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1. Úvod 

 
Přerod medicíny 20. století do medicíny století 21. charakterizuje velmi 

rychlý rozvoj jednotlivých směrů medicíny, neodkladnou péči (NP) nevyjímaje; 

vysoká specializace jednotlivých oborů, obrovský rozvoj zdravotnické techniky, 

rozšíření invazivních diagnostických a terapeutických postupů, a to i u 

polymorbidních pacientů vyššího věku, u nichž by v době nepříliš vzdálené byly 

invazivní zákroky kontraindikovány a kteří byli by léčeni konzervativně 

jednodušeji, tudíž i levněji. Je vysoce pravděpodobné, že požadavky na 

poskytování NP seniorům budou i nadále stoupat. 

Z forenzních důvodů jsou stále vyšší nároky na podrobné vedení 

dokumentace, zvláště u pacientů ve vážném stavu. Vyšetření a ošetření pacienta 

často trvá podstatně kratší dobu než zápis o jejich provedení. S výjimkou dávných 

dob, kdy lékař za zdraví a život panovníka odpovídal životem svým, snad ještě 

nikdy nebyl na zdravotnický personál vytvářen takový tlak, jako je tomu nyní. 

Podle klasické představy zachraňují lidské životy lékaři se zdravotními 

sestrami za přispění a s pomocí pracovníků dalších nezdravotnických profesí. Nic 

proti tradičním představám. Lidské životy však mohou být zachráněny i nepřímo. 

Při dobré organizaci zdravotní péče lze ušetřit nemalé finanční prostředky, které 

mohou být následně investovány nejen do diagnostických a terapeutických 

přístrojů, ale i do dalšího vybavení, bez kterého se dnes moderní medicína 

neobejde, a které také pomáhá zdravotníkům životy zachraňovat. Platí to 

samozřejmě i obráceně: možnosti dnešní medicíny jsou takové, že při špatné 

organizaci a bez regulačních mechanismů by na financování zdravotní péče 

neměly dost peněz ani nejbohatší státy světa (1). Při špatné organizaci 

zdravotnického systému se nedostatky nejdříve objeví v oblasti, kde 

diagnostiku ani léčbu nelze bez závažných dopadů odložit – v medicínských 

oborech, kde je poskytována NP. Dochází ke ztrátě toho nejcennějšího, a to je 

čas. 

Moderní medicína se stala bojem o čas, bojem o racionální investice do 

nových medicínských technologií a etický přístup k pacientům. V posledních 
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letech pak i bojem proti kyslíkovým radikálům a oxidačnímu stresu (2, 3). 

Nejtypičtějším příkladem „boje o čas“ je srdeční zástava u pacienta. Pokud se 

postiženému včas neposkytne základní a posléze i rozšířená kardiopulmonální 

resuscitace (KPR) včetně defibrilace, pak v lepším případě zemře. V horším může 

přežít, ale s těžkým postižením mozku. Slůvkem včas je u KPR míněno 

„optimálně ihned, nebo do několika desítek vteřin pro techniky základní KPR, 

nejdéle do několika minut pro defibrilaci“ (4). Boj s časem svádějí 

traumatologové u léčby nejtěžších úrazů, gynekologové a porodníci u operací a 

při komplikacích porodu. Anesteziologové při léčbě šoku či akutní respirační 

insuficience, kardiologové u pacientů s akutním infarktem myokardu, 

neurologové u pacientů s cévními příhodami mozkovými. K dřívější snaze o 

pouhou záchranu života se v posledních letech přidala snaha o záchranu 

orgánu. 

Všeobecně se má za to, že v NP je třeba nejprve rychle diagnostikovat       

a léčit, teprve poté že je možné se začít zabývat, kolik tato péče stála a jak              

(v extrémních případech zdali vůbec) bude uhrazena. Spíše výjimečně a hodně 

opatrně jsou občas pokládány otázky, zdali je zdravotní péče dobře organizovaná, 

případně jak organizaci této péče zlepšit. Je samozřejmé, že v sanitním voze 

zdravotnické záchranné služby (ZZS) či v nemocnici nelze vést diskuse nad 

pacientem, který vyžaduje poskytnutí NP. O organizaci zdravotnické péče            

a zvláště o organizaci NP je třeba hovořit mnohem dříve (5, 6). 

Zdravotnický systém se v celém vyspělém světě dostal do stavu, ve kterém 

ještě nikdy nebyl, a který lze nazvat stáním na rozcestí. Za celou existenci lidstva 

nikdy nebylo nutné řešit v souvislosti se zdravotní péčí tolik otázek etických, 

právních, ale i ekonomických. Na jedné straně jsou možnosti moderní medicíny 

s nejsofistikovanějšími a nejdražšími technologiemi. Zachraňují životy a často 

prodlužují délku života, spotřebovávají však stále více finančních prostředků. Ve 

vyspělých zemích se výrazně prodloužila průměrná délka života. Ekonomickým 

rubem této skutečnosti je to, že přibývá pacientů starších, polymorbidních             

a takových, kteří by dříve přirozeně umírali v mladším věku. Dnes přežívají, ale 

mnohdy s vážnými zdravotními potížemi. Častěji potřebují poskytování všech 

stupňů zdravotní péče a jejich léčba není levná. Velmi široké pojetí svobody          
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a lidských práv si nezanedbatelná část populace v souvislosti se zdravotnictvím 

vysvětluje jako právo na bezplatnou zdravotní péči nejen u stavů nejzávažnějších, 

ale i u naprostých banalit v jakoukoliv denní či noční hodinu. 

 

Ve vyspělém světě dnes existují dva fungující systémy poskytování NP. 

V 90. letech minulého století se zdálo, že není lepší systém poskytování 

přednemocniční neodkladné péče (PNP) i nemocniční NP, nežli je systém anