígna arytmia, defibrilácia
e-mail: mdenko@centrum.sk, evaterry@gmail.com
AKÚTNE STAVY SPOJENÉ S HYPERTENZIOU
Viliam Dobiáš, Táňa Bulíková
LSE-Life Star Emergency, Limbach, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Hypertenzná choroba je napriek nejasnej etiológii esenciálnej hypertenzie veľmi presne
medzinárodne definovaná a klasifikovaná, liečba je celosvetove akceptovaná, komplikácie známe a
predpokladané.
Záchranná zdravotná služba vykonáva výjazdy k pacientom s hypertenziou frekvenciou 10-20 % a je
to najčastejšia samostatná diagnóza. Stretávame sa s pochybeniami a dezinterpretáciami zo strany
pacientov, príbuzných aj ošetrujúcich lekárov.
Pacienti nepoznajú zásady správnej životosprávy ani po rokoch liečby, nevedia vyhodnotiť benigné
a hrozivé stavy vedúce ku komplikáciám, nemajú hierarchiu kedy si môžu pomôcť sami, kedy
navštíviť praktického lekára, kedy volať záchrannú zdravotnú službu. Pacienti sa tvária, že nikdy
nepočuli poučenie o liečbe a diéte, nikto im nepovedal, aký liek užiť pri sporadickom výstupe tlaku.
Praktickí lekári začínajú liečbu hypertenznej choroby bez jej korektnej diagnostiky opakovaným
meraním v kľudových podmienkach, farmakologickou liečbou bez predchádzajúcej korekcie
životosprávy, prehadzujú zodpovednosť za liečbu pri výskyte neočakávaných hodnôt merania, nútia
pacientov k neprimerane častému meraniu TK bez akejkoľvek snahy o racionálnu analýzu získaných
výsledkov.
Spoločne sa zmluvní lekári, pacienti aj príbuzní podieľajú na prerušení užívania antihypertenzív po
prvom balení a zistení normalizácie hodnôt TK, fetišizácii merania domácimi tlakomermi, obhajobou
alebo zatracovaním presnosti domácich tlakomerov podľa nálady.
Cieľom prednášky je upozorniť na najčastejšie nedostatky zistené v reálnych domácich podmienkach
a pokus o analýzu ich vzniku v súvislosti s nedostatkom vedomostí, osvety, neschopnosťou
vzájomnej komunikácie a účelovým prístupom z oboch strán.
Kľúčové slová: hypertenzia, prednemocničná liečba hypertenzie, akútne stavy pri hypertenzii
e-mail: viliam.dobias@dobiasovci.sk
EMBOLIA PRI COVID 19
Alena Dudeková
SZU v Bratislave, FOaZOŠ, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
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ZZS Bratislava
Aj keď je COVID – 19 primárne respiračné ochorenie, množstvo pacientov má primárny problém s
kardiovaskulárnym systémom. Covid sa nemusí prejaviť len horúčkou či kašľom. Kardiovaskulárne
komplikácie významne prispievajú k úmrtnosti. Je nutné, aby sme pri zásahoch mali obozretnosť a aj
pri nepatrných ťažkostich zabezpečili dovyšetrenie v nemocnici. Autori Zheng et al. (2020) vo svojej
práci prezentujú pohľad, že kardiovaskulárne symptómy sú časté a sú dôsledkom systémovej
zápalovej odpovede a dysregulácie imunitného systému, čo v kombinácii s hypoxiou vyvolanou
respiračnou insuficienciou vedie k poškodeniu buniek myokardu. S narastajúcim počtom
potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 nie je raritný pacient, ktorého prvé príznaky sú
kardiovaskulárne. Aj predchádzajúce infekcie vírusmi dýchacích ciest spôsobené koronavírusmi boli
spojené so značným zaťažením kardiovaskulárnymi komorbiditami a komplikáciami. Symptómy
ochorenia sú závažnejšie u pacientov s prítomným kardiovaskulárnym ochorením ako u zdravých
jedincov. Pravidlom ale je, že naši pacienti ochorenia ako hypertenzia, embólie v minulosti často
zľahčujú a nepovažujú ich vždy za závažné ochorenie.
Terajšie ochorenie
58 ročný muž, záchranku volala jeho manželka, nakoľko pacient už 3 dni po sebe kolabuje. Vo výzve
je potvrdená COVID 19 infekcia (4 deň pozitivity). Pri príchode posádky 18:50, udáva že sa cíti
dobre, len má pociť únavy trvajúci asi 3 dni. Dyspnoe, tlak na hrudníku neguje, ale priznáva, že keď
dlho bicykluje na stacionárnom bicykli, musí si odýchnuť lebo cíti slabosť a má pocit na odpadnutie.
Aktuálne príznaky COVIDU 19 udáva len zvýšenú TT do 38C, ale cíti sa skôr ako keby mal chrípku.
Počas dňa bol asi 3 hodiny v záhrade, kde čistil dlažbu a večer asi 15 minút trávil na stacionárnom
bicykli, pri ktorom udával výraznú limitáciu fyzickej aktivity.
Anamnéza
Pacient udáva hypertenziu a užíva Lacipils. Ostatné anamnézu negoval. Pri transporte do nemocnice
sa od jeho syna, ktorý stál pri sanitke dozvedáme, že pacient mal pred rokom ležať v nemocnicii, ale
nevie čo mu presne bolo. Po opakovanom naliehaní sa sa od pacienta počas transportu dozvedáme,
že údajne mal v roku 2018 prekonať emboliu, ale už asi ½ roku neužíva lieky, nakoľko sa cítil dobre.
Svojvoľne si vysadil Trombex.
Fyzikálne vyšetrenie
Pacient pri vedomí GCS15, športovej postavy, TK 130/80; P 82min; SpO2 91%; TT 37,1; Glyk:8,3.
Auskultačne vyšetrenie (zhoršenie vyšetrenia pre použitie OOPP BSL2) akcia srdca pravidelná, ozvy
slabo počuteľné, dýchanie vezikulárne čisté. Bez prítomnosti edémov DK. Neurologický nález v
norme. Pacient je aj počas vyšetrenia čulý a vitálny, behá po byte, ale je viditeľné občasné dyspnoe
pri fyzickej aktivite. Pacient nespolupracuje pri podávaní O2, masku si ťahá dole a netoleruje ju)
EKG: SF 82min, sínusový rytmus, pravidelný, s vyokou P vlnou a s negatívnym T v I a II zvode.
QRS komplex úzky inak bez patológie.
Počas transportu pacient vo folwerovej polohe, prítomný 2x kolaps bez zmeny vitálnych funkcií, na
O2 sa SpO2 upravuje na 95%. Pri konzultácii lekára, ktorý rozhoduje o smerovaní sa pokúša
presvedčiť posádku, aby pacient zostal doma nakoľko nemá hraničnú saturáciu. Vzhľadom na stav
pacieta, trváme na transporte aspoň na dovyšetrenie.
Pracovné diagnózy RZP posádky: Potvrdená COVID 19 infekcia, kolaps a susp. embólia
Diagonostický záver v nemocnici: Masívna embolizácia do pľ. riečiska bilaterálne.

Obrázok 1: Záver vyšetrenia na CT

Obrázok 2: Popis CT

Záver
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Diagnostika embólie je nie len v teréne ale aj v nemocnici sťažuje fakt, že je aj nie je vždy typický
klinický obraz, pod ktorým pľúcna embólia priebieha. Môže zaviesť k výberu nesprávnych
dia¬gnostických metód, ktoré stanovenie ochorenia oddialia. Pacient nám celkovo sťažil odber
anamnézy a len vďaka synovi, ktorý nás čakal pri vozidle bolo možné určenie správnej diagnózy.
Zaujmavosťou je aj fakt, že akonáhle sa potvrdzuje infekcia COVID 19, podceňujú sa pridružené
ochorenia, ktoré práve prítomnosťou covidovej infenkcie môžu nastať. Po vyhodnotení CT bol
pacient prijatý na COVIDOVÚ JIS, na druhý deň bola zahájená trombolizácia a postupne sa stav
pacienta zlepšil. V danom prípade bol pacient po 3 týždňoch prepustený do domáceho liečenia bez
závaźného poškodenia zdravia.
Použitá lieteratúra
LIU F., XU A., ZHANG Y., XUAN W., YAN T., PAN K., YU W., ZHANG J. Patients of COVID19 may benefit from sustained lopinavir-combined regimen and the increase of eosinophil may
predict the outcome of COVID-19 progression. Int J Infect, DiS. S1201-9712(20), 2020. p. 3013230136. doi: 10.1016/j. ijid.2020. 03. 013
Kľúčové slová: COVID19, maívna embólia
e-mail: alena.dudekova@szu.sk
PAT A MAT ALEBO ZRUČNOSTI PRI POSKYTOVANÍ PREDNEMOCNIČNEJ
STAROSTIVOSTI SÚ DÔLEŽITÉ
Tomáš Dudich1,2, Karol Králinský2,3, Atilla Gányovics 4, István Bodor 4,5
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Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
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Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
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V prednemocničnej starostlivosti pri traumatických poraneniach okrem teoretických vedomostí je sú
velmi dôležité aj praktické zručnosti. Mnoho štúdií ukázalo, že pravidelné precvičovanie praktických
zručností, správne používanie fixačných pomôcok sú pri jednotlivých typoch poranení klúčové z
pohladu maximálnej efektívnosti poskykovania prednemocičnej starostlivosti. Autor približuje
problematiku používania pomôcok pri poskytovaní prednemočničnej starostlivosti pacientovi s
traumatickým poranením.
Špecifikuje úskalia a možné riešenia na zlepšenie danej problematiky
Kľúčové slová: skills, trauma, prednemočničná starostlivosť, praktický nácvik
e-mail: dudicht20@seuniversity.eu
RACE SCORE (RAPID ARTERIAL OCCLUSION EVALUATION SCORE
Attila Gányovics
Life Star Emergency s.r.o., Limbach, RLP Rimavská Sobota
Je to hodnotiaca tabuľka, ktorá slúži na identifikáciu pacientov s uzáverom veľkých mozgových
artérií. Je vhodná hlavne do prednemocničnej starostlivosti, kde sa môžu včas identifikovať pacienti
s potrebou včasnej endovaskulárnej liečby. Maximálna hodnota je 9. Hodnoty ≥5 dávajú viac ako
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80%-nú predikciu, že došlo k uzáveru veľkej mozgovej artérie. Hodnotenie má vysokú koreláciu so
skórovacím systémom NIHHS. Systém klasifikácie RACE však neslúži na určenie diagnózy CMP
(aj pacient s RACE 0 bodov môže mať CMP). Hodnotenie nerozlišuje ischemickú a hemoragickú
CMP ( 25% pacientov s RACE skóre viac ako 4 má hemoragickú CMP). Indikované je hlavne u
pacientov so závažným klinickým priebehom , ktorí sú mimo časového okna k podaniu intravenóznej
trombolýzy. (viac ako 3-4,5 hodín) a u pacientov, ktorí majú primárne kontraindikáciu k podaniu
IVT. Títo pacienti by mohli výrazne profitovať z priameho transportu na pracovisko s možnosťou
mechanickej trombektómie.
Hodnotiaca tabuľka má 5 položiek: hodnotí sa ochrnutie tváre, motorika hornej končatiny,motorika
dolnej končatiny, deviácia hlavy a očí, afázia alebo agnózia v závislosti od strany poškodenia. Pri
hodnote RACE Scale 5 a viac je vysoká pravdepodobnosť uzáveru veľkej mozgovej cievy.
Zavedenie tejto skórovacej tabuľky do prednemocničnej praxe by mohlo u pacientov so závažným
priebehom cievnej príhody viesť v mnohých prípadoch ku skráteniu celkového ischemického času.
Potrebná je k tomu spolupráca s neurológi a intervenčnými rádiológmi.
Kľúčové slová: cievna mozgová príhoda, uzáver veľkej cievy, RACE Score
e-mail: dr.ati@azet.sk
SKÔR AKO SA DOTKNEME PACIENTA…ALEBO AKO NÁS ÚRAZOVÝ
MECHANIZMUS MÔŽE NAVIESŤ NA SPRÁVNU DIAGNÓZU
Attila Gányovics
Life Star Emergency s.r.o., Limbach, RLP Rimavská Sobota
Závažné, život ohrozujúce poranenia postihujú skôr mladšie, ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Ich
správne ošetrenie je komplexný proces, pri ktorom je nevyhnutná veľká pozornosť, spolupráca
zasahujúcich posádok, správne načasovanie a rozhodovanie, mnohokrát aj súbežné výkony.
Obhliadka miesta udalosti je často kritická súčasť manažmentu, ktorá sa ideálne začína v hlavách
posádok ešte pred príchodom na miesto udalosti. Ak pozabudneme na prvotnú obhliadku miesta,
môžeme tým ohroziť pacientov, občas dokonca aj vlastný život. Rýchlou prvotnou obhliadkou
zisťujeme potenciálne riziká pre pacienta aj posádku, počet ranených, potrebu pomôcok a
zdravotníckeho materiálu a v neposlednom rade aj mechanizmus úrazu.
Vo veľkej väčšine prípadov dochádza k poškodeniu organizmu v dôsledku mechanických príčin. Telo
pohlcuje vzniknutú kinetickú energiu, správa sa podľa všeobecne platných fyzikálnych zákonov. Z
toho vyplíva, že rýchlosť oveľa viac ovplyvňuje kinetickú energiu ako hmotnosť. Pri
vysokoenergetických úrazoch je veľká pravdepodobnosť závažného poranenia. 5-15% týchto
pacientov pri prvotnom vyšetrení vykazuje normálne vitálne parametre, aj objektívny nález môže byť
normálny. Závažné poranenia sa prejavia len s odstupom času, často už vo fáze ireverzibilnej
dekompenzácie. Preto je potrebné starať sa o všetkých pacientov s anamnézou vysokoenergického
úrazu, tak akoby mali ťažký úraz, až kým sa to definitívne nevylúči. Ak správne určíme mechanizmus
úrazu, s vysokou pravdepodobnosťou vieme odhaliť aj možné závažné vnútorné poranenia, ktoré sa
vo včasnej fáze navonok prejavujú iba odreninami alebo minimálnym klinickým nálezom.
Pri dopravnej nehode vždy musíme predpokladať 3 súbežne prebiehajúce procesy: náraz vozidiel,
náraz tela pasažiera o vozidlo, náraz jednotlivých orgánov o telo. Preto je na mieste dopravnej nehody
dôležité zistiť vonkajšiu deformáciu vozidla, vnútorných priestorov vozidla, ako aj povrchové
poranenia a z nich predpokladať možné orgánové poškodenia. Autor predstavuje jednotlivé úrazové
mechanizmy so zameraním na dopravné nehody a sprievodné poranenia typické pre daný
mechanizmus. Obhliadka miesta a určenie mechanizmu úrazu zvyšujú možnosť rýchlej a správnej
diagnostiky a prispievajú takto k znižovaniu celkovej mortality pri ťažkých úrazoch.

26

Kľúčové slová: závažný úraz, obhliadka miesta, kinetická energia, mechanizmus úrazu
e-mail: dr.ati@azet.sk
37. TÝŽDEŇ NA LIPTOVE
František Glončák1, Jarmila Bramušková,1 Michal Haluška1,2, Silvia Janolková1,2
1

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica
2
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov získali autori prezentácie zo štatistických
údajov MZ SR (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky) za obdobie roku 2019. Databáza
počtov samovrážd sa sumarizuje prostredníctvom Hlásení príčin a okolností úmyselného
sebapoškodenia v NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Samovraždy hlásia
pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pokus o samovraždu
hlásia už poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s pracoviskami s odborným zameraním psychiatria,
gerontopsychiatria, detská psychiatria. Hláseniu podlieha osoba, ktorá sa pokúsila o samovraždu a
ktorej bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických útvaroch zdravotníckych zariadení.
V Slovenskej republike bolo v roku 2019 spáchaných 498 dokonaných samovrážd, čo je menej ako
priemer (n 548) za obdobie rokov 2001 –2018. Samovražedné pokusy boli v roku 2019 realizované
v počte 743 prípadov, čo je najmenej za sledované obdobie rokov 2001 –2018 a priemer za toto
obdobie bol (n 920) prípadov. Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov aj žien bolo
obesenie, zaškrtenie a zadusenie (spolu 61,4 %; muži 65,6 %; ženy 40,2 %), prítomnosť alkoholu
alebo návykovej látky bola v 43,5 % prípadov. Nasledoval skok z výšky (spolu 15,3 %; muži 11,5
%; ženy 34,1 %), s prítomnosťou alkoholu v 22 % prípadov. Najčastejším samovražedným pokusom
u mužov bolo v 31,0 % prípadov poškodenie ostrým predmetom a následne v 15,2 % prípadoch
samopoškodenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami a psychotropnými
liekmi nezatriedenými inde, ktoré je zároveň najčastejšie nedokonané poškodenie u žien (39,8 %) a
naopak druhým najčastejším poškodením u žien bolo poškodenie ostrým predmetom (25,2 %).
Predkladané priemerné hodnoty samovrážd a samovražedných pokusov nám síce na prvý pohľad
naznačujú pozitívnu predikciu v zmysle zlepšujúcich sa absolútnych hodnôt smerom nadol, ale
komplexná evidencia týchto skúmaných javov nezachytáva dostatočne samovražedné pokusy a
dokonané samovraždy ako príčiny dopravných nehôd. Tie nemusia byť vôbec štatisticky podchytené
v dôsledku zaužívanej praxe ,,ide o dopravnú nehodu“, ale príčina dopravnej nehody v zmysle
suicidálneho konania človeka sa dá v momente riešenia danej situácie veľmi ťažko rozpoznať. Autori
vo svojej prezentácii mapujú jeden pracovný týždeň zásahov posádok ZZS v regióne Liptov, ktoré
boli vyslané k dopravným nehodám pri ktorých zlý psychický stav účastníkov so suicidálnymi
sklonmi zohral dôležitú úlohu.
Kľúčové slová:
e-mail: frantisek.gloncak@szu.sk
TAJOMSTVO (NE)SPOKOJNÉHO PACIENTA: KOMUNIKÁCIA POSÁDKY S
PACIENTOM A JEHO BLÍZKYMI V PRIEBEHU ZÁSAHU ZZS
Jitka Gurňáková
Ústav experimentálnej psychológie, CSPV SAV, Bratislava
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Hoci je posádka ZZS v kontakte s pacientom a jeho blízkymi pomerne krátko, je to časový úsek, kedy
je pacient najzraniteľnejší, situácia pre všetkých zúčastnených najmenej prehľadná a zároveň
(minimálne z pohľadu volajúcich) najviac naliehavá. Títo ľudia prežívajú vysokú mieru frustrácie.
Od privolanej posádky ZZS očakávajú rýchle a účinné riešenie svojich ťažkostí, pričom ich predstavy
o konkrétnej forme potrebnej pomoci sa môžu od názorov a reálnych možností posádky ZZS viac
alebo menej odlišovať. Laická verejnosť nemá dostatočné znalosti na to, aby mohla objektívne
vyhodnocovať správnosť postupu zasahujúcej posádky ZZS po odbornej stránke. Napriek tomu si o
kvalite poskytnutej zdravotnej starostlivosti robí svoj vlastný záver, ktorý sa navonok prejavuje v
pochvalných komentároch, alebo naopak sťažnostiach, či dokonca útokoch na zasahujúcich
zdravotníkov. Pokiaľ činnosť posádky ZZS vyvoláva v pacientovi a jeho blízkych nepriaznivý dojem,
komplikuje situáciu nie len sebe, ale aj ďalším zdravotníkom, ktorí budú zasahovať vo vopred
vyhrotenej atmosfére nedôvery, či samotnému poskytovateľovi ZZS, ktorý musí na podané sťažnosti
reagovať. Venovať pozornosť tomu, ako kvalitu poskytnutej služby vníma samotný pacient, či jeho
blízki preto má zmysel.
V príspevku budú predstavené tie aspekty reálnych zásahov ZZS, ktoré jej pacienti, ich blízki alebo
náhodní svedkovia udalosti rozlišujú, a od ktorých sa odvíja ich spokojnosť s kvalitou poskytovanej
starostlivosti. Metóda: Porovnanie priebehu 42 reálnych výjazdov ZZS, popísaných v anonymnom
on-line dotazníku 36 respondentmi, ktorí sa v minulosti ocitli v roli pacientov, príbuzných, alebo
náhodných svedkov udalosti. Výsledky: Respondenti vyjadrovali prevažnú až veľkú spokojnosť s
priebehom 62 % (N=26) popísaných zásahov, v 38 % (N=16) zásahov vyjadrovali buď zmiešané
pocity (14 % ; N = 6), prevažnú (7 %; N = 3) alebo veľkú nespokojnosť (17 %; N = 7). Ich popis a
hodnotenie priebehu zásahu len veľmi okrajovo reflektovalo reálne vykonané zdravotnícke úkony.
Vyšetrenie, ošetrenie, liečba či transport pacienta boli považované skôr za samozrejmosť. V
prevažnej miere bol respondentmi popisovaný hlavne spôsob a obsah komunikácie posádky s
pacientom a jeho blízkymi počas zásahu. Najdôležitejšími aspektmi správania posádky ZZS, ktoré
určovali spokojnosť pacienta a jeho blízkych, boli prejavy (či naopak nedostatok) akceptujúceho,
pozitívneho (alebo nehodnotiaceho) prijímania pacienta a jeho blízkych, snahy o porozumenie ich
potrebám a prejavy snahy pomôcť im s ich napĺňaním. Záver: Laici vnímajú do veľkej miery kvalitu
poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti cez prizmu kvality komunikácie posádky s
osobami na mieste udalosti. Cesta k spokojnému pacientovi sa preto nezaobíde bez podpory a rozvoja
adekvátnych komunikačných zručností.
Grantová podpora: VEGA 2/0070/18 "Kognitívne a sociálne zručnosti podporujúce kvalitu
rozhodovania a celkového výkonu práce u členov posádok záchrannej zdravotnej služby"
Kľúčové slová: spokojnosť pacienta, komunikácia s pacientom, záchranná zdravotná služba
e-mail: jitka.gurnakova@savba.sk
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V TAKTICKÝCH PODMIENKACH
Michal Haluška1, 2, 4, Peter Bučko1, 6,Silvia Janolková1, 2, 4, Vladimír Felcman7, Margita
Vernarcová2, 5, Peter Kyseľ1, 3, Mariana Mrázová2
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Útvar rychlého nasazení Policie České republiky, Praha
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Celkový vývoj bezpečnostnej situácie vo svete, ale aj na Slovensku poukazu je nanutnosť prehodnotiť
odbornú prípravu v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti v taktických podmienkach. Analýzy
rôznych zásahov, či už vysokoprofilových incidentov alebo teroristických útokov vo svete,
zameraných predovšetkým na riešenie chemických, biologických a jadrových hrozieb nás utvrdili, že
v súčasnej dobe tieto hrozby nepredstavujú najväčšie riziko a príčinou zranení zostávajú momentálne
sofistikované konvenčné teroristické útoky, akými sú nástražné výbušné systémy, použitie vozidiel
proti osobám, podoba páchateľa v amoku, alebo v pozícii aktívneho strelca. Mnohé tieto útoky, no
najmä vysokoprofilové incidenty nám priamo ukázali absenciu odbornej prípravy Záchrannej
zdravotnej služby (ZZS) a jej súčinnosti s Policajným zborom (PZ), prípadne inou zasahujúcou
zložkou v terénnych podmienkach z pohľadu taktickej medicíny. Každá národná autorita si v rámci
vlastných potrieb vytvorila metodické, alebo iné odborné odporúčania pre vysokoprofilové incidenty,
ktoré sa samozrejme líšia od krajiny, kde tieto usmernenia platia. Nakoľko sa vždy jedná o
vysokoprofilové udalosti bez možnosti programovania presného postupu, je nutné venovať sa
uvedenej problematike edukáciou a precvičovaním spolupráce medzi zasahujúcimi zložkami a
prípravou posádok ZZS na takúto udalosť. Pohyb zasahujúcej posádky a urgentné zdravotnícke
výkony musia byť taktiež prispôsobené vzniknutej situácii a možnostiam, ktoré zasahujúca zložka
v danej chvíli má. Je nesmierne dôležité venovať sa týmto výkonom a činnostiam s plným
rešpektovaním spolupráce a pokynov zasahujúcej ozbrojenej zložky.
V prezentácii odprezentujeme doposiaľ získané poznatky z praxe a rôznych cvičení, ktorých sme sa
zúčastnili.
Kľúčové slová: taktické podmienky, vysokoprofilový incident, súčinnosť ZZS a PZ
e-mail: peter.bucko@szu.sk; michal.haluska@gmail.com
INFEKCIE CNS – 3 PRÍKLADY Z TERÉNU
Jakub Hamšík, Monika Jágriková
RZP a.s., Trenčín, RLP Trenčín 2
Akútne infekcie centrálneho nervového systému – CNS sú závažným medicínskym problémom,
ktorý vyžaduje rýchly diagnostický a terapeutický zásah. Rozoznávame niekoľko klinických
jednotiek, z ktorých najdôležitejšie sú bakteriálna meningitída, mozgový absces a vírusová
encefalitída. Prvé dve menované patria medzi pyogénne – bakteriálne infekcie a tretia medzi
aseptické – vírusové infekcie. V našom príspevku spracúvame 3 kazuistiky z terénu ZZS a urgentného
príjmu z roku 2020, ku každej chorobnej jednotke jednu. V každom prípade prišlo prvotne k milnému
vyhodnoteniu klinických príznakov a aj k milnej pracovnej diagnóze. O to viac bol nález infekcie
CNS ako príčiny stavu prekvapivejší.
Akútna meningitída postihuje piu mater, arachnoideu a mozgovo/miešny mok. Najčastejšími
patogénmi, ktoré spôsobujú akútnu meningitídu sú Streptococcus pneumoniae (pneumokok),
Neisseria meningitidis (meningokok) a Haemophilus influenzae. Infekcia spúšťa kaskádu procesov,
ktoré vedú k mozgovému edému, fokálnej mozgovej ischémií a vážnemu septickému stavu s
následkom smrti pacienta. Klinický obraz sa rozvýja rýchlo - už v priebehu 24 hodín. Ochorenie sa
manifestuje komplexom príznakov – bolesťou hlavy, opozíciou šije, horúčkou, triaškou, nauzeou,
zvracaním, svetloplachosťou, fokálnymi, alebo generalizovanýi epi záchvatmi a rôznym stupňom
kvalitatívnej alebo kvantitatívnej poruchy vedomia. V našej prvej kazuistike sa jednalo o 63r. muža
privezeného na urgentný príjem okresnej nemocnice posádkou RZP pre zmenený neurologický status
v zmysle kvalitatívnej poruchy vedomia, st.p. kolapse, tŕpnutie jednej polovice tela a poruchu reči.
Posádka uzavrela pracovnú diagnózu ako NCMP a st.p. kolapse. Stav pacienta sa rýchlo po príjme
do nemocnice komplikoval, nutný bol jeho príjem na OAIM, tam realizovaná punkcia likvoru kde sa
potvrdil nález purulentnej meningitidy. Stav pacienta sa rýchlo zhoršoval a prerástol do
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meningokokovej sepsy. Pacient bol na 35 deň prepustený do domáceho ošetrenia bez neurologického
deficitu.
Encefalitída je aseptický zápal mozgového parenchýmu, ktorý sa prejavuje difúznou, alebo fokálnou
neurol. disfunkciou. Patogénmi, ktoré spôsobujú ecefalitídu sú vírusy a baktérie – Micoplasma
pneumoniae, Legionella pneumophilla a Listeria monocytogenes. Klinicky sa encefalitída
manifestuje ako akútny febrilný stav s meningeálnym dráždením, delíriom, zmätenosťou, kómou,
epileptickými kŕčmi, či príznakmi akútnej psychózy. Naša druhá kazuistika pojednáva o mladom len
28 r. mužovi ku ktorému bola privolaná naša RLP posádka pre prejavy akútnej psychózy, na mieste
pre stupňujúcu sa agresivitu pacienta bola prítomná aj polícia. Pri vyšetrení pacienta dominovala v
klinickom obraze akútna psychóza s bludmi, brachialna agresivita voči rodičom, extrémne výkyvy
nálad a nekontrolované správanie. Jediným neurologickým príznakom, ktorý nezapadal do obrazu
akútneho psychiatrického ochorenia bola svetloplachosť. V rámci diferencialnej diagnostiky sme
zvažovali intrakraniálnu expanziu (krvácanie, tumor), akútnu intoxikáciu drogami a podobne. O to
prekvapivejší bol záver z neurologického vyšetrenia kde diagnostikovali aseptickú encefalitídu
spôsobenú Micoplasma pneumoniae.
Naša tretia kazuistika pojednáva o 22r. mužovi, u ktorého sa až po dlhom diagnostikovaní potvrdila
diagnóza mozgový absces. Mozgový absces začína ako fokálna encefalitída, ktorá znekrotizuje a
opúzdri sa. Najčastejšie vzniká táto infekcia ako následok zle liečenej sinusitídy, otitídy, mastoiditídy
či zubných alebo pľúcnych infekcií. Najčastejším príznakom je bolesť hlavy, subfebrility, nauzea,
zvracanie, pocit stuhnutej šije, fokálny neurologický deficit a zmetenosť. K nášmu pacientovi
privolali ZZS pre poruchu správania spolubývajúci zo sociálneho bývania na ktorých útočil Pacient
často konzumoval marihuanu a alkohol tak daný stav prisudzovali tomuto. Pri detailnom vyšetrení
boli u pacienta v popredí veľmi bizarné depersonalizácie (myslí si, že je Dominik Dán, spasiteľ..) a
stupňujúca agresivita na seba i okolie. Pacient bol smerovaný na psychiatrické oddelenie krajskej
nemocnice. V ďalšom vyšetrení bol mimoriadne prekvapivý nález rozsiahleho mozgového abscesu s
nutnosťou akútnej neurochirurgickej intervencie.
Ako potvrdzujú aj naše kazuistiky, práve diagnóza neuroinfekcie sa vyskytuje v našich výjazdoch
častejšie ako si myslíme. Práve v prípade keď sa jedná o akútnu psychózu, či nejaký stupeň poruchy
vedomia, je nutné dôsledné neurologické vyšetrenie s akcentom na meningeálne príznaky (opozícia
šije, Brudzinského, Kernigov, Laseguov, Amosov príznak...), svetloplachosť, febrility a bolesti hlavy
v predchorobí. Správna liečba a cielené smerovanie je v tomto prípade nenahraditeľné.
Kľúčové slová: neuroinfekcie, meningitída, encefalitída, absces CNS, neurologický deficit
e-mail: jakub.hamsik@gmail.com
MANAŽMENT PACIENTOV S COVID-19 NA URGENTNOM PRÍJME
Július Hodosy, Katarína Guldanová, Róbert Lipták
Centrálne prijímacie oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Ružinov
Na začiatku roku 2020 sa po celom svete začal šíriť nový koronavírus s ktorým sa potýkame dodnes.
Bezprecedentná situácia od čias druhej svetovej vojny nás celkovo nachytala nepripravených.
Urgentné príjmy ako také by mali byť pripravené na manažovanie kríz a hromadných nešťastí v
krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Pandémia COVID-19 v celosvetovom meradle preverila
urgentné príjmy. Odhalila systémové problémy, ktoré je nutné zmeniť do budúcna. Cieľom tejto
prezentácie je popísať podmienky a postupy na jednom z urgentných príjmov v Univerzitnej
nemocnici Bratislava. Budeme sa venovať celému manažmentu pacienta od triáže, iniciálneho
skríningu až po umiestnenie na vyšetrovňu a liečbu. Dôraz budeme klásť aj na zmeny v jednotlivých
štádiách pandémie, a ako sa naše postupy s rozširovaním vedomostí o ochorení COVID-19 postupne
menili až do súčasných lokálnych usmernení.
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Kríza ako pandémia COVID-19 si vyžaduje starostlivé plánovanie najmä s ohľadom na rýchlu
reštrukturalizáciu mnohých postupov a procesov na urgentnom príjme. Prezentácia našich postupov,
vrátane tých chybných, by mohla pomôcť ostatným urgentným príjmom k lepšiemu manažmentu
nasledujúcej krízy.
Kľúčové slová: COVID-19, koronavírus, krízový manažment
e-mail: hodosy@gmail.com
POLYTRAUMA – KRITICKY NEMOCNÝ PACIENT S KOMPLEXNÍ STRESOVOU
ODEZVOU
Renáta Ječmínková, Vladimír Ječmínek, Stanislav Jelen
Fakultní nemocnice Ostrava
Polytrauma jako zásadní stresový faktor vyvolává v organizmu odpověď jak na úrovni nervové,
endokrinní, tak na úrovni imunitní i metabolické. Smyslem této komplexní fylogeneticky staré reakce
je snaha o limitaci dalšího poškození, mobilizaci energie a nastolení reparačních procesů. Vysoké
energetické nároky k udržení homeostázy organismu po traumatu vedou k vystupňovanému
metabolismu a katabolismu. Dochází k proteolýze, rozvoji hyperglykemie a imunosuprese. Tento
stav může progredovat v přetrvávající zánětlivý, imunosupresivní a katabolický syndrom PICS
(Persistent Inflammatory, Immunosuppressed, Catabolic Syndrome), jehož důsledkem je zhoršené
hojení ran, snížená obrana proti patogenům, vznik sarkopenie, delší rekonvalescence a zvýšená
mortalita. Katabolismus ovlivňuje i kostní tkáň, a to nejen reparační procesy, ale i metabolismus kostí
obecně. Kostní tkáň má kromě tradičně vnímané funkce (mechanická opora, krvetvorba, reservoár
minerálů, zajištění homeostázy, acidobazické rovnováhy) i tzv. extraskeletální funkce. Kostní buňky
produkují substance s autokrinním i parakrinním působením. Vylučují také hormony s vlivem na
vzdálené orgány a jsou dokladem zapojení kosti do celkové regulace organismu ve smyslu zachování
homeostázy. Alterace kostního metabolismu tak může ovlivnit i vzdálené orgány a přispět k rozvoji
multiorgánové dysfunkce nebo selhání.
Fyziologické a patofyziologické souvislosti kostního metabolismu ve vztahu k ostatním orgánům
nabývají na významu nejen u polytraumatizovaných pacientů, ale i u ostatních kriticky nemocných.
Kľúčové slová: Polytrauma, stresová odpověď, katabolismus, kostní metabolismus
e-mail: renata.jecminkova@fno.cz
AKTIVNÍ STŘELEC VE FN OSTRAVA
Stanislav Jelen
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení centrálního příjmu
Ústav medicíny katastrof, LF Ostravské univerzity
Úvod
Dne 10.12.2019 v 7:18 hod vstoupil do čekárny traumatologické ambulance Fakultní polikliniky v
Ostravě Porubě muž s pistolí, který bez varování, zblízka a v rychlém sledu zasáhl devět pacientů.
Pět ze zasažených pacientů bylo dopraveno na UP. Jedna žena byla již mrtvá, jedna smrtelně
poraněná, stejně jako smrtelně poraněný muž. Další dva muži byli postřeleni. Celkem zemřelo při
útoku sedm lidí, čtyři muži a tři ženy
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I. Aktivní střelec
Aktivním střelcem bývá ozbrojený pachatel, zpravidla mladý muž. Útok není náhodný, jednání bývá
promyšlené a dlouhodobě plánované. Útočník nemívá připravený plán ústupu, nechce vyjednávat a
většinou se nehodlá vzdát. Jeho cílem bývá usmrtit co nejvíce osob ještě před tím, než bude zastaven
policií nebo spáchá sebevraždu. Motiv útoku bývá spojen
s místem útoku (škola, obchodní
centrum, zaměstnání). Útok bývá extrémní, fatální, nečekaný, šokující a trvá průměrně pouhých 13 15 minut, někdy i méně. Z hlediska právního výkladu je aktivní střelec masový vrah. Zákrok proti
němu je specifický, policie musí velmi rychle a správně takticky zakročit. Nezbytně nutná je
vzájemná spolupráce složek IZS.
II. Průběh MU na UP FN Ostrava
První informaci o střelbě obdržel dispečink UP přímo z polikliniky v 7:20 hod. První těžce zraněný
muž je dopraven na UP v 7.35 h, následuje příjezd dalších zraněných a jedné mrtvé pacientky. Všem
zraněným je na UP poskytnuta komplexní péče, u jednoho z nich byla provedena přímo na UP
emergentní torakotomie. Byla vyžádána přítomnost ozbrojených složek na UP, probíhala komunikace
s krizovým štábem FNO a pacienti byli z UP předáváni na operační sály. Stav pohotovosti UP trval
140 minut a skončil v 9:40 hod. Poslední operační výkon u postřelených byl ukončen v 10:30 hod.
Pro tým UP proběhla ihned po skončení akce krizová intervence.
Závěr
Střelba v čekárně FNO z prosince roku 2019 byla rozšířenou sebevraždou. Policie vraha během
několika hodin vypátrala, před jejím zásahem spáchal sebevraždu. IZS a FNO tuto mimořádnou
událost zvládli. FNO ji následně vyhodnotila z hlediska prevence a ochrany. Poděkování patří všem
zaměstnancům FN Ostrava, kteří se na zvládnutí mimořádné události podíleli, a samozřejmě
zaměstnancům Oddělení centrálního příjmu, kteří obětavě zachraňovali zraněné na UP.
Kľúčové slová: FN Ostrava, Urgentní příjem, aktivní střelec, mimořádná událost, IZS
e-mail: stanislav.jelen@fno.cz
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ V PODMIENKACH PREDNEMOCNIČNEJ ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI (retrospektívna štúdia)
Jozef Kadlečík1,2, Táňa Bulíková2,3
¹Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB, Bratislava
²Záchranná zdravotná služba, LSE - Life Star Emergency, Limbach
³Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti,
Bratislava
Ročne vyrazí záchranná zdravotná služba (ZZS) k viac ako 500 000 pacientom na Slovensku, z toho
je väčšina výjazdov pre kardiálne ťažkosti a takmer 20 % tvoria poruchy srdcového rytmu. Úlohou
posádok ZZS v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti je zvážiť hemodynamickú závažnosť
porúch rytmu a terapeuticky správne sa k nim postaviť. V rámci retrospektívnej štúdie sme skúmali
2827 pacientov podľa záznamov o zhodnotení zdravotného stavu osoby, ošetrených posádkami
rýchlej lekárskej pomoci v regióne juhozápadného Slovenska v prvých troch mesiacoch roku 2018.
Zo súboru 2827 pacientov sme vybrali 201 pacientov s pozitívnym nálezom fibrilácie predsiení (FIP)
na elektrokardiograme (EKG), ktorých sme rozdelili na pacientov s prvým záchytom, náhodným
záchytom a pacientov s chronicky pretrvávajúcou fibriláciou predsiení. Štatistickými metódami sme
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stanovili, že v skupine pacientov s chronickou FIP bol významne vyšší výskyt náhlej cievnej
mozgovej príhody oproti pacientom s prvým a náhodným záchytom FIP. Medzi pacientmi s
chronickou FIP a pacientmi s prvým a náhodným záchytom FIP sa neukázal štatisticky významný
rozdiel v podiele pacientov so srdcovým zlyhávaním. Výsledkom práce je aj charakteristika
typického pacienta s fibriláciou predsiení v podmienkach prednemocničnej zdravotnej starostlivosti,
ktorým je žena vo veku 75 – 85 rokov, ktorá si volala ZZS z dôvodu sťaženého dýchania alebo bolestí
na hrudníku. V osobnej anamnéze má artériovú hypertenziu, ischemickú chorobu srdca a diabetes
mellitus. V 51 % bola u nej fibrilácia predsiení chronická. Posádky ZZS v rámci farmakoterapie
najčastejšie podávali furosemid spolu s kontrolou rytmu amiodarónom a až v druhom rade
betablokátory. V približne 70 % prípadov pacientku odviezli na urgentný príjem. Jej stav častejšie
komplikovala náhla cievna mozgová príhoda ako srdcové zlyhávanie. V našej štúdií približne jedna
štvrtina pacientov s chronickou FIP má príznaky NCMP. Z doterajších skúsenosti (ESC, 2011) je
známe recipročne, že približne jedna pätina prípadov NCMP je zapríčinená FIP. Preto každý pacient
s FIP na EKG by mal byť v rámci prednemocničnej zdravotnej starostlivosti vyšetrený so zameraním
na vylúčenie NCMP. Pacienti s niektorou formou FIP sa vyskytovali v 6 % výjazdov záchrannej
zdravotnej služby.
Kľúčové slová: Fibrilácia predsiení, Poruchy srdcového rytmu, Prednemocničná zdravotná
starostlivosť, Urgentná medicína.
e-mail: kadlecik@icloud.com
NEGATÍVNE ASPEKTY PRI ZÁSAHU ZZS PRI UDALOSTI S HROMADNÝM
POSTIHNUTÍM OSOB
Anna Kmecová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra
zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Keď sa povie hromadné nešťastie, mnohých z odbornej verejnosti napadne veľký počet ranených,
triedenie pacientov, START prípadne jumpSTART, triediace karty, kategorizácia pacientov na
červených/čiernych/žltých/zelených podľa závažnosti stavu alebo farby viest veliteľov zásahu /
triedenia / hniezda ranených a veliteľa odsunu. Vzhľadom na vzdelávanie na univerzitách prípade
tréningy v záchranných službách alebo konferenčné príspevky, je táto základná problematika
priebežne v pozornosti a vrámci možností teoreticky aj prakticky zvládnutá.
Avšak zabúda sa na ďalšie aspekty, ktoré majú vplyv na toto triedenie pacientov a prácu záchranárov.
Príspevok teda poukazuje na problematiku bezpečnosti a negatívnych vplyvov pri zásahu pri
udalostiach s hromadným postihnutím osob (dalej UHPO). Sú ponúknuté návrhy pre zlepšenie a
implementáciu prvkov zo skúseností autora zo zahraničia. Nakoľko na SR táto oblasť nie je dosiaľ v
praxi riešená, je cieľom príspevku rozprúdiť odbornú debatu a hlavne podrobnejšie rozobrať
jednotlivé aspekty. Ako napríklad: negatívny vplyv ľudského faktora - agresívny pacient (či už
verbálne ale hlavne brachiálne, prípadne útok so zbraňou) alebo prítomnosť médii (zatemňovacie
steny, press zóna). Samozrejme adekvátnosť osobného materiálno technického vybavenia pre
efektívny zásah (rukavice, prilba, vysielačka) a priestorového (osvetlenie, vykurovanie). Ďalej
fyziologické podmienky (jedlo a pitie, wc, teplo a chlad), stres (časový, osobný, profesionálny,
zodpovednosť) a psychohygienu (relaxačné zóny, psychológ na mieste, debriefing a defusing po
zásahu), jazyková bariéra môže byť značným diskomfortom pri komunikácii s pacientom (potreba
tlmočníka). Vplyv počasia (+40oC, sneženie, dážď, vietor). Bezpečnosť priestoru z pohľadu úniku
látok, posunu zakliesneného vozidla, zosuvu pôdy, CBRN, bezpečnosti, výbuchu a streľby, prípadne
krádeže, jej zapezpečenia políciou a inými zložkami, prípadne kamerovým systémom, v neposlednom
rade možnosťami informovania (alarm). Zároveň zdôrazňujú tieto aspekty zahrnúť do teoretického
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vzdelávania počas štúdi ana unverzitách aj v edukácii v záchranných službách, samozrejme na
lokálnych aj národných cvičeniach prípadne súťažiach. Nadväzujú postupom v nemocnici. Od vstupu
do areálu by mali byť príjazdové cesty označené podľa farby pre červených, žltých aj zelených
pacientov, pre rýchlejšiu orientáciu a zníženie časového presu prípadne nevedomosti smerovania v
neznámej nemocnici. Na urgentných príjmoch by mala byť na vstupe bezpečnostná služba pre prípad
eliminácie problematických pacientov alebo zaistenia nebezpečných aohrozujúcich predmetov (do
príchodu polície), kamerový systém, vyhradenie zóny pre médiá a rodinných príslušníkov, označenie
zdravotníckeho personálu (pre elimináciu chaosu a ľahší priebeh odovzdania). Taktiež navrhujú, že
po zásahu typu UHPO je potrebná pauza, nie je možné hneď pokračovať na ďalší výjazd.
Je potrebné, aby traumatoligické plány subjektu, zohľadňovali tieto skutočnosti, aby boli doplnené,
vrámci adekvátneho plánovania a pripravenosti na zvládanie zásahov s hromadným postihnutím
osôb. Je nevyhnuté implementovať tieto aspekty do teoretického aj praktického vzdelávania vrámci
medicíny katastrof aj do trénigou formou cvičení a súťaží. Je vhodné myslieť na negatívne vplyvy
pred / počas / po reálnych zásachoch pri hromadných nešťastiach vrámci zvládania ale aj spatného
vyhodnocovania zásahu.
Kľúčové slová: UHPO, medicína katastrof, negatívne aspekty, ZZS, traumaplán
e-mail: kmecova.anna@gmail.com
PLS – ERC GUIDELINES 2021
Jozef Köppl
Slovenská resuscitačná rada
Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je súbor postupov na obnovu zlyhaných a predovšetkým v
detskom veku na skoré rozpoznanie a podporu zlyhávajúcich vitálnych funkcií. Poznanie jej zásad,
praktická zručnosť, pravidelný tréning, tímová práca, zdokonaľovanie sa a obnovovanie si vedomostí
a zručností je nevyhnutnou potrebou každého profesionála.
V rámci postupov rozdeľujeme KPR na základnú podporu životných funkcií (PBLS - Paediatric Basic
Life Support) a rozšírenú resuscitáciu (PALS - Paediatric Advanced Life Support).
Zmeny resuscitačných postupov sú založené na nových vedeckých dôkazoch a EBM v snahe
zjednotiť a zjednodušiť ich, a tým pomôcť v ich výučbe, tréningu zručností a skvalitnení praktickej
realizácie v teréne i zdravotníckych zariadeniach.
V roku 2021 boli skompletizované a vydané nové odporúčania pre resuscitáciu ERC Guidelines pre
všetky kategórie pacientov. Deti sú špecifickou skupinou, ktorá sa od dospelých líši v mnohých
smeroch. Na základe toho sú aj adekvátne prispôsobené postupy ako v základnej, tak v rozšírenej
KPR. Dieťa je oveľa viac náchylné na komplikácie v dôsledku hypoxie ako dospelý jedinec, načo
myslia aj postupy ERC. Sekundárne zastavenie obehu vzniká častejšie na podklade asfyxie ako
arytmie. U dojčiat môže byť príčinou zastavenia obehu a dýchania SIDS, u väčších detí respiračné
ochorenie, obštrukcia DC, utopenie, úraz, neurologické ochorenie alebo sepsa.
Autori sa chcú v prednáške zamerať na manažment kardiorespiračného zlyhania, na odlišnosti a
zmeny v PBLS, PALS v porovnaní s predchádzajúcimi odporučeniami a na praktické rady počas
resuscitácie dieťaťa
Kľúčové slová: KPR, PLS, PALS, PBLS
e-mail: jojokoppl@gmail.com , srr.sk
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POCUS KAZUISTIKY Z PREDNEMOCNIČNEJ URGENTNEJ MEDICÍNY
Branislav Koreň
Zdravotná záchranná služba Bratislava, RLP Krupina
Point of Care Ultrasonografia je dynamicky sa rozvíjajúcou disciplínou, umožnujúcu zlepšenie
diagnostiky najzávažnejších stavov u pacientov v prednemocničnej fáze. Napriek tomu je mnoho
lekárov k tejto metodike skeptických. Autor na niekoľkých konkrétnych pacientoch, ošetrených RLP
Krupina, demonštruje výhody okamžitej diagnostiky v teréne. Prezentuje niekoľkých pacientov s
nasledovnými diagnózami: bilaterálna bazálna pleuropneumónia s fluidotoraxom, masívny
fluidotorax, masívna pľúcna embolizácia, kolaps pri dehydratácii, ruptúra brušnej aorty, dilatačná
kardiomyopatia, hemoperitoneum.
Kľúčové slová: POCUS, pľúcna embólia, ruptúra aorty, fluidotorax
e-mail: bkbranokoren@gmail.com
OD BODNUTIA K IMUNOTERAPII – KĽUKATÁ CESTA SLOVENSKÉHO PACIENTA
Radovan Košturiak
Nitra
Alergénová imunoterapia jedom blanokrídlych (venom imunotherapy), predstavuje jedinú kauzálnu
liečbu u osôb senzibilizovaných na tento jed. Navodenie tolerancie u pacientov so systémovou
alergickou reakciou po bodnutí včelou/osou eliminuje takmer úplne riziko smrti po bodnutí.
Bohužiaľ, ak porovnáme štatistiku výjazdov k bodnutým pacientom so štatistikou predpisov VIT na
Slovensku, musíme konštatovať, že iba zanedbateľné percento indikovaných osôb absolvuje VIT.
Príčin je viacero a je potrebné ich identifikovať na všetkých úrovniach. Z pohľadu pacienta je
záchranár prípadne pohotovostná služba prvým kontaktom so zdravotným systémom v prípade
závažných reakcií po bodnutí. Je preto dôležité, aby aj tieto zložky poznali súčasné možnosti
následnej starostlivosti o pacientov s anafylaxiou po bodnutí. Liečbu VIT indikuje najčastejšie
imunoalergológ, ktorý posudzuje splnenie indikačných kritérií. K hlavným podmienkam patrí
anamnéza závažnej systémovej anafylaktickej reakcie. Keďže vyšetrenie pacienta môže byť,
vzhľadom k refraktérnej perióde po reakcii, realizované až s odstupom minimálne 6 týždňov, býva
spätná klasifikácia prípadu na základe iba pacientom udaných údajov problematická. Posúdenie
komplikuje aj chýbanie výsledkov laboratórnych vyšetrení (tryptáza, trombocyty) či nedostatočné
využívanie adrenalínu ako liečby 1. línie.. Pre zlepšenie následného manažmentu by bolo ideálne, ak
by pacient dostal prvú informáciu o možnostiach VIT už pri prvom kontakte so zdravotníkmi.
Prispelo by to k urýchleniu a zjednodušeniu indikácie tejto život zachraňujúcej liečby.
Kľúčové slová: bodnutie, alergická reakcia
e-mail: kosturiak@gmail.com
INTOXIKÁCIE V ADOLESCENCII ZA ROK 2019 KONZULTOVANÉ S NÁRODNÝM
TOXIKOLOGICKÝM INFORMAČNÝM CENTROM
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Súhrn
V práci sme analyzovali intoxikácie v adolescencii v roku 2019 konzultované s Národným
toxikologickým informačným centrom v Bratislave, ktoré predstavujú okolo 10% zo všetkých
poskytnutých konzultácií. Intoxikácie sme vyhodnotili podľa noxy, spôsobu intoxikácie a stupňa
závažnosti intoxikácie.
Kľúčové slová: adolescent – intoxikácia – noxa – stupeň závažnosti
Intoxications in adolescence in 2019 consulted with the National Toxicological Information Center
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Summary
In this work, we analyzed intoxications in adolescence in 2019 consulted with the National
Toxicological Information Center in Bratislava, which represent about 10% of all consultations
provided. Intoxications were evaluated according to noxa, the method of intoxication and the degree
of severity of the intoxication.
Key words: adolescent - intoxication - noxa - degree of severity
Úvod
V Národnom toxikologickom informačnom centre (NTIC) sme podali v roku 2019 - 5836 konzultácií
pri intoxikáciach, z čoho sme zaregistrovali 588 intoxikácií adolescentov. Nezaznamenali sme ani
jednu smrteľnú intoxikáciu v tejto vekovej skupine. Intoxikácie sme rozdelili podľa noxy, spôsobu
intoxikácie a pohlavia. Závažnosť intoxikácií vyhodnocujeme podľa stupňa závažnosti (0-4).
(Poisoning severity score IPCS/EAPCCT). Napriek celkovému poklesu, dokonaných či
nedokonaných suicídií v SR, u adolescentov v porovnaní s uplynulými rokmi má počet suicídií stále
stúpajúcu tendenciu. V ostatných rokoch sa markantne zvyšuje počet konzultujúcich laikov (vyše
70%). Ich erudícia sa vďaka internetu zvyšuje, čo vždy nie je na prospech veci. Niekedy laici, pred
konzultáciou spravia všetko čo je kontraindikované.
Intoxikácie v adolescencii
Dorastový vek sme zadefinovali podľa koncepcie dorastového lekárstva ako vek od ukončenia
základnej školskej dochádzky do ukončenia prípravy na budúce povolanie (legislatívne 15-26 rokov
veku života).
Intoxikácie v adolescencii predstavujú 10% zo všetkých poskytnutých konzultácií NTIC.
Podľa noxy sú na prvom mieste intoxikácie liekmi (67,5%), nasledujú chemikálie (18,2%), alkohol
(14,3%) buď ako monointoxikácia, ale neraz i v kombinácii s inými noxami, psychotropné látky
(6%), huby (2,5%), pesticídy a rastliny rovnakým dielom (1,4%), živočíchy (0,8%) a iné noxy (4,4%)
(Graf 1).
Z liekov to boli najmä prípravky s účinnými látkami paracetamol, alprazolam, ibuprofén.
Najčastejšie intoxikácie chemikáliami boli intoxikácie uhľovodíkmi (benzín, toluén) prípravkami na
báze chlóru a korozívnymi látkami. Alkohol je stále drogou číslo jeden. Intoxikácie alkoholom sú
najčastejšie neliekové intoxikácie vo vekovej skupine 12-16 rokov. Medzi mládežou je rozšírené tkz.
„deštruktívne pitie“ – t.j. čím rýchlejšie sa opiť do bezvedomia (binge drinking).
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Z intoxikácií hubami šlo obyčajne o možnú zámenu bedle jedlej s bedličkou. Najčastejšími
rastlinnými noxami boli durman, plody ľulkovca a zámena listov medvedieho cesnaku za listy
konvalinky, jesienky. Medzi pesticídmi dominovali prípravky s obsahom pyretroidu. Psychotropné
látky (PL) tvorili u adolescentov 6% intoxikácií. Najmä sa jednalo o amfetamín a pervitín
(10x), rastlinné drogy (marihuana 10x), extáza (4x) a už sa objavil aj kokaín (2x), LSD (1x). Stúpol
aj výskyt intoxikácií syntetickými PL a na východe Slovenska pretrvávajú intoxikácie toluénom,
nielen inhalačné, ale aj perorálne. U 35 abúzerov PL došlo ku predávkovaniu.
V 26 prípadoch sa nám nepodarilo noxu, ktorou došlo k intoxikácii identifikovať.
Spôsob intoxikácie
Úmyselné intoxikácie v adolescencii jednoznačne prevládajú. Predstavujú 53% všetkých intoxikácií.
V SR bolo v roku 2019 dokonaných 498 samovrážd, t.j. o 35 menej ako v roku 2018, ale sa to netýka
adolescentov. Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov aj žien bolo obesenie,
zaškrtenie a zadusenie. Prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky bola v 43,5%. Z liekových
intoxikácií boli najčastejšie
požité
analgetiká, anxiolytiká, antidepresíva a neuroleptiká.
Samovražedných pokusov bolo v roku 2019 hlásených 743. Vo vekovej skupine 15-19 rokov bolo
vykonaných 14 suicídií (11 chlapcov, 3 dievčatá) a 59 suicídií vo veku 20-29 rokov (1).
U našich konzultovaných adolescentov sme nezaznamenali ani jeden dokonaný pokus. Všetky
pokusy boli demonštratívne a požité noxy a množstvo požitej látky (najčastejšie liekov) neznamenali
vážne ohrozenie života pre intoxikovaných.
Motívom činu suicidálnych pokusov boli predovšetkým konflikty v rodine a s partnermi, vnútorné
a osobné konflikty. V našom súbore dominovali jednoznačne dievčatá vo veku od 15-19 rokov. Vo
veku do 14 rokov vykonali samovraždy 2 chlapci a žiadne dievča [1].
Príčinou intoxikácie bola aj zámena alebo chybné dávkovanie liekov, samoliečiteľstvo resp.
intoxikácia v pracovnom prostredí. Zriedkavo sa omylu dopustil zdravotnícky personál (1x), alebo
došlo k chybnej expedícii lieku v lekárni (Graf 2).
Stupeň závažnosti intoxikácie
Na hodnotenie stupňa závažnosti intoxikácie sme použili medzinárodnú klasifikáciu „Skóre
závažnosti otravy IPCS/ EAPCCT*/ (Poisoning severity score IPCS/EAPCCT/)
Hodnotenie stupňa závažnosti
STUPEŇ 0 : požitie toxickej látky bez subjektívnych alebo objektívnych prejavov,
STUPEŇ 1 : mierna intoxikácia: mierne, krátkodobé a spontánne odznievajúce symptómy,
STUPEŇ 2 : závažná intoxikácia: výrazné alebo dlhodobo pretrvávajúce symptómy,
STUPEŇ 3 : ťažká intoxikácia: život ohrozujúce symptómy,
STUPEŇ 4 : smrteľná intoxikácia (2).
*/ IPCS - International Programme on Chemical Safety – Medzinárodný program pre chemickú bezpečnosť
EAPCCT - European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists – Európska asociácia toxikologických
centier a klinických toxikológov

Najčastejší bol stupeň 1 (PSS) 27,7%. Asymptomatické intoxikácie, stupeň 0, sa vyskytli v 18,7%,
stupeň 2 v 4,6%, stupeň 3 v 0,3% . V roku 2019 sme u adolescentov konzultovaných
s NTIC,nezaznamenali žiadne úmrtie (stupeň 4).
Záver
Dospievanie je vek experimentovania, ale aj rizikového správania sa. Počas tejto etapy vývoja
dochádza k vytvoreniu celoživotných návykov, ktoré môžu ovplyvniť zdravie na celý život. Do
oblasti rizikového správania adolescentov môžeme zaradiť: predelikventné správanie, páchanie
trestnej činnosti, agresivitu (násilie, šikanu, týranie a rasovú neznášanlivosť) a diskriminácie
niektorých skupín (xenofóbiu), užívanie PL, fajčenie, rizikové sexuálne správanie (pohlavné

37

choroby, predčasné materstvo a rodičovstvo); poruchy príjmu potravy; nebezpečné riadenie
motorových vozidiel, rizikové športové aktivity, samovražedné pokusy a dokonané samovraždy.
Intoxikácie v adolescencii predstavujú okolo 10% zo všetkých poskytnutých konzultácií v NTIC.
V roku 2019 sme z týchto konzultovaných intoxikácií najčastejšie zaznamenali liekové intoxikácie
potom intoxikácie chemikáliami. Intoxikácie PL tvorili z celkového počtu 6% čo je určitý pokles (o
1,1%), oproti minulému roku, ale to neznamená, že problém užívania PL v adolescencii má v
súčasnosti klesajúcu tendenciu.
U adolescentov, konzultovaných s NTIC v roku 2019, sme nezaznamenali žiadny exitus a iba 2
závažnejšie intoxikácie, ale sme zaznamenali zvyšujúci sa výskyt suicidálnych intoxikácií s posunom
do nižších vekových skupín.
Máme málo programov zameraných na zlepšenie psychického zdravia u mladej generácie,na rozvoj
sociálnych kompetencií – stratégie zvládania záťažových situácií, ako povedať NIE (odolávanie
a odmietanie), riešenie konfliktov, sociálne poznávanie, sebakontrolu a sebamonitorovanie vlastného
správania a jeho dopadov na iných ľudí.
Adolescenti by mali byť aktívnejšie zapojení do riešenia svojich problémov a participovať na ochrane
svojho zdravia, čo by mohlo prispieť aj k zníženiu počtu suicidálnych intoxikácií.
Literatúra:
1. Národné centrum zdravotníckych informácií. Samovraždy a samovražedné pokusy
v Slovenskej republike 2019. Publikované jún 2020 (www.nczisk.sk)
2. Persson H, Sjöberg G, Haines J, Pronczuk de Garbino J. Poisoning Severity Score: Grading
of acute poisoning. J Toxicology - Clinical Toxicology (1998) 36:205-13.
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Graf 1. Intoxikácie v adolescencii 2019 rozdelenie podľa noxy
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Intoxikácie v adolescencii 2019 (spôsob intoxikácie)
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Graf 2. Spôsob intoxikácie
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Graf 3. Rozdelenie podľa pohlavia
Rozdelenie podľa závažnosti intoxikácie (PSS skóre)
PSS 0 (asympt.)
PSS 1
PSS 2
PSS 3
PSS 4 (exitus)

počet
108
163
27
2
0

Tab. 1 Intoxikácie v adolescencii 2019 - stupne podľa závažnosti intoxikácie
Poisoning Severity Score (PSS)
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Pri starostlivosti o traumatizovaného pacienta je nutné maximálne zefektívniť a skrátiť čas do
odhalenia a vyriešenia životohrozujúcich stavov. Takýto pacient má zranenia viacerých častí tela,
ktoré synergicky ovplyvňujú fyziologické procesy v organizme. Stav je často sprevádzaný masívnou
krvnou stratou. Z tejto situácie vyplýva, že máme pod rukami pacienta s (blížiacim sa či už
prítomným) vyčerpaním fyziologických rezerv organizmu a s iminentnou katastrofickou
deterioráciou stavu. American College of Surgeons preto od roku 1978 používa, učí a pravidelne
aktualizuje algoritmus s názvom Advanced Trauma Life Support (ATLS), ktorý je dnes celosvetovo
uznávaným štandardom v starostlivosti o pacienta s ťažkým poranením. Tento algoritmus
harmonizuje činnosť všetkých členov multidisciplinárneho traumatímu a dáva im takto spoločnú
stratégiu na zrýchlenie a zefektívnenie ich činnosti. V prednáške zhrnieme jeho najdôležitejšie
princípy.
Kľúčové slová: polytrauma, ATLS
e-mail: eva.kusikova@gmail.com
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Komorová tachykardia /KT/ patrí medzi závažné arytmie s variabilným klinickým obrazom od
takmer asymptomatického až po zastavenie srdca. KT vyžaduje rýchlu diagnostiku a promptnú
intervenciu. Problematika KT je obsiahla. V prezentácii sa venujeme pravidelnej, monomorfnej KT
u pacienta s hmatným pulzom. V krátkej kazuistike prezentujeme 55-ročného pacienta po akútnom
NSTEMI a aortokoronárnom bypasse. Po prepustení do ambulantnej starostlivosti vzniknutá
monomorfná, pravidelná, pretrvávajúca KT. Pacient bez príznakov nestability. Vzhľadom na
štrukturálne postihnutie srdca a dysfunkciu ľavej komory posádkou ZZS realizovaná
synchronizovaná elektrická kardioverzia /SKV/, ktorá ukončuje KT. Diagnostika KT patrí do
obsiahlej problematiky tachykardii so širokým QRS komplexom.
K rozlíšeniu KT a
supraventrikulárnych tachykardii s aberantným vedením bolo navrhnutých viacero algoritmov. Ich
interpretácia je zložitá a žiadny algoritmus nepreukázal 100% presnosť. Odporúča sa považovať
každú širokokomplexovú tachykardiu za KT/najmä u pacientov so známym ochorením srdca/, pokiaľ
túto možnosť jednoznačne nevylúčime. Pri interpretácii ekg záznamu si pozornosť zasluhuje nález
tachykardie s veľmi širokým QRS a relatívne pomalšou frekvenciou. Tento ekg nález môže byť
spôsobený metabolickou dysbalanciou / napr.hyperkalémia, acidóza /, alebo toxickým účinkom
niektorých liekov. Neuvážená aplikácia antiarytmík v tomto prípade môže byť pre pacienta
nebezpečná. Liečebnou modalitou KT u pacienta s príznakmi nestability je SKV. V liečbe stabilných
pacientov s KT sa odporúča podanie antiarytmík, najmä amiodarónu. Viaceré štúdie porovnávali
účinok antiarytmik v liečbe KT. Úspešnosť medikamentóznej konverzie amiodaronom hodnotia ako
pomerne málo účinnú . Amiodaron ukončí asi 30% KT. V liečbe tachykardii so širokým QRS sa
neodporúča podanie blokátorov vápnikových kanálov. Podľa niektorých autorov môže byť SKV
preferovanou voľbou liečby KT. SKV by sa mala zvážiť u všetkých pacientov so známym ochorením
srdca / napr.po infarkte myokardu / bez ohľadu na klinickú stabilitu.
Cieľom prezentácie je upozorniť na niektoré úskalia v diagnostike a liečbe KT v prednemocničnej
etape.
Kľúčové slová: KT,
e-mail: kusnir.marian@gmail.com
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VPLYV FYZICKEJ TRÉNOVANOSTI ZÁCHRANÁROV NA POSKYTOVANIE
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Cieľom našej práce bolo zistiť súvis medzi kvalitou poskytovanej prednemocničnej urgentnej
zdravotnej starostlivosti, so zameraním na kardio-pulmonálnu resuscitáciu a fyzickou trénovanosťou
záchranára a navrhnúť prípadné opatrenia na zvýšenie fyzickej kondície a tým skvalitnenie
poskytovanej prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Prostredníctvom moderných metód funkčnej diagnostiky sme sa pokúsili zistiť aktuálny stav fyzickej
kondície záchranárov a ich životný štýl so zameraním na fyzickú výkonnosť. Pokúsili sme sa zistiť
súvis medzi fyzickou trénovanosťou záchranárov a kvalitou prednemocničnej urgentnej zdravotnej
starostlivosti, so zameraním na kardio-pulmonálnu resuscitáciu a kvalitu kardio-pulmonánej
resuscitácie po nadmernej fyzickej záťaži. Zároveň sme sa pokúsili stanoviť minimálne požiadavky
na fyzickú zdatnosť záchranárov nutnú na dostatočné splnenie našej modelovej situácie. Do úvahy
sme vzali rôzne druhy fyzického zaťaženia s ohľadom na najčastejšie fyzické aktivity s ktorými sa
môžu stretnúť záchranári počas výkonu svojho povolania. Na základe zistených výsledkov sme
odporučili pre jednotlivcov, vzdelávacie ustanovizne, poskytovateľov a ministerstvo zdravotníctva
podľa nás najefektívnejšie opatrenia na zvýšenie fyzickej zdatnosti zdravotníckych záchranárov.
Z uvedeného predpokladáme, že nadmerná fyzická a psychická záťaž pri výkone povolania vedie k
zvýšenej únave a tým nutnosti zamyslieť sa nad dostatočnou regeneráciou a rekonvalescenciou.
Schopnosť udržať určitú úroveň fyzickej zdatnosti s vekom klesá a tak sa následne budeme musieť
zamyslieť i nad možným vekovým či výkonnostným obmedzením výkonu tohto povolania.
Z analýzy fyzickej zdatnosti, trénovanosti a údajov získaných o pravidelnej telesnej aktivite
jednoznačne vyplýva, že s vekom sa znižuje záujem o telesnú aktivitu, či tréning a tým vzniká i pokles
fyzickej zdatnosti zdravotníckych záchranárov a to s prevahou ženskej časti populácie.
Na základe nami zistených hodnôt úrovne fyzickej záťaže nutnej na splnenie modelových situácií
môžeme stanoviť minimálne požiadavky fyzickej zdatnosti pre zdravotníckych záchranárov a to
maximálna spotreba kyslíka VO2max = 36 ml/kg/min., maximálna práca Wmax = 260 W, pričom
najväčšiu výpovednú hodnotu mal maximálny výkon na kilogram hmotnosti jedinca Wmax/kg = 2,7
W/kg.
Z preštudovanej dostupnej literatúry môžeme konštatovať, že otázke fyzickej trénovanosti
záchranárov, ale i tvorbe tréningových plánov a regenerácie síl je venovaná v zahraničnej odbornej
literatúre primeraná pozornosť. Na Slovensku je tejto problematike zatiaľ venovaná minimálna
pozornosť a je okrajovou témou vzhľadom na minimálnu osvetu a starostlivosť o zamestnancov
pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe.
Pri porovnaní domácich a zahraničných zdrojov musíme konštatovať, že na Slovensku neexistuje
ucelený výskum, ktorý by sa komplexnejšie venoval danej problematike. Okrem fyzickej zdatnosti
zdravotníckych záchranárov v zahraničí neustále dbajú na zdravotné riziká vyplývajúce z činností
počas poskytovania prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti a prevenciu poškodenia
zdravia pri výkone povolania. Venujú sa vypracovávaniu rôznych testov fyzickej zdatnosti, ale i
tréningových plánov a preventívnych opatrení za účelom zníženia možných rizík.
Činnosť posádky záchrannej zdravotnej služby na mieste zásahu nie je prácou jednotlivca, ale
celého tímu. Preto je dôležité aby všetci členovia posádky záchrannej zdravotnej služby seriózne
pristupovali k príprave na výkon svojho povolania a tým z nášho pohľadu i k zvyšovaniu telesnej
zdatnosti či trénovanosti. Hoci sme sa v našej práci venovali prioritne zdravotníckym záchranárom
naše odporúčania by mali platiť pre všetkých členov posádky záchrannej zdravotnej služby, teda i pre
vodičov a lekárov RLP posádok. Tak ako u ozbrojených zložiek pracujúcich v tímoch tak aj u posádok
záchrannej zdravotnej služby je limitujúcim faktorom fyzického výkonu celej zásahovej skupiny
fyzicky najmenej pripravený jednotlivec, ktorý môže následne negatívne ovplyvniť činnosť celého
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tímu a z nášho pohľadu i adekvátne poskytovanie prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti
a to zvlášť vo fyzicky náročných situáciách. Z tohto dôvodu chceme apelovať na všetkých členov
zásahových skupín vrátane vodičov a lekárov, aby seriózne pristupovali k zvyšovaniu svojej fyzickej
kondície, trénovanosti a snažili sa prispieť k zlepšeniu svojho životnému štýlu.
Kľúčové slová: Fyzická zdatnosť. Prednemocničná urgentná zdravotná starostlivosť. Trénovanosť.
Tréning.
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„BEZ ZNÁMOK AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU. JE TO IBA VYŠŠÍ
ODSTUP“ NAOZAJ?
Róbert Lipták, Július Hodosy
Centrálne prijímacie oddelenie, pracovisko Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava
Rýchla diagnostika infarktu myokardu s eleváciou ST segmentu (STEMI) je kľúčová k skorému
započatiu reperfúznej terapie. Okrem jasných EKG nálezov, je včasná diagnostika STEMI sťažená
EKG obrazmi pseudoinfarktu. Biochemické markery sa stávajú pozitívnymi až za 3hodiny od začatia
bolesti. Preto aj naďalej je ťažiskom diagnostiky STEMI EKG. Jedným z EKG obrazov
pseudoinfarktu je benígna skorá repolarizácia (BSR), ktorá vytvára obraz ST elevácií vo zvodoch V2V4. Nedostatočné odlíšenie týchto dvoch entít môže viesť k oneskorenej diagnostike a liečbe s
nepriaznivými dôsledkami pre pacienta. Diagnostiku sťažuje aj fakt, že 30-40% STEMI prednej steny
majú konkávne ST elevácie najmä ak symptómy trvajú krátko. Okrem toho 30-40% STEMI prednej
steny nemusia spĺňať tradičné STEMI kritéria – ST elevácia viac ako 2mm v dvoch po sebe
nasledujúcich zvodoch. Existuje viacero štúdií, ktoré poukazujú na to, že zdravotnícki pracovníci
majú problém odlíšiť STEMI od BSR, čo vedie buď k oneskoreniu reperfúznej terapie, alebo k
zbytočnému vystavovaniu pacienta vyšetreniam a plytvaniu zdrojov. V tejto práci chceme predstaviť
3 prípadové štúdie z nášho urgentného príjmu a demonštrovať ako tieto dve entity odlíšiť.
Kľúčové slová: STEMI, benígna skorá repolarizácia, pseudoinfarkt
e-mail: liptak.robert1@gmail.com
ZABEZPEČENIE DÝCHACÍCH CIEST Z POHĽADU URGENTNEJ MEDICÍNY
Ivan Majling, Peter Kyseľ
Life Star Emergency s.r.o., Limbach, KTVaŠ UMB Banská Bystrica
Situácie kedy dochádza k závažnému poškodeniu zdravia človeka vznikajú najčastejšie mimo
zdravotníckych zariadení. Preto dôležitou a neodeliteľnou súčasťou v procese záchrany kriticky
chorého pacienta je starostlivosť, ktorú poskytujú špecialisti v odbore urgentnej medicíny. Diagnózy
vedúce k ohrozeniu života pacienta vychádzajú zo všetkých hlavných odborov medicíny. Fakt, že
postupy diagnostiky a terapie platné pre jednotlivé medicínske odbory sa nedajú paušálne aplikovať
v urgentnej starostlivosti, bol dôvodom pre vytvorenie samostatného odboru urgentnej medicíny s
vlastným výskumom a vzdelávaním. Jeden z najvýznamnejších spoločných znakov kriticky chorých
pacientov vplývajúcich na výsledný outcome je hypoxia. Liečba hypoxie patrí medzi priority pri
záchrane pacienta. Zabezpečenie dýchacích ciest je v prostredí slovenských nemocníc úlohou
špecialistov v odbore anesteziológia. Ich odborná zdatnosť v problematike zabezpečenia dýchacích
ciest je nespochybniteľná. Urgentná zdravotná starostlivosť však so sebou prináša viaceré úskalia,
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ktoré odlišujú prístup k danej problematike z pohľadu urgentológov. Vplyv viacerých špecifických
faktorov pôsobiacich na urgentológov pri starostlivosti o dýchacie cesty má za následok vyššiu
incidenciu rôzne závažných komplikácii a nižšiu mieru úspešnosti zaistenia dýchacích ciest v
porovnaní so staroslivosťou na operačných sálach. Cieľom autorov je oboznámiť odbornú spoločnosť
s problematikou a navrhnúť ciele, ktorých naplnením sa eliminujú komplikácie a zvýši sa kvalita
poskytovanej zdravotnej staroslivosti. Autori sa v práci zamerali na analýzu štúdií a odborných
odporúčaní zahraničných spoločností pre urgentnú medicínu a airway management. Autori analýzou
dostupných dát identifikovali hlavné špecifické faktory, ktoré majú vplyv na poskytovanie urgentnej
zdravotnej starostlivosti. Medzi hlavné faktory patria: pracovné prostredie, nedostatok informácií o
pacientovi, obmedzené technické vybavenie, nedostatočná praktická skúsenosť zdravotníkov, stres
vplývajúci na zdravotníka. V závere práce autori navrhujú riešenia, ktorých zavedenie do praxe má
potenciál zvýšiť úspešnosť zaistenia dýchacích ciest a eliminovať komplikácie výkonu. Výsledkom
poskytnutia včasnej a kvalitnej urgentnej zdravotnej starostlivosti je zníženie morbidity a počtu
odvrátiteľných úmrtí pacientov. Odporúčania pre prax: 1.povinné sústavné vzdelávanie zdravotníkov
so zameraním na praktickú výučbu pre všetkých poskytovateľov urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Ako súčasť vzdelávania zaviesť pravidelné preskúšanie teoretických a praktických vedomostí
zdravotníka a na základe výsledkov udeľovať kompetencie na jednotlivé výkony. 2. Vypracovať
guidelines pre zaistenie dýchacích ciest v urgentnej medicíne, ktoré budú záväzné pre všetkých
poskytovateľov urgentnej zdravotnej starostlivosti. Postup podľa záväzných protokolov eliminuje
chybné rozhodnutia jednotlivca. Jednotné postupy taktiež definujú presné úlohy pre členov tímu s
cieľom dosiahnúť efektívnu tímovú spoluprácu. 3.Prostredníctvom eHealth sprístupniť významné
zdravotné údaje pacienta. 4. rozšírovať spektrum dostupných pomôcok použitelných v situáciach
obtiažneho zaistenia dýchacích ciest. Splnením stanovených cieľov zabezpečíme pre našich
pacientov kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a zároveň zvýšíme atraktivitu odboru pre zdravotníkov.
Kľúčové slová: zabezpečenie dýchacích ciest,urgentná medicína,urgentná zdravotná
starostlivosť,vzdelávanie
e-mail: majling.ivan@gmail.com
ODPORÚČANIA ERC 2021 – ROZŠÍRENÁ KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA
Martin Michalov
Slovenská resuscitačná rada, ZaMED s.r.o. Komárno, I. KAIM LFUK a UNB Ružinov
Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia sú všetky pokročilé intervencie počas resuscitácie, ktoré
nadväzujú na základnú resuscitáciu s cieľom obnoviť spontánny krvný obeh. Zastavenie krvného
obehu je príznak závažnosti stavu pacienta, nie ochorenie samo osebe. Musíme preto liečiť príčinu,
ktorá k zastaveniu srdca viedla a zabezpečiť dodávku kyslíka do mozgu, kým sa nám podarí obnoviť
spontánnu cirkuláciu.
Algoritmus rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie Európskej resuscitačnej rady (ERC) z roku
2021 (Obr. 1) neprináša zásadné zmeny v rozšírenej resuscitácii oproti odporúčaniam z 2015.
Kvalitné kompresie zabezpečujú prietok krvi mozgom, kým skorá defibrilácia a liečba reverzibilných
príčin sú zamerané na odstránenie dôvodu zastavenia krvného obehu.

43

Obr. 1 Algoritmus rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie ERC 2021
Defibrilácia je liečbou voľby pri defibrilovateľných rytmoch a mala by byť vykonaná čo najskôr.
Odporúčania ERC 2021 sa pri defibrilácii už nezmieňujú o monofázickom výboji ani o použití
prítlačných elektród, pretože v súčasnosti by sa mali používať už iba multifunkčné samolepiace
elektródy. Odporúčaná energia prvého defibrilačného výboja je minimálne 150 J. Ak výboj nie je
úspešný, je rozumné zvážiť eskaláciu energie a skontrolovať správnosť nalepenia elektród. Najmä
zlá pozícia apikálnej elektródy môže zapríčiniť, že výboj nie je úspešný – správna poloha apikálnej
elektródy je v strednej axilárnej čiare. Na to, aby bola defibrilácia bezpečná je potrebné dbať na to,
aby sa zdroj voľne prúdiaceho kyslíka nenachádzal bližšie než 1 meter od elektród. Pri analýze rytmu
aj defibrilácii by sme sa mali snažiť o prerušenia kompresií hrudníka kratšie ako 5 sekúnd.
Počas každej resuscitácie je potrebné zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, pričom by sme podľa
odporúčaní mali použiť stupňujúci sa prístup. Stupeň zabezpečenia dýchacích ciest by mal byť
zodpovedať zručnostiam a pomôckam dostupným na mieste udalosti. O tracheálnu intubáciu by sa
mali pokúsiť iba zdravotnícky pracovníci, ktorí majú viac ako 95% úspešnosť pri maximálne 2
pokusoch o intubáciu. Z dôvodu intubácie by kompresie hrudníka taktiež nemali byť prerušené na
viac ako 5 sekúnd. Pri intubácii počas resuscitácie môže byť použitý videolaryngoskop, ktorý zlepšuje
vizualizáciu hlasivkovej štrbiny. Po intubácii musí byť správna poloha tracheálnej kanyly overená a
monitorovaná kapnograficky. Kapnografia má počas resuscitácie význam aj pri monitorovaní kvality
kompresií hrudníka, detekcií obnovenia spontánnej cirkulácie a prognostikácii.
Iba pri priechodných dýchacích cestách je možné zabezpečiť efektívnu ventiláciu, čo dokážeme
posúdiť podľa viditeľného zdvihnutia hrudníka počas vdychu. Vdych by mal trvať optimálne 1
sekundu. Pri resuscitácii je dôležité vždy použiť najvyššiu možnú frakciu a príkon kyslíka. Pacienta
ventilujeme v pomere 30:2, po zabezpečení dýchacích ciest tesniacou supraglotickou pomôckou
alebo intubáciou ventilujeme neprerušovane s frekvenciou 10 vdychov za minútu.
Na podanie liečiv je nutné zabepečiť cievny prístup. Metódou prvej voľby je periférna venózna
kanyla, v prípade, že sa i.v. linku nepodarí zaviesť je indikovaný intraoseálny prístup. Súčasťou
algoritmu ALS je podanie adrenalínu v dávke 1 mg. Obzvlášť pri nedefibrilovateľných rytmoch je z
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jeho podania pravdepodobne najväčší benefit, ak sa podá čo najskôr. Pri defibrilovateľných rytmoch
je indikovaný po 3. defibrilačnom výboji. Akonáhle začneme s podávaním adrenalínu, dávku 1 mg
opakujeme každých 3 až 5 minút.
Žiadne antiarytmikum nepreukázalo v klinických štúdiách zlepšenie dlhodobého prežívania
pacientov so zastavením srdca v porovnaní s placebom. Amiodarón je indikovaný po treťom
defibrilačnom výboji v dávke 300 mg, pretože zlepšuje prežívanie pacientov do prijatia do
nemocnice. Trombolytiká nemajú byť pri resuscitácii podávané rutinne, ale iba ak je potvrdená alebo
vysoko pravdepodobná embolizácia predpokladanou príčinou zastavenia srdca. Po podaní
trombolýzy sa odporúča pokračovať v rozšírenej resuscitácii 60 – 90 minút. Intravenózne tekutiny by
sa počas resuscitácie tiež nemali rutinne podávať vo veľkých množstvách, pokiaľ nepredpokladáme,
že zastavenie srdca spôsobila hypovolémia.
Na obnovenie spontánnej cirkulácie je potrebné odstrániť príčinu, ktorá spôsobila zastavenie obehu.
Pri diagnostike reverzibilných príčin môže byť nápomocná ultrasonografia, obzvlášť v prípade
tenzného pneumotoraxu alebo tamponády srdca. Význam má aj pri hypovolémii a embólii do
pľúcnice. Počas tohto vyšetrenia je potrebné minimalizovať prerušenie kompresií hrudníka, preto by
ho mal vykonávať zručný operátor.
Použitie prístrojov na mechanické kompresie hrudníka umožňuje transportovať pacientov počas
zastavenia srdca do nemocnice za účelom odstránenia reverzibilnej príčiny. Využívajú sa tiež za
účelom vykonania intervencií, ako je napríklad perkutánna koronárna intervencia (PKI). Aby bolo
prerušenie kompresií hrudníka kratšie ako 15 sekúnd je potrebný tréning personálu, ktorý má tieto
prístroje používať.
Mimotelová KPR je záchrannou terapiou, keď konvenčná rozšírená resuscitácia zlyháva. Mimotelová
KPR znamená pripojenie pacienta na veno-arteriálnu extrakorporálnu membránovú oxygenáciu
(ECMO). S jej pomocou je môžné aj počas zastavenia srdca normalizovať dodávku kyslíka do mozgu.
Bežne používanými indikačnými kritériami je okamžite začatá KPR pri spozorovanom zastavení
srdca, predpokladané spustenie ECMO do 60 minút od začatia KPR, vek pacienta pod 65 až 70 pri
absencií závažných komorbidít a liečiteľná príčina zastavenia obehu (umožnenie PKI, trombektómie,
ohrievania).
Novinkou v odporúčaniach ERC 2021 je aplikácia rozboru udalosti, takzvaný debriefing celého tímu
poskytujúceho starostlivosť pacientovi so zastavením srdca. Tento rozbor by mal byť realizovaný po
každej takejto udalosti a mal by byť podložený konkrétnymi údajmi a orientovaný na zlepšenie
výkonu tímu.
Použitá literatúra:
J. Soar, et al., European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support,
Resuscitation (2021), https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010
Kľúčové slová: ECR 2021, KPR,
e-mail: michalov.martin@gmail.com
SÚDNOLEKÁRSKE POZNÁMKY K PRÍPADOM NAPADNUTIA POSÁDKY
ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Norbert Moravanský, Lucia Laciaková
forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o., Bratislava
Fyzický útok proti posádke záchrannej zdravotnej služby predstavuje bezprecedentný akt, ktorý je
potrebné vždy podrobne analyzovať na rôznych úrovniach. Okrem uzatvorenia prípadu ako osobného
zlyhania jednotlivca je však dôležité nepodceniť prípadní príznaky poruchy zdravia člena posádky z
medicínskeho hľadiska. Je však nutné, aby lekári a záchranári poznali forenzné aspekty následného
vyšetrovania takýchto prípadov a priebeh trestného či civilného konania. Ambíciou autorov je
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vysvetliť dôležité pojmy ako nevyhnutná doba práceneschopnosti, dĺžka liečby, obmedzenie v
obvyklom spôsobe života, vznik trvalých následkov, ako aj možnosti odškodnenia poranení v zmysle
Zákona č. 437/2004 Z.z.
Kľúčové slová: napadnutie, poruchy zdravia člena posádky ZZS, forenzné aspekty
e-mail: info@lekarznalec.sk
KEDY NIE JE OPUCH TVÁRE LEN „BEŽNOU“ ALERGICKOU REAKCIOU?
Richard Nagy, Jakub Gécz, Marcel Brenner
Oddelenie urgentného príjmu, Národný ústav detských chorôb, Bratislava
Hereditárny angioedém (HEA) je dedičné, autozómovo dominantné ochorenie, ktorého mortalita
dosahuje v prvých dvoch dekádach života až 25%. Pacienti umierajú pre nedostupnosť liečby, ktorá
je život zachraňujúca. Podstatou ochorenia je nedostatok funkčného C1-inhibítora, ktorý bráni vzniku
nekontrolovanej kaskády reakcií vedúcej k vzniku angioedému. Ten vzniká už pri minimálnom
inzulte, najčastejšie v oblasti končatín, tváre, hrtana a gastrointestinálneho traktu. My prezentujeme
prípad 16,5 – ročného dievčaťa, ktoré bolo ošetrené na Oddelení urgentného príjmu Národného
ústavu detských chorôb pre opuch v oblasti tváre pripisovaný alergickej reakcii na antibiotiká.
Štandardná liečba alergickej reakcie nebola vôbec účinná. Z osobnej anamnézy sme sa dozvedeli, že
pacientka už v minulosti podobné reakcie prekonala. Bola vedená ako alergička a pre opakované
bolesti brucha s hnačkou dodržiavala bezlepkovú diétu. Čo nás zaujalo? Opakované opuchy v oblasti
tváre, vždy bez súčasného svrbenia, bez typického urtikariálneho výsevu. Epizódy bolestí brucha,
hnačky, domnienka o celiakii, aj keď nepotvrdenej. Z rodinnej anamnézy sme sa dozvedeli, že
pacientkina matka umrelavo veku 42 rokov na závažnú alergickú reakciu s „opuchom pľúc“, ktorá
nereagovala na štandardnú protialergickú liečbu. Matkin otec taktiež trpel nejasnými „opuchovými
stavmi“. Dievča sme s podozrením na HEA preložili na Detskú kliniku, kde bol laboratórne potvrdený
absolútny deficit C1-inhibítora, po ktorého podaní ťažkosti u pacientky úplne vymizli. Cieľom nášho
príspevku je upozorniť na existenciu HEA, ktorý sa manifestuje ako angioedém bez urtikariálneho
výsevu, mnohokrát je považovaný za alergickú reakciu, a bez adekvátnej liečby môže pri opuchu
dýchacích ciest končiť smrťou.
Kľúčové slová:
e-mail:
ANESTEZIOLÓG – VÝHRA PRE PACIENTA
Ladislav Neubert, Eva Havlíková, Marek Žifčák
Záchranná služba Košice, Košice
Autor v predkladanom príspevku predstavuje benefity prítomnosti anesteziológa v posádke rýchlej
lekárskej pomoci pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
V situácii, keď v záchrannej zdravotnej službe pôsobia lekári so špecializáciou urgentná medicína,
ale aj lekári s rôznymi inými špecializáciami, ba umožnené je aj pôsobenie lekárom, ktorí sú iba
zaradení do špecializačného štúdia, autor cituje štúdie, ktoré v najvýznamnejších ukazovateľoch
hodnotenia ponúkajú jasný dôkaz, že práve prítomnosť anesteziológa už v prednemocničnej fáze
poskytovanej zdravotnej starostlivosti je pre pacienta výhrou.
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Na druhej strane uvedomujúc si nedostatok anesteziológov na trhu práce v zdravotníctve, autor
ponúka určité cesty riešenia v skvalitňovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti v podmienkach
Záchrannej služby Košice.
Kľúčové slová: anesteziológ, skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti
e-mail: hl@kezachranka.sk
ĎAKUJEM, TBC TYČINKU SI NEPROSÍM
Ladislav Neubert, Katarína Rábová
Záchranná služba Košice, Košice
No čo ak Vám ju pribalia a Vy o tom neviete?
Dňa 5.1.2020 sme sa dozvedeli, že jeden z našich záchranárskych tímov ošetroval a transportoval
10.11.2019 pacienta s aktívnou TBC, ktorej pacient 18.11.2019 podľahol. Túto informáciu sme
získali úplnou náhodou.
Tak začal boj o relevantné podrobnosti: o aký druh TBC šlo, či bol jediný nakazený alebo nie, (ďalší
4 sú hospitalizovaní), kde bolo origo infekcie, ako sa mohlo stať, že informácie sa až k nám nedostali
atď.
Argumenty typu 8 hodinový aktívny interval s chorým vás ťažko uspokoja. Čo ak som bol v daný
deň náhodne, napr. po nejakom imunodeficitnom stave, náchylný na skrátený interval doby nakazenia
sa? Čo naše deti, nepreniesol som to? Od 2012 sa v SR TBC neočkuje a predsa je po AIDS práve
TBC druhou najčastejšou príčinou úmrtia na infekciu.
Celú kazuistiku a výstup ZZS z tejto kauzy a prijaté opatrenia pre našich zamestnancov rozoberáme
v prednáške.
Kľúčové slová: TBC, informácie
e-mail: rvl-kosice@kezachranka.sk
KRANIOTRAUMA U DETÍ
NAHLAS O ROZHODOVANÍ, SMEROVANÍ A ZODPOVEDNOSTI O PACIENTA
Oleksandr Opanasenko
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Trauma (vrátane dopravných nehôd, utopení, popálenín a pádov) je najčastejšou príčinou smrti detí
nad 5 rokov (štatistika WHO od 09.2019). V roku 2018 vo svete zomrelo 900 tisíc detí vo veku 5 až
14 rokov, z toho trauma bola príčinou 45,5 až 59,3% prípadov, prevažuje mužské pohlavie 2:1 nad
ženským. Úrazy hlavy (44%) sú najčastejšou príčinou smrti medzi všetkými úrazmi a zároveň patria
k úrazom s najťažším klinickým obrazom.
Klinické známky stredne ťažkej a ťažkej kraniotraumy u deti: dlhšie trvajúca porucha vedomia alebo
pretrvávajúci stav zmätenosti a dezorientácie, neutíchajúca bolesť hlavy, opakovaná nauzea a
vomitus, kŕče.
Kazuistika: Vo výzve od KOS bol nahlásený pád 12 ročného chlapčeka v škole za neznámych
okolností. Po príchode RLP leží na podlahe v triede, pri vedomí, komunikuje, miestami somnoletný,
udáva nauzeu, bolesť hlavy, bez lateralizácie, hemodynamicky stabilný, hraničná bradykardia. Podľa
svedkov (spolužiakov, údaje sa líšia) počas hry spadol z výšky cca 1 metera na hlavu a chrbát, stratil
vedomie, mal krátkotrvajúce kŕče celého tela, následne sa prebral, avšak bol dezorientovaný.
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Pracovná diagnóza: pád s úrazom hlavy, commotio cerebri, contusio thoraci et dorsi. Podaný Torecan
i.v., fyziologický roztok, kontinuálny monitoring VF.
Vzhľadom k okolnostiam traumy a klinickému obrazu možnej závažnejšej kraniotraumy
cez KOS konzultovaná detská príjmová ambulancia Univerzitnej nemocnice Martin
(dojazd 25 - 30 minút). Odporučený postup – smerovanie do spádovej nemocnice, vyšetrenie
traumatológa, RTG resp. CT vyšetrenie, pri potrebe konzultovať detskú JIS/KAIM. Počas transportu
do UVN Ružomberok postupné zhoršenie stavu vedomia, mierna hypotenzia, bradykardia pretrváva.
Na urgentnom prijme nutnosť sedacie, natívne CT vyšetrenie hlavy: fissura calvae cca 6 cm na P
kosti, fisura stropu ľavej orbity, čerstvý SAK na tentoriu bilat., obojstranné hemisferálne drobné
hemorrhagicko-kontúzne ložiska, čerstvý SDH F-T-P vľavo do 5 mm. Po vyšetrení neurochirurga,
úrazového chirurga, anestéziológa, SONO vyšetrení pacient analgosedovaný, zavedená OTI.
Transport do detskej univerzitnej nemocnice v Banskej Bystrice nie je možný (neletovo, poľadovica
s hodinovou kolónou na Donovaloch), preto transport pokračuje posádkou RLP v rámci primárneho
výjazdu
do Martina. Odovzdaný na detskej KAIM o 2 hodiny 36 minút od prítomnosti posádky
na adrese, resp. 2 hod. 15 minút od konzultácii s detskou JIS.
Osud pacienta: dlhodobá hospitalizácia, KAIM – 9 dní, s nutnosťou UPV, tlmenia, opakované CT a
MRI vyšetrenia, detská JIS, rehabilitácia, dispenzárna starostlivosť neurológa, neurochirurga.
Ako by mál vyzerať manažment prípadu pri podozrení na závažnú kranioutraumu u neplnoletého?
Kľúčové slová:
e-mail: analginer0@gmail.com
ŠPECIFIKÁ RESUSCITÁCIE V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI
Matej Polák
ZaMED, s.r.o. Záchranná zdravotná služba, Komárno
Kardiopulmonálna resuscitácia v podmienkach poskytovania prednemocničnej neodkladnej
zdravotnej starostlivosti so sebou prináša mnohé špecifiká, dané najmä limitáciou diagnostických a
terapeutických možností. Rozsah možností pri resuscitácii pacienta posádkou záchrannej zdravotnej
služby (ďalej ako „ZZS“) vymedzuje najmä materiálno-technické a personálne vybavenie ambulancie
ZZS a parametre systému prednemocničnej a nadväznej nemocničnej zdravotnej starostlivosti. V
závislosti od uvedených parametrov môže byť miera prežívania pacientov po prednemocničnom
zastavení obehu (ďalej ako „OHCA“) v rozmedzí 0 až 18 %. Pre dosahovanie čo najvyššej miery
prežívania OHCA poskytujú Odporúčania Európskej Resuscitačnej Rady 2021 (ďalej ako
„Odporúčania“) viaceré odporúčania.
V prvom rade Odporúčania kladú dôraz na včasné rozpoznanie hroziaceho OHCA, v podmienkach
ZZS najmä vďaka rozpoznaniu jeho klinických príznakov a 12-zvodovému EKG. Spomedzi
organizačných opatrení na zvýšenie pripravenosti ZZS na OHCA je odporúčané najmä absolvovanie
certifikovaných ALS kurzov členmi resuscitačných tímov, monitoring expozície jednotlivých členov
tímu voči resuscitáciám (a adresné intervencie smerom k členom tímu s nízkou expozíciou), ako aj
zavedenie a adherencia k jasným rozhodovacím protokolom v rámci resuscitácie. Medzi podstatné
opatrenia je tiež radený systematizovaný zber údajov o vykonaných resuscitáciách a ich zasielanie do
registrov.
ABCDE prístup sa podľa Odporúčaní uplatňuje aj pri resuscitáciách posádkami ZZS.
V oblasti zabezpečenia dýchacích ciest je pri resuscitácii posádkou ZZS dôraz kladený na prednostné
zabezpečovanie dýchacích ciest supraglotickými pomôckami, pričom intubácia by mala byť
vyhradená len pre profesionálov s takou skúsenosťou v oblasti intubácie, ktorú v podmienkach ZZS
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na Slovensku nie je možné nadobudnúť. Zároveň, intubovať by mala len taká posádka ZZS, ktorá je
vybavená kapnografickým prístrojom.
V oblasti ventilácie pacienta je zdôrazňovaná potreba ventilovať pacienta čo možno najvyššou
frakciou a prietokom O2, čo v podmienkach ZZS je možné dosiahnuť využívaním samorozpínacieho
dýchacieho vaku s kyslíkovým rezervoárom, pripojeným na prenosnú tlakovú fľašu O2 s prietokom
plynu 15 l/min.
V oblasti obehu a defibrilácie je pre OHCA odporúčaná defibrilácia iba prostredníctvom
samolepiacich defibrilačných elektród, pričom táto je možná aj bez zastavovania mechanických
kompresií hrudníka.
Odporúčania sa zaoberajú tiež špeciálnymi prípadmi OHCA. V prípade OHCA z dôvodu suspektnej
pľúcnej embólie je odporúčané prednemocničné podanie trombolýzy a prolongované kompresie
hrudníka po dobu 60 až 90 minút, napríklad vhodným mechanickým prístrojom (Corpuls CPR, Lucas,
apod.). OHCA z dôvodu infarktu myokardu a z dôvodu hypotermie sú ďalšími oblasťami, kde sú v
prednemocničnej resuscitácii odporúčané postupy vyžadujúce prístroj na mechanické kompresie
hrudníka. V prípade anafylaktického OHCA je zdôrazňovaná preferencia intramuskulárneho podania
adrenalínu pred intravenóznym podaním, ktoré by malo byť vyhradené pre lekárov s takou praxou,
ktorú na Slovensku nie je možné nadobudnúť v podmienkach ZZS. Ak dôjde k OHCA na podklade
tamponády perikardu, dôraz je kladený na torakotómiu alebo perikardiocentézu s pomocou USG,
ktorý už je v podmienkach ZZS na Slovensku dostupný v niektorých posádkach RLP. V oblasti
hypovolemického OHCA je okrem doplnenia cirkulujúceho objemu odporúčané aj podanie kyseliny
tranexamovej, ktorá v súčasnosti nie je bežnou výbavou posádok ZZS na Slovensku, nakoľko nie je
na Slovensku registrovaným liekom.
Odporúčania pokrývajú tiež oblasť odporúčaného smerovania pacientov s OHCA. Zdôrazňovaný je
význam centier zastavenia obehu, ktoré v našich podmienkach zatiaľ absentujú. Pacienti s
podozrením na OHCA z dôvodu kardiálnej ischémie by mali byť posádkou ZZS smerovaní priamo
do PKI centra, pacienti s OHCA neurologickej etiológie by mali byť smerovaní na neurologickú JIS
s vykonaním CT vyšetrenia hneď pri preberaní pacienta od ZZS.
Samostatná časť Odporúčaní sa venuje technológiám zvyšujúcim prežívanie OHCA. Spomedzi
týchto technológií sú zdôraznené využívanie point-of-care ultrazvuku v oblasti OHCA diagnostiky a
využívanie zariadení na mechanické kompresie hrudníka, ktoré umožňujú transport pacienta s OHCA
do nemocnice za pokračujúcej KPR. Odporúčania tiež poukazujú na stále sa rozširujúce využívanie
prednemocničného mimotelového obehu (VA-ECMO) pri resuscitáciách pacientov s OHCA v
niektorých vyspelých krajinách. Prínos videolaryngoskopie, v súčasnosti zavádzanej v mnohých
ZZS, podľa Odporúčaní zatiaľ nebol jednoznačne preukázaný.
Spomedzi technológií a postupov, ktoré by mohli v budúcnosti nájsť uplatnenie v oblasti OHCA, sú
uvádzané video-inštrukcie pri operátorom asistovanej resuscitácii (ako alternatíva k doteraz
využívanej TANR), využívanie dronov na doručovanie AED (ktoré je rýchlejšie ako doručovanie
AED cestou first-responderov), či využívanie real-time počítačovej analýzy volaní na tiesňovú linku
(nakoľko špeciálne algoritmy dokážu rozpoznať zastavenie obehu rýchlejšie ako operátori tiesňovej
linky).
Kľúčové slová: OHCA, ZZS, záchranná zdravotná služba, prednemocničná zdravotná
starostlivosť, prednemocničné zastavenie obehu, resuscitácia
e-mail: polak.matej@zamed.sk
ZÁSAHY ZZS NA SLOVENSKU U PACIENTOV S OCHORENÍM COVID-19
Matej Polák1, Alena Dudeková2
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Globálna pandémia ochorenia COVID-19 bola vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou za
pandémiu 11. marca 2020. K 14. máju 2021 bolo potvrdených viac ako 161 miliónov prípadov a viac
ako 3,36 milióna úmrtí na COVID-19 vo viac ako 190 krajinách. Na Slovensku sa prvý prípad
potvrdil 6. marca 2020 a k 14. máju 2021 bolo na Slovensku pozitívne testovaných 387 162 osôb a
bolo zaznamenaných 12 168 úmrtí na spomínané ochorenie. Celé toto obdobie prvej aj druhej vlny
pandémie sa priamo dotýka práce záchrannej zdravotnej služby. Na začiatku sa posilnila výbava
OOPP a priama starostlivosť sa upriamila na rýchle zastabilizovanie a transport do nemocnice. Pri
druhej vlne pandémii sme sa opätovne začali vracať k ošetreniu, ktoré sme poznali pred pandémiou.
Ako vyzeralo ošetrenie? V akých stavoch sa pacienti prevážali?
Na vzorke 7% z celkových posádok na Slovensku, sa nám podarilo spracovať analýzu akú
starostlivosť potrebovali pacienti s diagnózami U07.1 (potvrdená infekcia COVID-19) a U07.2
(podozrenie z infekcie COVID-19) (ďalej len „COVID“) za obdobie jedného roku, a to od začiatku
apríla 2020 do konca marca 2021. Celkovo bolo analyzovaných 2359 pacientov, pričom u niektorých
sa zasahovalo opakovane. Rekordom bol 62-ročný pacient, ktorý si v priebehu 11 dní kvôli COVIDu zavolal domov záchranku 5krát, pričom každý krát odmietol prevoz do nemocnice. Spomedzi
analyzovaných zásahov bolo 94,5% zásahov primárnych a 5,5 % zásahov bolo sekundárnych, teda
takých, ktoré spočívali v prevoze pacientov z jednej nemocnice (ďalej „ÚZZ“) do inej.
V oblasti primárnych zásahov bol výskum zameraný na štruktúru zásahov ZZS, stav pacientov na
začiatku zásahu ZZS, terapiu podávanú posádkami ZZS a stav pacientov na konci zásahu ZZS.
Štruktúra zásahov ZZS v oblasti štruktúry zásahov ZZS boli predmetom výskumu: časová distribúcia
zásahov v priebehu sledovaného obdobia, dojazdové časy posádok ZZS, veková štruktúra a štruktúra
pacientov podľa pohlavia.
V rámci časovej distribúcie primárnych zásahov sa zistilo, že z hľadiska počtu primárnych zásahov
boli najnáročnejšími mesiacmi január a február 2021, za ktoré sa spolu vykonala viac ako polovica
(58 %) všetkých primárnych zásahov uskutočnených za celých 12 mesiacov. Naopak, v žiadnom
mesiaci od apríla 2020 do septembra 2020 (vrátane) sa neuskutočnilo ani 1% spomedzi všetkých
primárnych zásahov uskutočnených za sledovaných 12 mesiacov.
Z hľadiska dojazdového času na miesto zásahu bol výskumom overované, či sa so zhoršujúcou
celoslovenskou situáciou súvisiacou s ochorením COVID v SR budú predlžovať dojazdové časy ZZS
na miesto primárneho zásahu. Všeobecne akceptovaný predpoklad bol, že čím viacej pacientov s
COVID-19 si bude vyžadovať zásahy záchranky, tým dlhšie budú dojazdové časy ZZS na miesto
zásahu. Paradoxne sa zistil pravý opak predpokladaného stavu, a to že priemerné dojazdové časy na
miesto zásahu za jednotlivé kvartály so zhoršujúcou sa celoslovenskou situáciou postupne klesali zo
16 minút za Q3 2020, cez 15 minút za Q4 2020, až na 14 minút za Q1 2021.Všeobecne tvrdený
predpoklad, že súbežne so zhoršujúcou sa situáciou v nemocniciach budú narastať aj dojazdové časy
ZZS z miesta zásahu do nemocnice, sa tiež nepotvrdil. Naopak, reprofilizácia mnohých nemocníc a
zriadenie „COVID“ oddelení vo všetkých nemocniciach tieto dojazdové časy znížila. Kým v
3.kvartáli 2020 ZZS vozila pacientov do vzdialenejších špecializovaných nemocníc, priemerný
dojazdový čas do nemocnice bol vyše 40 minút. Po reprofilizácii nemocníc a zriadení „COVID“
oddelení v aj lokálnych nemocniciach sa dojazdové časy do nemocníc v 4.kvartáli roku 2020 znížili
na 18 minút (resp. 17 minútv 1. kvartáli roku 2021).
Z hľadiska vekovej štruktúry pacientov dominovala v 3.kvartáli roku 2020 primárnym zásahom
skupina pacientov sedemdesiatnikov (32% podiel na všetkých primárnych zásahoch). Kategória
šesťdesiatnikov v tomto období tvorila len 16 % primárnych zásahov, päťdesiatnici len 11 %. Na
vrchole krízy v 1.kvartáli 2021 tvorili sedemdesiatnici len menej ako 25% podiel, pričom
šesťdesiatnici sa s 26% podielom stali najfrekventovanejšou skupinou pacientov. Podiel
päťdesiatnikov v tomto období vzrástol na vyše 16 %. Potvrdil sa tak predpoklad, že s postupom času
postihoval závažný priebeh COVID čoraz mladšie ročníky pacientov. Štruktúra pacientov podľa
pohlavia bola na celkovom súbore primárnych zásahov vyrovnaná (49 % pacientov boli ženy, 51 %
muži). Mierne rozdiely boli vo vekových podskupinách. V skupine pacientov do 40 rokov tvorili
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muži 59 % pacientov. Naopak, vo vekovej skupine pacientov nad 70 rokov prevládali ženy s 56%
podielom.
V prednáške priblížime, v akom stave boli pacienti na začiatku zásahu ZZS, s akými symptómami sa
u pacientov stretávali posádky ZZS, ako a v akej dĺžke sa poskytovala oxygenoterapia a aká
najčastejšia liečba sa využila pri ošetrení.
Kľúčové slová: COVID-19, analýza, veková štruktúra, ošetrenie
e-mail: polak.matej@zamed.sk
SYNKOPA V STAROBE
Eva Rajnohová
Klinika geriatrie LF SZU Univerzitná nemocnica Bratislava
Synkopa je prechodná strata vedomia v dôsledku globálnej cerebrálnej hypoperfúzie
charakterizovanej rýchlym nástupom, krátkym trvaním a spontánnym úplným zotavením.
Synkopálne stavy u starých ľudí majú oproti mladším vekovým skupinám špecifické charakteristiky,
ako je multifaktoriálnosť príčin, vysoký výskyt komorbidít, častý výskyt atypických klinických
manifestácií a veľakrát prítomnosť amnézie na prebehnutú udalosť v dôsledku straty vedomia.
Príčinou častého výskytu synkop v starobe sú morfologické a funkčné zmeny kardiovaskulárneho
systému súvisiace so starnutím, multimorbidita s polyfarmáciou, zvýšená citlivosť starších ľudí na
bradykardizujúce lieky, poruchy prekrvenia centrálneho nervového systému pri zvýšenej tuhosti ciev
a neurohumorálna instabilita.
Najčastejším typom synkopy vo vyššom veku je reflexná (vazovagálna) a ortostatická synkopa.
Oproti mladším vekovým skupinám však stúpa aj výskyt prognosticky nepriaznivých kardiálnych
príčin synkopy. Vazovagálna synkopa je neurálne sprostredkovaný reflex, pri ktorom dochádza k
relatívne náhlej zmene aktivity autonómneho nervového systému, ktorá vedie k poklesu Tk, TF a
mozgovej perfúzie. Prejavuje sa typickými prodromálnymi príznakmi, ako sú bledosť, potenie,
nauzea, závrať, avšak špecifikom klinickej manifestácie tejto synkopy vo vysokom veku je častejší
výskyt oligosymptomatických foriem. U 30% pacientov sa manifestuje bez prodrómov, alebo
prodrómy trvajú veľmi krátko. Spúšťajúcimi faktormi reflexnej synkopy býva pobyt v horúcom
prostredí, dlhodobé státie, dehydratácia (potencovaná užívaním diuretík), antihypertenzíva a
vazodilatanciá. V porovnaní s mladými pacientmi je podstatne vyšší výskyt karotickej synkopy.
V prednáške sú podrobne popisované aj ostatné typy synkop s ich špecifikami vo vyššom
veku.
Synkopa u starých ľudí je spojená s vyššou mortalitou ako u mladých pacientov. Vysoký vek
ovplyvňuje aj compliance pacienta k diagnostickým a liečebným postupom, ktoré je nutné
modifikovať.
Odber anamnézy býva pri diagnostike synkopálnych stavov u geriatrických pacientov často
komplikovaný kognitívnym deficitom a sprievodnou amnéziou na prebehnutú udalosť. Dôležité je
preto dôsledné objektívne vyšetrenie pacienta, kardiologické vyšetrenie s realizáciou 12 zvodového
ekg, eventuélne 24 hodinového ekg Holter monitoringu srdcového rytmu a ECHO vyšetrenia,
vykonanie ortostatického testu, masáži karotického sinusu, pri nejasnej diagnóze Head-up tilt testu
(test na naklonenej rovine). Veľmi komplikovaná je diferenciálna diagnostika synkopy, kde je
dôležité odlíšiť poruchy s čiastočnou alebo úplnou stratou vedomia, ale bez globálnej mozgovej
hypoperfúzie (epilepsia, poruchy metabolizmu vrátane hypoglykémie, hypoxia, hyperventilácia s
hypokapniou, intoxikácia a vertebrobazilárny tranzitórny ischemický atak) a poruchy bez narušenia
vedomia (kataplexia, pády, psychogénne navodená synkopa a tranzitórny ischemický atak
karotického pôvodu).
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V prednáške podrobne popisujem jednotlivé typy synkop,
manažment v starobe.

ich odlišnú etiológiu, prejavy a

Kľúčové slová: synkopa, staroba, prodromálne príznaky, kardiovaskulárny systém, cerebrálna
hypoperfúzia
e-mail: eva.rajnohova1@gmail.com
KAŽDÝ KŔČ RAZ POVOLÍ…NIEKEDY AJ BEZ NÁS
Róbert Rajský, Attila Gányovics
Life Star Emergency s.r.o., Limbach, RLP Rimavská Sobota
Za kŕče považujeme náhle príhody spôsobené abnormálnou axonálnou elektrickou aktivitou v mozgu.
Výskyt kŕčových stavov je v podmienkach prednemocničnej starostlivosti veľmi častý. Približne 810% percent pacientov je ošetrených pre kŕčový stav, z čoho však iba časť môžeme zaradiť pod
definíciu epilepsie. Kŕčami sa môžu prejaviť mnohé kardiovaskulárne, metabolické ochorenia,
intoxikácie, môžu byť prejavom nažiadúcich účinkov liekov. Opakovane sa stáva, že sa hypoxické
kŕče pri náhlom zastavení obehu zamieňajú za epilepsiu, týmto sa oneskoruje adekvátne poskytnutie
prvej pomoci, väčšinou so zlou prognózou pre pacienta. Najzávažnejšou formou kŕčov-epilepsie je
status epilepticus, ktorý ohrozuje život pacienta hypoxémiou, kardiovaskulárnym zlyhaním alebo
poškodením centrálneho nervového systému.
Cieľom prednášky je ozrejmiť extrémnú náročnosť pri diagnostike a diferenciálnej diagnóze
kŕčových stavov s alebo bez poruchy vedomia a tak isto aj limitácie našej liečby pri ťažkých formách
epilepsie a status epilepticus. Na Slovensku neexistujú jendnoznačné odporúčania pre
prednemocničný manažment epilepsie. Práca v mimonemocničnom prostredí ja často sťažovaná
možnosťou nedostatočnej anamnézy od vystresovaných svedkov ako aj samotným prostredím.
Dôležité je dôkladné klinické vyšetrenie pacienta zamerané aj na identifickáciu možných
neneurologických príčin kŕčov ako aj skrytých poranení.
Prioritou zásahu je však potreba ukončiť patologickú elektrickú aktivitu mozgu. Autori chcú
upozorniť aj na fakt, že liekové vybavanie posádok ZZS na Slovensku aktuálne nedisponuje
všetkými modernými modalitami liečby, ktoré by mohli túto kŕčovú aktivitu ukončiť. Napriek
podaniu dostupnej liečby, celkovej anestézy a umelej pľúcnej ventilácie môže pretrvávať patologická
elektrická aktivita v mozgu s nepriazdnivou prognózou pre pacienta.
Bolo by potrebné zahájiť diskusiu so zástupcami neurológov a položiť si niekoľko otázok: Ako by sa
na Slovensku mohol štandardizovať postup posádok ZZS pri manažmente závažných kŕčov prípadne
status epilepticus. Ako by sa starostlivosť zlepšila zavedním intravenóznych antiepileptík do
vybavenia posádok RLP? Vhodné by bolo otvoriť aj otázku kompetencií zdravotníckych
záchranárov, ktorí majú podľa aktuálne platnej legislatívy okliešťené možnosti liečby pri týchto
stavoch.
Kľúčové slová: kŕčový stav, epilepsia, prednemocničná starostlivosť, status epilepticus
e-mail: rajskýplyn3@gmail.com
RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU INTRAKRANIÁLNYCH PORANENÍ U
GERIATRICKÝCH PACIENTOV
Marián Sedlák, Radoslav Morochovič
Klinika úrazovej chirurgue LF UPJŠ a UNLP Košice, Záchranná služba Košice
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Úvod: Kontinuálnym zlepšovaním zdravotnej starostlivosti a zvyšujúcim sa podielom ľudí v
geriatrickom veku sa úrazy týchto pacientov stávajú častejším dôvodom vyšetrení na urgentných
príjmoch. V roku 2019 bol najvyšší počet úrazových hospitalizácií na 100 000 obyvateľov v
populácií ľudí nad 65 rokov (3 098 hospitalizácií na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupine).
Najčastejším mechanizmom úrazu v tejto skupine boli pády, pri ktorých malo 2625 pacientov vo
vekovej skupine nad 65 rokov zistenú diagnózu intrakraniálneho poranenia.¹ Geriatrickí pacienti sú
často polymorbídni a veľká časť z nich užíva antikoagulanciá alebo antiagreganciá. Užívanie týchto
liekov a rizikové faktory vzniku intrakraniálnych poranení u geriatrických pacientov sú predmetom
viacerých štúdií, ktoré sa ale v záveroch často rozchádzajú.
Metódy: Do retrospektívnej analýzy, ktorej cieľom bolo zistenie výskytu intrakraniálneho poranenia
u geriatrických pacientov, boli zaradení všetci pacienti nad 65 rokov, ktorým bolo v období 01-07/
2019 na Klinike úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UNLP (KÚCH) vykonané CT mozgu. Zo zdravotnej
dokumentácie boli získané informácie o veku, pohlaví pacienta, mechanizme úrazu, GCS, spôsobe
transportu na ošetrenie, užívaní liekov, mieste úrazu a poškodenia kožného krytu na hlave a tvári a
záver CT vyšetrenia mozgu.
Výsledky: V sledovanom období bolo zistených 208 pacientov vyhovujúcich vstupným
podmienkam. Priemerný vek celej skupiny bol 77 rokov, pričom mierne prevažovali ženy (110
prípadov, 52,8%). Väčšina pacientov bola do nemocnice transportovaná záchrannou službou (119
prípadov, 57,2%). Vstupné GCS 15 bodov bolo zistené u 85,7% pacientov. Pád na rovine bol
najčastejšou príčinou úrazu (131 prípadov, 63,0%), najčastejším miestom úrazu bola domácnosť (78
prípadov, 37,5%). Priemerný čas do vykonania CT vyšetrenia od príchodu na ambulanciu KÚCH bol
0:39 minút. Z celej skupiny až 101 pacientov (48,6%) užívalo lieky na riedenie krvi. Intrakraniálne
poranenie bolo zistené v 16 prípadoch (7,2% zo všetkých pacientov). Výskyt intrakraniálneho
poranenia v súbore sa líši na základe užívania niektorých z liekov na riedenie krvi (p=0,03). Rovnako
aj lokalizácia poranenia v záhlaví bola častejšie asociovaná s výskytom intrakraniálneho poranenia
(p=0,004). Pri vstupnom GCS menej ako 15 bodov nebol pozorovaný častejší výskyt intrakraniálneho
poranenia (p=0,51).
Záver: Úrazy hlavy u geriatrických pacientov sú veľmi častým diagnosticko-terapeutickým
problémom. V našej analýze mali pacienti užívajúci niektoré lieky na riedenie krvi, ako aj pacienti
po páde na záhlavie zvýšené riziko výskytu intrakraniálnych poranení. Vstupné GCS skóre v tejto
vekovej kategórii naopak nemalo prediktívnu hodnotu pri diagnostike intrakraniálneho poranenia.
Zdroje: 1. Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019. Národné centrum
zdravotníckych
informácií.
Február
2021.
Dostupné
na:
http://data.nczisk.sk/statisticke_vystupy/Urazy/Hospitalizacie_na_urazy_a_ich_priciny_v_SR_2019
_sprava_k_publikovanym_vystupom.pdf
Kľúčové slová: trauma, intrakraniálne poranenia, mozog, geriatrický pacient, úraz hlavy
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PREDNEMOCNIČNÁ URGENTNÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV S VRODENÝMI
KOAGULOPATIAMI
1,2
Martin Sedmina , A.Bátorová1,3 , J.Janovec1, Viliam Dobiáš4
1

2

Slovenské hemofilické združenie
Hematologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica – Regionálne hemofilické
centrum
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Klinika hematológie a transfúziológie UN Bratislava – Národné hemofilické centrum
4
Katedra urgentnej medicíny LF SZU Bratislava

Vrodené poruchy zrážania krvi (vrodené koagulopatie) sa zaraďujú medzi zriedkavé ochorenia.
Základnou vlastnosťou týchto ochorení je neschopnosť tela zastaviť akékoľvek poúrazové, alebo
spontánne krvácanie. Najznámejším ochorením z tejto skupiny je hemofília. Najčastejším typom
vrodenej koagulopatie je von Willebrandova choroba. Podľa Národného registra vrodených
koagulopatií Slovenskej republiky, ktorý vedie Národné hemofilické centrum v Bratislave je na
Slovensku približne 2800 takýchto pacientov, z toho približne 500 pacientov s ťažkou formou
vrodenej poruchy. Pacienti sú sledovaní aj v spádových hematologických ambulanciách a v prípade
invazívneho výkonu, alebo závažného krvácania prebieha ich manažment na špecializovaných
pracoviskách s 24-hodinovou dostupnosťou hematológa. Najvyšším centrom liečby vrodených
porúch zrážania krvi je Národné hemofilické centrum v Bratislave, pracujúce pri Klinike hematológie
a transfuziológie UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Regionálne centrá s 24hodinovou dostupnosťou hematológa sú v nemocniciach v Banskej Bystrici, v Martine a v Košiciach.
Liečba spočíva vo vnútrožilovom podaní koncentrátu koagulačného faktora (KKF) pacientovi za
účelom normalizácie hemostázy doplnením chýbajúcej zložky koagulácie do cirkulácie. V prípade
úrazu musí byť pacientovi najprv podaný koncentrát koagulačného faktora a až následne majú
prebiehať všetky diagnostické úkony. Pacientom sa KKF podávajú v 2 režimoch – 1. podľa potreby
(on demand), teda iba v prípade krvácania, alebo 2. profylakticky, teda preventívne, hlavne u ťažkých
foriem ochorení za účelom prevencie spontánnych krvácaní do kĺbov a svalov, čo môže viesť k
invalidizácii pacienta. Aby sa včas zamedzilo dôsledkom vzniknutého krvácania a aby mohla byť u
pacienta komfortne aplikovaná pravidelná preventívna liečba je u týchto pacientov možná tzv.
domáca liečba. KKF si podáva vnútrožilovo pacient sám, alebo mu ho aplikuje zaškolený rodinný
príslušník, napr. rodič dieťaťa. V komplexnej starostlivosti hematologickým pracoviskám asistuje v
Slovenskej republike pacientska organizácia – Slovenské hemofilické združenie, ktorá zabezpečuje
vzdelávanie a osvetu o uvedených ochoreniach.
V prípade dopravnej nehody, alebo iného závažného úrazu sú títo pacienti vysoko rizikoví. V prípade,
že sa im v čo najkratšom čase nepodá vnútrožilovo koncentrát koagulačného faktora sú ohrození na
živote z dôvodu absencie fyziologickej hemostázy. Najdôležitejšou vecou je preto identifikácia
uvedeného pacienta. Ak zranenie nie je vážne, najčastejšie sa pacient identifikuje sám, resp. ho pre
potreby ošetrujúceho personálu identifikuje blízka osoba. Dopravná nehoda však predstavuje kritickú
situáciu pre akúkoľvek osobu. Prítomnosť zraneného pacienta s vrodenou koagulopatiou na mieste
dopravnej nehody predstavuje aj pre skúseného člena posádky záchrannej zdravotnej služby situáciu,
s ktorou sa nemusí stretnúť za celú svoju prax. Aby bol pacient pri dopravnej nehode správne a rýchlo
ošetrený, bol mu v rámci možností čo najskôr podaný koncentrát koagulačného faktora a následne
bol transportovaný na špecializované pracovisko, je nutná spolupráca aj samotného pacienta a jeho
spolucestujúcich v podávaní správnych informácii. Je však možné, že dôjde k situácií, že pacient,
alebo jeho spolucestujúci takúto informáciu nie sú schopní podať.
Slovenské hemofilické združenie v spolupráci s Pracovnou hemofilickou skupinou Slovenskej
hematologickej a transfúziologickej spoločnosti v roku 2018 vypracovalo projekt označovania
osobných motorových vozidiel, ktoré prevážajú týchto pacientov. Súkromné osobné motorové
vozidlo je označené na palubnej doske na strane vodiča s možnosťou označenia aj na zadnom skle.
Označením je samolepka so symbolom s dvojjazyčným nápisom „krvácavé ochorenie“. Projekt bol
v roku 2018 odsúhlasený výbormi Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti a
Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof, ktoré prebrali nad projektom
odbornú garanciu. O označení vozidiel boli informované posádky záchrannej zdravotnej služby v
Slovenskej republike v roku 2018. Na základe označenia vozidla môže byť posádkou vykonaná
cielená identifikácia účastníka nehody s vrodenou koagulopatiou. Pacienti boli na začiatku roku 2019
opakovane o projekte informovaní aby správnym dodržaním pravidiel zo strany pacienta
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maximalizovali šancu, aby im bola poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť. Veríme, že
uvedený komplexný projekt pomôže v prednemocničnom a ústavnom manažmente pacienta tak, aby
sa šanca na prežitie pacienta maximalizovala.
Kľúčové slová: hemofília, koagulopatia, polytrauma, dopravná nehoda
e-mail: martin.sedmina@yahoo.com
POCUS V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI
Roman Škulec
Pracovní skupina urgentní ultrasonografie Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS
JEP, Výukové pracoviště pro ultrazvukové metody v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně,
IPVZ, Praha, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, Kladno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita
Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Akutní dušnost je závažný subjektivní symptom, který tvoří přibližně desetinu všech indikací výjezdů
zdravotnické záchranné služby. Obvyklá diferenciální diagnostika akutní dušnosti s cílem stanovit
nozologickou jednotku je často komplikovaná. Diagnosticko-terapeutický postup v přednemocniční
neodkladné péči musí reflektovat reálné možnosti, a proto musí být kompromisem času stráveného
ošetřením a realistické diagnostické přesnosti v úzkém vztahu k následné léčbě, kterou jsme schopni
bezpečně poskytnout. V přednášce bude prezentovaná úloha Point-of-Care ultrasonografie v
diferenciální diagnostice dušnosti v rámci diagnostického protokolu READY (Rapid pRE-hospital
DYspnoea evaluation; Škulec R. Urgentní medicína 2020,23:14-19).
Kľúčové slová: POCUS, diferenciální diagnostika, dušnost
e-mail: skulec@email.cz
POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ – SPOLEČNÁ
CESTA K OFICIÁLNÍ KOMPETENCI
Roman Škulec
Pracovní skupina urgentní ultrasonografie Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS
JEP, Výukové pracoviště pro ultrazvukové metody v anesteziologii, intenzivní a urgentní medicíně,
IPVZ, Praha, Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, Kladno, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita
Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové
V přednášce budou shrnut aktuální stav zakotvení Point-of-Care ultrasonografie v urgentní medicíně
ve vzdělávacím a specializačním systému v České republice, budou diskutovány další kroky v její
certifikaci a možnosti vzájemné spolupráce mezi Českou a Slovenskou republikou.
Kľúčové slová:
e-mail: skulec@email.cz
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EMBOLIZÁCIA TRAUMATICKÝCH PORANENÍ – KEDY A AKO ?
Alexandra Petríčková Šťastná, Barbora Valjentová
Fakultná nemocnica Trenčín
Embolizácia akútnych traumatologických krvácavých stavov je zatiaľ vo viacerých prípadoch
neprebádaným článkom medicíny, no stále viac sa preukazuje jej obrovský terapeutický potenciál.
Umožňuje uzavrieť patologicky poškodené cievy s minimálnou invazivitou a kratším časom
rekonvalescencie. Reprezentuje veľmi rýchlu a často jedinú možnú alternatívu na miestach, ktoré by
inak neboli dobre prístupné. Je metódou voľby pri významnom počte život ohrozujúcich krvácaní,
pričom pacient nieje vystavený možným následkom, spojeným s chirurgickými riešeniami
(nefrektómia, splenektómia). Vaskulárna embolizácia má množstvo benefitov. Oproti konvenčnej
operačnej liečbe predstavuje pre pacienta nižšiu úroveň invazivity, menšiu stratu krvi, kratší čas
rekonvalescencie, je omnoho efektívnejšia a rýchlejšia v urgentných prípadoch. Akútnou indikáciou
je krvácanie traumatickej alebo atraumatickej etiológie s akútnym priebehom, ktoré nie je možné
zastaviť iným spôsobom (medikamentózne ani chirurgicky alebo by chirurgické riešenie malo
významne väčšie riziko pre pacienta) a pacienta ohrozuje na živote. Embolizácia je taktiež
jednoznačným riešením v prípadoch retroperitoneálneho krvácania a panvového traumatického
krvácania.
Spracovaná téma obsahuje prierez 12 ročným obdobím (r. 2007 – 2019) z pohľadu vykonaných a
indikovaných traumatických embolizácií, ktoré boli realizované vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Vo
februári 2019 bol spustený program embolizácií (traumatickej/atraumatickej etiológie) aj v akútnom
režime, predstavujúci príslužby lekárov, inštrumentáriek a angiologických technikov v prípade
realizácie indikovanej embolizácie. Počas tohto obdobia bolo vykonaných 19 traumatických
embolizácií v akútnom režime príslužby. Pričom anamnéza terajšieho ochorenia zahŕňala pády z
výšky, autonehody, zrážku s vlakom, pád z motorky, zrazenie chodca, pád zo schodov či pády z
bicykla a iné. Celkový počet realizovaných traumatických embolizácií od roku 2007 po rok 2019 bol
75. Miera technického úspechu pre túto možnosť liečby sa pohybuje v rozmedzí od 75% – 100%.
Retrospektívny prieskum mortality po angioembolizácii v akútnom režime príslužieb predstavuje
14%, avšak úmrtia v plnom počte prípadov súvisia so sprievodnými zraneniami. Téma má za úlohu
priniesť pohľad na úspešné (aj neúspešné) embolizácie a poukázať na intervenčnú možnosť riešenia
traumatických poranení parenchýmových orgánov a panvy. Taktiež dáva možnosť nahliadnuť do
jednotlivých fáz embolizácie (pohľad lekár/sestra), od jej indikácií, cez prípravu pacienta a prípravu
pomôcok k samotnému výkonu až po jej ukončenie. Embolizácia ako intervenčný zákrok predstavuje
bezpečné, rýchle a inovatívne riešenie urgentných krvácavých stavov. Avšak rovnako ako pri každej
liečbe sa musia brať do úvahy riziká komplikácií. Vykonanie, resp. uprednostnenie angioembolizácie
ovplyvňuje jej dostupnosť a inštitucionálna odbornosť, preferencia alternatívnej stratégie.
Kľúčové slová: Traumatická embolizácia, Krvácavé stavy, Vaskulárna embolizácia, Intervenčný
zákrok, Indikácie, Angioembolizácia
e-mail: alex.stastna@gmail.com, alexandra.stastna@fntn.sk
FAST TRACK – PRÍNOS ALEBO SLEPÁ ULIČKA?
Boris Šťastný
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves, urgentný príjem
V súčasnosti sme svedkami akútneho nedostatku zdravotníckeho personálu naprieč všetkými
vyspelými krajinami západného sveta. Súvisí to s nárastom počtu obyvateľstva, zmenou jeho
vekového zloženia a z toho vyplývajúcim významným nárastom zaťaženia zdravotníckych systémov.
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To si vyžaduje zvýšené nároky na organizáciu práce, presun kompetencií z lekárskych na nelekárske
profesie, zjednodušenie a zefektívnenie manažmentu pacienta. Jedným z najviac zaťažených zložiek
zdravotníckych systémov sú nemocničné urgentné príjmy.
Autor sa vo svojej práci zaoberá potencionálnym dopadom na manažment a organizáciu práce na
urgentnom príjme pri zavedení systému Fast track. V úvode vysvetľuje princípy fungovania systému,
jeho požiadavky na priestorové a personálne vybavenie, dopad na bežný chod oddelenia.
Uvádza históriu zavádzania systému, implementačné skúsenosti z iných krajín a súčasný názor na
existenciu.
Načrtáva možné zavedenie systému na Slovensku, podmienky jeho implementácie, nároky na
personálne a kompetenčné vybavenie, dopad na súčasnú legislatívu.
Kľúčové slová: fast track, zdravotná sestra, kompetencie
e-mail: boris.stastny@svetzdravia.com
AVIZOVANIE PRÍCHODU AKÚTNEHO PACIENTA DO ZDRAVOTNÍCKEHO
ZARIADENIA Z POHĽADU UP
Silvia Štefániková, Andrea Blaščáková
Svet zdravia, a.s. – Nemocnica Spišská Nová Ves
Avizovanie príchodu akútneho pacienta posádkou ZZS na oddelenie urgentného príjmu (UP)
poskytuje personálu čas potrebný na mobilizáciu personálu, špecialistov a vybavenia na zabezpečenie
komplexnej starostlivosti o pacienta. Predbežná informácia o príchode akútneho pacienta na UP je
dôležitým krokom, dáva personálu možnosť pripraviť podmienky pre príjem a to najmä v súčasnosti
keď bojujeme s nedostatkom personálu na všetkých pozíciách. Z pohľadu rozvíjajúcich sa urgentných
príjmov je žiaduce, aby sa aj samotné odovzdávanie pacienta považovalo za súčasť celého procesu
starostlivosti. Avšak samotný protokol avizovania akútneho pacienta, môže byť ovplyvnený
viacerými faktormi. Jedným z faktorov je napríklad aj nejednotné nastavenie urgentných príjmov.
Vzhľadom na to, sa požiadavky jednotlivých nemocníc môžu odlišovať a to najmä v spojitosti s
dostupnosťou zdrojov. Malé nemocnice s obmedzenými zdrojmi budú mať iné požiadavky, ako veľké
nemocnice, ktoré majú na UP dostupné tímy špecialistov 24/7. V súčasnosti sa bežne používajú
medzinárodné odporúčania, ktoré definujú postupy notifikácie, transportu a liečby v urgentných
prípadoch ako STEMI, NCMP, Trauma, s využitím komunikačných technológií. Tieto protokoly
podporujú jednotný pracovný postup, výrazne znižujú čas na ošetrenie a zvyšujú šance pacienta na
prežitie. Ale aké sú postupy pri ďalších závažných stavoch? Využívame reálne všetky možnosti
komunikácie a spolupráce? Notifikačné protokoly predstavujú komunikačný nástroj, ktorý musí byť
zrozumiteľný, jednoducho interpretovateľný a vyžaduje si spoluprácu všetkých zúčastnených
zložiek. Mali by predstavovať štruktúrované komunikačné návody s prihliadnutím na určenie kritérií
pre včasné varovanie UP. Prezentácia ponúka pohľad UP na priebeh starostlivosti v prípade, ak je
príchod akútneho pacienta vopred avizovaný a naopak v prípade ak k notifikácii UP zo strany ZZS
nedôjde.
Kľúčové slová: avizovanie príchodu, akútny pacient, notifikačné protokoly, komunikácia
e-mail: silvia.stefanikova@svetzdravia.com
ŠPECIÁLNE PRÍČINY ZASTAVENIA OBEHU
Jakub Šulgan
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Slovenská resuscitačná rada
Špeciálne príčiny zastavenia obehu sú neodmysliteľnou súčasťou resuscitácie a ich riešenie je
dôležité z hľadiska šance pacienta na obnovenie spontánneho krvného obehu. V odporúčania ERC z
roku 2021 nie sú veľké zmeny oproti predchádzajúceim odporúčaniam z roku 2015. V aktuálnych
odporúčaniach je kladený dôraz na potrebu myslieť na reverzibilné príčiny zastavenia obehu a na
potrebu ich včasného riešenia. Rovnako odporúčania zdôrazňujú možnosť mimotelovej podpory
krvného obehu (ECPR). Táto metóda sa stáva metódou voľby v rôznych situáciách, pri tom ako
postupne stúpajú skúsenosti a literárne poznatky s jej použitím. Tieto odporúčania nasledujú európske
a medzinárodné odporúčané postupy v oblastiach abnormalít elektrolytov, sepsy, koronárnej
trombózy, náhodnej hypotermie a zavalenia lavínou. Z didaktického hľadika zostáva rozdelenie na
4H a 4T.
Hypoxia: prioritou je efektívna ventilácia najvyššou možnou frakciou kyslíka u pacientov so
zastavením srdca s predpokladanou asfyxiou.
Hypovolémia: podrobne rozpracované sú tri príčiny: sepsa, anafylaxia a traumatické zastavenie
srdca. Pri traumatickom zastavení srdca je k dispozícii algoritmus, ktorý kladie dôraz na simultánne
riešenie reverzibilných príčin, ktoré majú prednosť pred kompresiami hrudníka. Do algoritmu
pribudol panvový pás ako metóda voľby pri zastavovaní krvácia pri zlomeninách panvy. Pri
anafylaxii sa kladie dôraz na skoré podanie adrenalínu intramuskulárne pri náhle vzniknutých
ťažkostiach pri priechodnosti dýchacích ciest, problémoch s dýchaní a/alebo cirkuláciou. Postup pre
sesu je zhodný s odporúčaniami Surviving sepsis campaign.
Hypo-/Hyperkaliémia a iné poruchy elektrolytov: K dispozícii je algoritmus pre hyperkaliémiu, na
základe ktorého je možné eskalovať terapiu podľa hladiny draslíka v krvi. Základnými bodmi terapie
sú ochrana srdca pred vysokými hodnotami draslíka, presun draslíka do buniek, odstránenie draslíka
z tela, monitoring hladín draslíka a prevencia opätovného vzostupu draslíka po jeho poklese.
Hypo-/Hypertermia: V manažmente hypotermie sú kľúčovými bodmi správne monitorovanie
teploty, transport pacientov so zastavením obehu pri teplote pod 30°C, a pacientov s hroziacimi
známkami zastavenia obehu priamo do centra s možnosťou mimotelovej podpory krvného obehu. Pri
prognostikácii sa odporúča použiť HOPE alebo ICE skóre, ktoré hovoria o možnej úspešnosti
mimotelového ohrevu. Hodnoty draslíka v sére sa v takejto situácii ukazujú ako menej spoľahlivé. V
terapii hypertermie je potrebné sa zamerať na aktívne chladenie pacienta spolu s dostatočnou
rehydratáciou. Odporúčania sa v tejto kapitole venujú aj postupu pri malígnej hypertermii.
Trombóza: V prípade embólie do pľúcnice odporúčania hovoria o podávaní trombolýzy, prípadne
mechanickej embolektómii v prípadoch s vysokou mierou podozrenia. Je vhodné využiť možnosti
echokardiografie pri diagnostike a je vhodné myslieť aj na mimotelovú podporu krvného obehu. Pri
koronárnej trombóze u pacientov so STEMI je potrebné realizovať perkutánnu koronárnu intervenciu
do 120minút, ak toto nie je možné, tak je potrebné podať trombolýzu a transportovať pacienta do
centra pre koronárne intervencie. U pacientov s vysoko suspektnou kardiálnou príčinou zastavenia
obehu je potrebné myslieť na možnosť transportu počas prebiehajúcej resuscitácie s pomocou
zariadenia na mechanické kompresie hrudníka. Rovnako je potrebné myslieť na možnosť
mimotelovej podpory krvného obehu.
Tamponáda srdca: v takejto situácii je potrebná dekompresia perikardu či už resuscitačnou
torakotómiou alebo sonograficky navigovanou perikardiocentézou. Túto diagnózu je možné overiť
point of care echokardiografiou.
Tenzný pneumotorax: diagnóza tenzného penumotoraxu pri zastavení srdca musí byť postavená na
klinickom vyšetrení alebo pomocou point of care sonografie. V prípade zastavenia obehu je metódou
voľby dekompresia hrudníka pomocou otvorenej torakostómie.
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Toxíny: súčasťou odporúčaní z roku 2021 je aj tabuľka s jednotlivými toxínmi a ich dostupnými
antidotami, ktoré spolu s podpornými opatreniami zameranými na diagnostiku, zníženie vstrebávania
a zlepšenie eliminácie sú kľúčom v terapii intoxikácií.
Kľúčové slová: zastavenie krvného obehu, špeciálne príčiny, ECR 2021
e-mail: srr.sk
V ČOM SÚ ŠTÚDIE CRASH MIMORIADNE?
Štefan Trenkler
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Univerzita P. J. Šafárika Košice, Lekárska fakulta a
OAIM Nemocnica Krompachy
Motto: „Keep it simple, recruit thousands“
V rokoch 1999 - 2019 zrealizovali špecialisti z London School of Hygiene and Tropical Medicine tri
randomizované, placebom kontrolované multicentrické štúdie CRASH. Táto škola má vo svojich
cieľoch uvedené, mimo iného, aj výskum, vzdelávanie, globálne zdravie, étos spolupráce, prenos
výskumu do praxe a mala tak výborné predpoklady pre organizovanie týchto špeciálnych štúdií.
Prvá štúdia CRASH (-1) (Corticosteroid Randomisation After Signifikant Head injury) sa uskutočnila
v rokoch 1999 - 2004 s cieľom zistiť, či podávanie metylprednizolónu (MP) má pozitívny účinok u
pacientov s ťažkou traumou mozgu. Protokol štúdie, ktorý bol podrobený hodnoteniu a bol
publikovaný v časopise Lancet, bol jednoduchý: do štúdie boli zaradení dospelí pacienti s traumou
mozgu (GCS ≤ 14) do 8 hodín od úrazu. Pacienti dostali buď placebo alebo bolus 2 g MP plus 48
hodinovú infúziu 0,4 g/hod. Jednotná dávka bola zvolená kvôli jednoduchosti, nebola nadmerná u 50
kg a nedostatočná u 100 kg pacienta. Hodnotil sa stav po 2 týždňoch a 6 mesiacoch, ako aj možné
komplikácie MP, ako je krvácanie z gitu a infekcia. Na preukázanie 2% rozdielu bolo potrebné
zaradiť 20 000 pacientov. Organizátori štúdie zriadili 24 hod telefonické centrum a stránku na
internete a začali robiť nábor po celom svete. Účasť na štúdii nebola honorovaná a preto boli potrební
dobrovoľníci. Na druhej strane, štúdia nebola mimoriadne náročná na čas, bolo potrebné nájsť
pacientov, podať bolus plus infúziu a vyplniť jednostránkové formuláre pri zaradení, po 2 týždňoch
a 6 mesiacoch. Neboli potrebné žiadne vyšetrenia alebo testy navyše. Postupne sa do štúdie zapojilo
239 nemocníc v 49 krajinách, vyhodnotených bolo 10 008 pacientov. Slovenské (8) a České (7)
pracoviská zaradili 1 140 pacientov, čo znamená 11,4 % všetkých pacientov! Výsledok štúdie je
všeobecne známy, v protiklade s očakávaniami kortikoid zvyšil mortalitu pacientov voči placebu o
3,2 %. Následne boli z odporúčaní pre liečbu traumy mozgu kortikoidy vynechané, vrátane
odporúčania SSUMaMK z roku 2015. Podobne boli kortikoidy vyradené z liečby spinálnej traumy.
V rokoch 2005 - 2010 bola vykonaná podobným spôsobom štúdia CRASH-2 (Clinical
Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage). U dospelých pacientov s
traumatickým krvácaním bolo porovnané podanie kyseliny tranexámovej (TXA) 1 g/10 minút i.v. +
TXA 1 g/8 hod inf. voči placebu. Hodnotilo sa úmrtie do 4 týždňov a komplikácie. Opäť, protokol
bol maximálne jednoduchý. Na štúdii sa zúčastnilo 274 nemocníc v 40 krajinách, hodnotených bolo
20 211 pacientov. Zo Slovenska a Česka sa zapojilo iba 6 pracovísk s 55 pacientmi (0,27 %). Kys.
tranexámová signifikantne znížila mortalitu pri podaní do troch hodín. Európske odporúčania pre
manažment traumatického krvácania preto zaradili toto odporúčanie pre kys. tranexámovú: Je
indikovaná pri krvácaní/riziku veľkého krvácania, podať čo najskôr 1 g bolus + 1 g počas 8 hod aj
bez vyšetrenia TEG a ROTEM. Mať protokol už v prednemocničnej oblasti.
Vzhľadom na obrovský dopad výsledkov štúdie na klinickú prax sa organizátori rozhodli pre masívnu
propagáciu tohto postupu. Bola zriadená stránka pre verejnosť, natočené videá, nahratá „častuška“,
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nakreslený komiks, vedené diskusie na sociálnych sieťach, vedená kampaň, zainteresované médiá,
atď. Hovorilo sa o morálnej povinnosti výsledky implementovať i sociálnej spravodlivosti
implementácie v menej rozvinutých krajinách, kde sú úrazy s veľkým krvácaním najčastejšie.
V rokoch 2012 - 2019 bola podobným spôsobom vykonaná štúdia CRASH-3 (Clinical
Randomisation of an Antifibrinolytic in Significant Head injury). Porovnávala TXA s rovnakým
dávkovaním ako vyššie u dospelých pacientov s izolovanou traumou hlavy (GCS 12 a menej a/alebo
mozgovým krvácaním na CT s placebom. Hodnotilo sa úmrtie do 28 dní a komplikácie. Zaradených
bolo 12 737 pacientov v 29 krajinách v 175 nemocniciach. Slovensko a Česko sa tejto štúdie
nezúčastnilo! Výsledky boli publikované v časopise Lancet 4.10. 2019. Celková mortalita sa
neznížila, ale signifikantne nižšia bola mortalita priamo pre traumu mozgu u pacientov s GCS 9 - 12
pri podaní TXA do 3 hodín (5,8 % vz. 7,5 %, RR 0,78 (0,64 - 0,95), NNT = 55). Podanie bolo
bezpečné. Teraz bude potrebné výsledky implementovať v odporúčaniach pre prax.
V čom sú štúdie CRASH mimoriadne? 1. Zmenili medicínsku prax: zmenené museli byť odporúčania
pre MP a TXA, pričom TXA zaradila Svetová zdravotnícka organizácia medzi esenciálne lieky. 2. V
London School of Hygiene pracovali profesionáli. 3. Lacné lieky bolo možné skúmať vďaka
financovaniu cez Medical Research Council (z daní obyvateľov GB). 4. Na preukázanie
signifikantného rozdielu bolo potrebné zaradiť tisíce pacientov. Podarilo sa to vďaka neúnavnému
úsiliu organizátorov na pracoviskách predovšetkým v Ázii a Južnej Amerike. Do prvých dvoch sa
zapojili aj pracoviská v SK a CZ. 5. Štúdia bola postavená na dobrovoľníkoch, na ich nadšení. Aj
vďaka tomu bolo dohľadaných neuveriteľných 97 - 99 % pacientov. Dôraz sa kládol na spoluprácu
lekárov a sestier. 6. Protokoly štúdie boli transparentne publikované vopred. Bola použitá intentionto-treat analýza. Tieto faktory pôsobia proti možným skresleniam výsledkov. 7. Všetky tri štúdie boli
prijaté na publikovanie časopisom Lancet (IF 59). Ako výraz uznania boli ako autori uvedení všetci
účastníci (Crash trial collaborators). 8. Bol kladený dôraz na implementáciu v praxi viacerými
klasickými i modernými spôsobmi. Lancet povolil články preložiť a publikovať v jednotlivých
jazykoch.
Štúdie CRASH boli jedinečné a zmenili medicínsku prax. Sú inšpirujúce a je potešiteľné, že aspoň
na prvých dvoch sa zúčastnili aj pracoviská zo Slovenska a Česka.
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REBOA NA URGENTNOM PRÍJME - KTO, KEDY A AKO?
Silvia Trnovská
VOÚ Košice, OAIM
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves, OUP
Jednou z hlavných príčin smrti následkom traumy je profúzne krvácanie bez možnosti kompresie s
vývojom irevezibilného hemoragického šoku. Pacienti s takýmto krvácaním vyžadujú urgentný zásah
a mnohí zomrú ešte pred anatomickou hemostázou. Dlhé roky bola urgentná torakotómia s oklúziou
proximálnej aorty považovaná za zlatý štandard starostlivosti. V súvislosti s rozvojom
endovaskulárnych intervenčných metód pri rôznych diagnózach (aneuryzmy aorty, gastrointestinálne
krvácanie, postpartálne krvácanie) sa zvyšuje záujem o ich využitie aj v rámci ošetrenia
traumatických pacientov s profúznym krvácaním. REBOA (Resuscitative Endovascular Ballon
Occlusion of the Aorta) sa začala používať od roku 2005 pri ruptúre abdominálnej aorty, od roku
2008 sa používa na primárne ošetrenie traumy trupu, panvy a dolných končatín spojených s
rozsiahlym krvácaním bez možnosti kompresie. Najviac zavedení zaznamenávajú centrá v USA,
Japonsku, Austrálii a Veľkej Británii, kde v súčasnosti prebiehajú aj viaceré štúdie na potvrdenie
prínosu v zmysle EBM. Katéter s balónikom sa za použitia USG cestou a. femoralis Seldingerovou
technikou umiestni v zóne I a III aorty podľa typu krvácania. Oklúzia aorty v zóne I sa používa na
prvotnú kontrolu intraabdominálneho a retroperitoneálneho krvácania, zóna III pre panvu a dolné
končatiny. Indikáciou pre jeho zavedenie je život ohrozujúce krvácanie bez možnosti kompresie v
subdiafragmálnom priestore indentifikovaného USG, bez, resp. s minimálnou odpoveďou na
resuscitáciu objemu s vylúčením príčin obštrukčného šoku. Môže sa využiť aj v rámci resuscitácie,
ak zástava obehu netrvá viac ako 10 minút na ovplyvnenie afterloadu. Vzhľadom na nedostatok štúdií
je jeho zavedenie obmedzené na dospelých pacientov vo veku 18 - 69 rokov. Táto metóda sa však
môže použiť len v prípade možnosti definitívneho chirurgického ošetrenia krvácania. Najčastejším
miestom zavedenia katétra je urgentný príjem a operačná sála, no bol zavedený aj prednemocnične
(London HEMS). Z hľadiska špecializácií boli katétre zavedené lekármi urgentného príjmu a
chirurgami – traumatológmi, ďalej anesteziológmi a intervenčnými rádiológmi. Maximálny zatiaľ
odporúčaný čas oklúzie aorty je v prípade zavedenia do zóny I – 15 minút, v zóne III – 30 minút. V
niektorých centrách sa využíva aj princíp čiastočnej oklúzie aorty, resp. občasnej deflácie balónika
s cieľom zmierniť ischemické komplikácie a reperfúzne poškodenie. Jeho použitie je podľa
doterajších štúdií spojené s vyšším percentom technického zvládnutia a s výrazne nižšími
psychickými zábranami ako pri urgentnej torakotómii s klemom proximálnej aorty.
Na Slovensku sa táto metóda nepoužíva, no bolo by vhodné jej zavedenie do portfólia výkonov pre
UP II. typu a Traumacentrá.
Kľúčové slová: REBOA, trauma trupu, život ohrozujúce krvácanie
e-mail: silviatrnovsk@yahoo.com
RESUSCITÁCIA A COVID-19
Tomáš Turoček, Peter Šterbák
KAIM Vyšné Hágy, NÚTPCHaHCH
Ochorenie COVID-19, spôsobujúce syndróm akútneho respiračného zlyhania koronavírusom 2
(SARS-CoV-2), vyhlásené na jar 2020 WHO za pandémiu predstavuje zložitejšiu výzvu z hľadiska
KPR pre záchrancu. ERC (European Resuscitation Council) po systematickom zhodnotení rizík
prenosu ochorenia a zaistení maximálnej bezpečnosti záchrancu vypracovala samostatné, komplexné
odporúčanie manažmentu covidového pacienta z pohľadu resuscitácie s modifikáciou v jednotlivých
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algoritmoch. Prvotné klinické štúdie a analýzy z Číny a neskôr aj z Európskych krajín informujú o
KPR pri závažnom priebehu COVID-19, kde až v takmer 95% sa prezentuje prvotný zachytený
rytmus ako nedefibrilovateľný (prevažuje asystólia nad bezpulzovou elektrickou aktivitou). Jednou
zo základných modifikácií, platnou pre laickú aj profesionálnu záchranu, je overenie zastavenia
krvného obehu iba pohľadom. Nedoporučujú sa manévre overovania priblížením tváre záchrancu k
dýchacím cestám obete. Pri laickej KPR by mal záchranca prekryť ústa a nos obeti, napríklad
oblečením, a vykonávať len kompresie. Ak je dostupné AED, podať indikovaný defibrilačný výboj.
V prípade základnej KPR (BLS – basic life support), vykonávanej zdravotníckym profesionálom, v
nemocničných alebo mimo-nemocničných podmienkach sa výrazne uplatňuje bezpečnosť záchrancu
na prvom mieste. Ak zdravotnícky profesionál nemá adekvátne vybavenie a tréning na prácu s
ochrannými osobnými pracovnými prostriedkami (OOPP) proti infekčnému aerosolu, doporučuje sa
podávať len indikovaný defibrilačný výboj do príchodu adekvátne vybaveného záchranného tímu.
Zásady bezpečnosti sa uplatňujú aj pri rozšírenej KPR (ALS – advanced life support), kde sa však už
predpokladá zasiahnutie trénovaného a vybaveného tímu. Doporučuje sa zachovať pomer 30:2,
obojručné držanie masky osobou skúsenou v manažmente priechodnosti dýchacích ciest, využitie
HEPA a HME filtrov, pri potrebe intubácie využitie video-laryngoskopie za prerušenia kompresií
hrudníka. V prípade prítomného defibrilovatelného rytmu podať výboj, a potom maximálne ešte 2
výboje s cieľom nastolenia perfúzneho rytmu a vyhnúť sa aerosol produkúcemu výkonu ako sú
kompresie hrudníka. Resuscitácia detského pacienta pri suspekcii COVID-19 infekcie sa vyznačuje
faktom, že v takmer 70% mimo-nemocničných zastavení obehu u detí je prvý záchranca rodinný
príslušník. Samotná expozícia osôb do doby zastavenia obehu a emočná väzba preváži silu
doporučenia. Aj v prípade, že záchranca nemá osobnú väzbu na postihnutú osobu-dieťa, existuje silná
evidencia na poskytnutie adekvátnej KPR pri detskom pacientovi so začiatočnými 5 vdychmi
vzhľadom na možný výrazne pozitívny outcome postihnutého. Ak sa ale osoba obáva o svoje zdravie,
doporučuje sa prekryť dýchacie cesty a vykonávať aspoň kompresie hrudníka. Hlavným cieľom
odporúčaní ERC pre manažment KPR pri COVID-19 je, aby zdravotný profesionál vzhľadom na
všetky skutočnosti čo doposiaľ vieme o covide, bezpečne naďalej poskytoval adekvátnu zdravotnú
starostlivosť, a tiež zodpovedne pristupoval k práci vzhľadom k svojim príbuzným, kolegom a širšej
komunite.
Kľúčové slová: resuscitácia, bezpečnosť, zodpovednosť
e-mail: turocek@gmail.com
DILEMATA LÉKAŘE V PNP
Katarína Veselá
Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy
Přednemocniční neodkladná péče je častokrát (nejen) pro mladého lékaře jistou formou životní
výzvy. Ve zdravotnickém zařízení má doktor k dispozici kolegy či konziliáře, řadu pomůcek,
laboratorních a zobrazovacích metod. V sanitce však musí učinit zásadní rozhodnutí sám, a také za
něj nese plnou odpovědnost. V některých situacích však udělat správné rozhodnutí není snadné ani
pro zkušeného lékaře, protože při rozhodovacím procesu je nutno zvážit mnoho souvisejících faktorů.
Cílem sdělení je nabídnout přehled úskalí při rozhodovaní v poměrně častých situacích, se kterými
se lékař na výjeydu setkává (intubovat/neintubovat, ponechat na místě/transportovat do
zdravotnického zařízení, doprovázet RZP posádku/nedoprovázet, léčit na místě/ponechat léčbu na
lékaři v nemocnici). Základem jsou interaktivní kasuistiky s možností hlasování publika, aby si mohl
každý účastník zkusit udělat vlastní rozhodnutí u daného kontroverzního stavu. Sdělení nabízí rovněž
zamyšlení nad tím, jaké faktory ovlivní rozhodnutí pro jednu z variant. V závěru je nabízeno shrnutí
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mezinárodních doporučení a různé tipy a triky, které mohou být užitečné při rozhodování se o dalším
postupu péče o pacienta v PNP.
Lze konstatovat, že rozhodovací proces v urgentní medicíně ovlivňuje celá řada faktorů, z nichž
některé jsou často vnímány pouze podprahově a intuitivně. Stejná situace může být vyhodnocena
různě a vždy by měla být zvolena ta metoda, se kterou je dotyčný lékař nejvíc stotžněný. Vždy mu
však předchází úvaha o indikaci, zhodnocení rizika a formulování náhradních plánů pro případ
selhání toho primárního.
Kľúčové slová: dilema, intubace, lékař, přednemocniční péče
e-mail: katka@hipokrates.cz

No place like home (office)
How an Austrian dispatch center changed workplace policies to keep the EMS dispatch center save
and Covid-free
By Siegfried Weinert, MSc and MedR. Mag. Dr. Susanne Ottendorfer – Notruf Niederösterreich

Every year each company struggles with the impacts of influenza infection/common cold
and/or flu. Employees on sick leave create gaps in shift plans and headache for the shift
leader. And this happens year by year.
One of the reasons for this situation is the so called “Ping-Pong”- effect (means that
people are going on shift, even if they are carrying an infection because they are not sick
enough to stay at home, infect other employees … and so on and on and on).
What if we can make sure that these people do not enter the dispatch center, but do their
work/shift from home, and keep the center “clean” or at least reduce the possibility of the
“Ping-Pong”-effect?
We want to give you an impression on how we have been able to handle the peak-times at
the beginning of the Covid-19 crisis in Lower Austria using the possibilities of
mobile/home/tele-office to keep the dispatch center running.
Notruf Niederösterreich – Dispatching the COVID-19 challenge
A look inside the Emergency Command & Control Center of Lower Austria
- managing the first months of COVID-19 in Lower Austria
Topics:

•
•
•
•
•
•
•

a word from our CEO
facts & figures
tasks & structure of Notruf Niederoesterreich
caller volume during Covid-19-crisis
key measures concerning the Covid-19 situation
current situation
aim, result and lessons learned
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A word from our CEO

pic1: Christof Constantin Chwojka – Managing director of Notruf Niederösterreich
"In the context of the Covid-19 crisis, the main focus was on the increased and expanded use of the
health advice hotline 1450 as a contact- and processing point for people suspected to have the new
virus. During regular operation, 40 call takers work 24/7 to answer calls from the 1450 hotline, at
peak times up to 100 call takers at the same time. In addition, 14 back office staff members are
deployed to handle the calls. Also up to 15 ECNs are currently working on the telephone, normally
only 5-7 are planned for regular operation, and doctors from the 141 hotline are also deployed to
support 1450. This was connected with an increase of the necessary infrastructure such as
workstations/technical equipment/telephone connection - including technical and service personnel
as protection and to ensure the secure operation of the Notruf Niederösterreich GmbH. Home office
possibilities were massively expanded, around 100 home office workstations had to be equipped for
this purpose ".
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"Notruf Niederösterreich GmbH" (NNOe) is originally the Emergency Command & Control Center
of the federal state of Lower Austria with the focus on "rescue service". The control centre is
majority-owned by the federal state of Lower Austria (NNOe). The remaining shares are, among
others, owned by the emergency service organisations.
Over the years, NNOe has taken over more and more tasks in the healthcare sector of Lower
Austria; today it is an important hub for numerous tasks of the province of Lower Austria.

Facts & Figures

Lower Austria (Stand 1.1.2019)
Population: 1.677.542
Area: 19.179 km2
Administrative districts: 20
Hospital locations: 27

Key figures Notruf Niederösterreich 2019:
•
•

•

•

1.545.951 events (297.351 events via online webservices)
o up to 6.000 dispatches/day (about 13% time sensitive)
minimal average processing time
o start of emergency call to dispatch: 1:51 minutes
o call accepted: 4,4 seconds
o high priority alerts (Echo): 43 seconds
supporting and dispatching:
o 221 EMS – stations
o 889 EMS – vehicles (patient transport and ambulances)
§ including 42 doctor cars/HEMS
o 47 mountain rescue units
o 15 ski patrols
o 7 water rescue units
o 5 SAR dog units
o 835 First Responder groups
o 33 crisis intervention teams
Staff: 176
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Tasks of Notruf Niederösterreich:
Over the years, NNOe has taken on more and more tasks in the healthcare sector with the aim of
becoming a "gatekeeper" in order to manage patient flows more efficiently and thus contribute to
the optimizing of healthcare.
Overview of the range of services offered by NNOe:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Dispatch Center Services
• 144 – all medical emergencies
• 140 – Mountain Rescue
• 141 – „out-of-hours-doctor“ - Service
• 14841, 14844 – PTA (Patient Transport Ambulance)
• Old, but still working, PTA-numbers of the ambulance companies
• Cross Border Emergency Coordination
Flight Safety Services
• Monitoring of all Austrian HEMS heliports during take off and landing of EMS
helicopters & Flight Following
On Scene – Safety
• Mayday Procedures
Public Health Services
• 1450 - LowCode
Psychological Emergency Service – „Akut Team“
Search & Rescue Coordination of K9-Units
Coordination of Water Rescue
Health Support Service
• Oxygen Support Hotline
Hospital Service
• Hospital Complaint Hotline
Coordination & Allocation of the „Out of hours“-Doctor service
Special projects coordination
• Assistance in several public health and emergency related projects commissioned by
the Lower Austria Government
• Negotiation of bilateral cross border emergency contracts
• Support of paramedic education programs
AML (Advanced Mobil Location) – Hub
App- and software provider
• Emergency App
• Paramedic – Documentation
• Prehospital medical documentation (doctors)
• ESAPP
• „Paperless“ Documentation
Pager-Network
• Running the NNOe owned „Pagernetz“ – pager network
• Technical & operating maintenance of the transmitter sites
Service provider for other (out of Lower Austria) dispatch centers
AED - Network
• Running a web based platform to search and view available AEDs
Supporting EMS contests with APPlications
Processing data for billing
Development & allocation of „Paperless Event“
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Over the years, NNOe has developed from a rescue control centre into a central contact point for
numerous services in the healthcare sector and has therefore taken on the important role of a
"gatekeeper".
The philosophy behind the efforts is the endeavour to route the caller to the right "point of care" for
his or her concern.
In order to better understand the measures, their successful implementation in terms of content and
timing and to put them in context with the events and development of the Covid-19 situation, it is
necessary to take a closer look at the structure and working methods of NNOe.

Structure of NNOe:
NNOe is organizationally and personnel-wise built upon five pillars:
-

-

the "classic" control centre personnel (Call Centre Agent-CCA, Emergency Medical
Dispatchers - EMDs, supervisors, Emergency Community Nurse-ECN)
Back-office (those employees who are organizationally and structurally responsible for all
activities which enable undisturbed and up-to-date control centre operations. This includes
process development and control, communication & marketing, statistics, training, quality
management, national and international projects, etc.)
IT - responsible for the technical performance of the systems, development and implementation
of web portals, apps, 24/7 technical support and more
Pager network - all activities in the field of radio and pager communication, installation,
operation and support of radio systems and more
Administration - personnel, finances and more

Backoffice:
The back-office is of particular importance in the structure of NNOe. Generally home office for the
back -office personnel has been possible for years now and has been used accordingly. In the last
decade NNOe has gradually invested in the development and expansion of the technical
possibilities for the control centre and implemented them. In this context it is important to highlight,
that investments were not merely financial, but also concerned staff and organisational structures
directly.

Sites:
NNOe is active at four locations in Lower Austria. However, these four locations and dozens of
home office workstations are located in a single (virtual) room. This means that even if someone
dials the emergency call directly next to one of these locations, the call is not necessarily answered
by the nearest location. By means of a very sophisticated telephony system, the calls are delivered
to the employee who is best suited for the selected service (depending on whether it is an
emergency call/a patient transport registration/telephone health advice/information/etc.).

Skills:
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For each employee at NNOe, corresponding "personal skills" are stored in the background of the
telephony system. These personal skills include the training of the call taker which determines the
calls he/she is all allowed to take, information on which hotlines can be informed, foreign languages
skills, and more. Therefore, calls coming into the dispatch centre are automatically routed to the
right call taker.
The delivery of telephone calls to employees can be changed by the NNOe management at any time
(!) and thus adapt quickly to the current situation. With this logic, peaks in extraordinary events can
be intercepted quickly and therefore be processed efficiently due to a structured “matching”
between line priority, current manpower and skills.
Back-office employees (BO) are also integrated into this system. In case of sudden events (e.g.
evacuation of a location due to fire alarm, major incidents, technical problems, etc.) the BOemployees are alerted via a code system. Depending on the code level, different measures have to
be taken (roughly speaking: from increased readiness to entry and participation in the operations
control system).

pic2: mobile- and homeoffice
Due to the decentralized working method (and the technical equipment) of BO employees,
additional personnel resources are available within minutes to dispatch emergency calls if required and this independent from the location. (Note: BO-employees have an all-in employment contract
and are result-oriented in the implementation of their tasks).

The decentralized structure and efficiency of the BO is based on the following pillars:
- Motivated employees
- Team spirit
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- Flexibility
- Results-oriented, mainly independent work
- High sense of responsibility
- Appropriate technical equipment
- Multi-level, independent communication options
- High error and problem culture
- Backing from the management

Health advise hotline 1450:
At the beginning of the Covid-19 crisis in Austria, the responsible authorities communicated the
number 1450 as a first contact point for medical questions. In Austria, 1450 is the number for
telephone health counselling; the task of the hotline is to advice citizens on health issues. Such
health issues are for example health recommendations or, in more serious cases, if and which health
care facility shall be accessed.
During the conversation, the ECN (certified nurse with training as an "Emergency Community
Nurse") will make a level of care assessment and then refer the caller to a so-called "point of care".
This "point of care" is dynamic and depends on the place, time and day of the week, if necessary.
The aim of the system is to relieve the burden of hospital outpatient units and to use healthcare
facilities in a resource-saving manner. The 1450 hotline is free of charge.
Note: NNOe, together with two other federal provinces, has carried out the pilot project for the
1450 health advice hotline in Austria (since April 2017 using LowCode protocols). In October
2019, the system was put into operation throughout Austria. Notruf Niederösterreich operates the
1450 hotline for Lower Austria, Carinthia and Burgenland (for a total of 2,531,914 inhabitants that is more than a quarter of the Austrian population - population status as of 1.1.2019 - source:
Statistik Austria)

The WebCall-Assist (WCA):
One of the core features of the CAD (computer Aiden Dispatch) system in Lower Austria is the socalled "WebCallAssist" (WCA). As soon as the control centre staff member has processed the
initial questions (e.g. evaluating whether it is an acute emergency), he/she can open the
corresponding WCA by selecting from a drop-down menu. The selected WCA will guide the call
taker step by step through the entire conversation. The WCA comprises mandatory text
formulations to be used, dynamic click boxes as well as background information.
The WCA can be quickly adapted to new information, which was done during the Covid-19
situation, so that the control centre staff can work with the latest available information at any time
without extensive training. As the staff at NNOe are constantly confronted with dynamic changes,
this approach was completely unproblematic in its implementation.

Graphic display of caller-volume:
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The graphic beneath impressively shows the rapid increase in caller volume of the 1450 hotline
during the Covid-19 outbreak in Austria. The individual peaks in calls are causally related to events
such as press conferences of the federal government, first deaths in Austria, etc.

pic3: Graphic: telephone – 1450 calls – time period 1.3.2020 until 7.4.2020 – source: LeoReport
NNOe
NNOe recorded the highest number of calls via the 1450 number on 16 March 2020, between 10:00
and 10:59 alone, more than 400 calls were processed.
The graph and the numbers refer to the 1450 hotline only - all other emergency and service numbers
were continuously handled without problems during this period.

Key measures concerning the Covid-19 situation within NNOe:
-

When the first rush of calls came in over the 1450 hotline, the entire back-office was alerted and
put into service (home office) to forward only "real" health advice/urgent assessments to the
medically trained ECNS
Formation of staff units within NNOe (Corona Club)
Concentration on secured and relevant information only
Reduction of the physical presence of BO and IT staff at the sites to minimize the risk of
infection
Regular updates of the BO through video conferences (once or twice / week)
Employment and training of new employees (to relieve the BO), whose sole task was the initial
assessment: Covid-19 suspicion yes/no
Further restrictions of access to and stay on the sites (who, when and where)
Expansion of home office possibilities for additional employees
Supply and support of employees with the necessary materials for home office
Team rules - Duty rosters were created around assigned teams of the control centre staff to
ensure, that in case of a confirmed Covid-19 infection, only this team would have to be replaced
Reduction of the staff in the control centres to a minimum with a simultaneous increase of the
home office workstations
Creation of an internal child care facilities
Expansion of mental support services for employees
Senior BO personnel available at any time in case of problems or uncertainties
Updates with secured and validated information on Covid-19 on the website
https://notrufnoe.com
Creation of a Covid-19 self-check
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pic4: The delivery of the necessary hardware for home office by employees of NNOe

pic5: Employee of NNOe at her home office workstation

71

Measures to support the healthcare system:
In Lower Austria, the district administrative authority (specifically: the public health officer) is
responsible for numerous decisions in the context of a pandemic.
- he/she decides who has to take a test
o he/she decides which persons are subject to contact restrictions (quarantine) -administrative
decision is issued, which has to be obeyed under threat of punishment
o This means in Lower Austria that 20 public health officers on duty – one in each district have to decide on the above-mentioned points (in addition to their daily duties)
It soon became apparent that there had to be an efficient combination of the results of the query on
1450 (clarification of possible Covid-19 patient; possible suspected Covid-19 patient, no risk
patient) and the measures taken by the public health officer.
On the other hand, the public health officer had to be permanently available for the upcoming
decisions and issuing of the notifications.
Therefore, the following measures were implemented within short notice:
-

Presence of a public health officer at the control centre in St. Pölten exclusively for processing
Covid-19 decisions
Second supervisor put into service (coordination and support of the present public health officer
and for all supervisor measures in connection with Covid-19)
Direct forwarding of the results from the 1450 query (suspected patients) to the public health
officer in the control centre, who clarifies with the caller whether a test or a special permission
to bypass contact restrictions is actually necessary.
• Note: @ Results from the 1450 query:
o the CCA's collect basic data (name, insurance number, address)
o after exclusion of an emergency (where a "wrong" number may have been dialed)
the applicable WCA is selected
o Based on the WCA, the current criteria are queried, which lead to a corresponding
result at the end of the query
o If the result is "suspected Covid-19", the data are transmitted to the public health
officer for further processing
o If the result is "urgency assessment", the data are additionally transmitted to the
ECN for further processing
o If an acute emergency cannot be ruled out, the data and the conversation are
forwarded to an emergency call expert (EMD) without any further delay.

This led on the one hand to a great relief of the public health officers in the individual districts, on
the other hand to a stringent approach in the decisions made by the authority.
It should be mentioned in this context that the necessary technical adaptations, masks/interfaces,
updating of the WCA's, installation and commissioning of the home office workstations, etc. could
all be carried out "in-house", since one of the goals in recent years was to achieve complete
independence of the control centre from external forces.
Note: In 2018, a black-out exercise of the BO was also carried out for this purpose, which, in
addition to structural tasks, included the installation of mobile workstations with laptops and
mobile phones in the field as well as the supply and commissioning of emergency power generators
at the transmitter sites.
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pic6: mobile workstation in the field

pic7: supply and commissioning of emergency power generators at the transmitter sites.
After about one week, the measures described above led to a relief of the BO staff and to a slow
normalisation of everyday tasks.
At present, decisions on measures to be taken (changes in the queries, updating of risk areas in the
operational control system, provision of special masks/interfaces in the web view for the emergency
organisations, support of health facilities, etc.) are still being made exclusively via the NNOe
operational staff.
The remaining BO employees are doing corresponding tasks (groundwork) as required, but also
have an increased stand-by to compensate for failures or sudden peaks in call volume at any time.

Recent – Telemed
To support the ECNs, doctors are available during the day to deal with patients' concerns on the
phone. In order to be able to process the individual cases in a structured and, above all, documented
manner, NNOe has developed a web-based platform.
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Latest – Mobile visit service in 2020
A mobile home visit service has been set up, provided by general practitioners. This service is
executed by volunteer doctors and the emergency services (vehicle and driver/paramedic). The
necessary "framework" for the organisation and implementation of this mobile service was
developed and implemented by Notruf Niederösterreich in a very short time.
"Due to our activities and experience with the Lower Austrian Medical Service 141 and other
similar systems, it was possible to implement the technical implementation of the Corona-visit
service very quickly and without much effort. Duty roster system, disposition, documentation and
billing program were promptly adapted and provided by us for this new care project ", says
managing director of Notruf NÖ Christof Chwojka.

New – ACN – Acute Community Nurse:
In the previous year, the Lower Austrian health politics decided on a pilot project entitled "ACN Acute Community Nurse", which is currently in the middle of the implementation process and
powered by NNOe
The idea is to deploy employees with a completed nursing education (diploma) in combination with
completed emergency paramedic training in areas without hospitals and relatively long transport
times by the rescue services. ACN's role is to provide acute nursing care to prevent unnecessary
hospitalisation and tying up of rescue equipment. In addition, ACN's role is to assist the local
emergency medical services in providing emergency care.
The implementation start of the project was planned for 1.4.2020. Although the project was
postponed in terms of content, ACN employees were taken on as planned and are available as an
additional resource during the Covid 19 crisis.
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pic8: ACN-car

Conclusion:
Due to the developments (technical, personnel, organisational and structural) in the last years,
Emergency Call Lower Austria was on the one hand able to cope with the rush of Covid-19 calls
and on the other hand to provide the Lower Austrian health care system with technical solutions for
a better and faster handling of necessary processes. This, of course, without relevant impairment of
the "daily business" in the area of emergency call processing, telephone health advice and the
disposition of rescue and patient transport.

Aim, Result & Lessons learned

Aim: The objectives of NNOe during the Covid-19 crisis are:
-

Identification of possible Covid-19 patients via continuously adapted query algorithms
Provision of technical solutions in the area of necessary processes between callers/patients,
authorities and emergency organisations
Ensuring a high level of commitment of the employees while minimizing possible risks
If necessary, individual support and assistance for employees
Secured information to the population via websites and social media
Maintenance of standard operation

-

Support for organisations, authorities and politics in overcoming the crisis
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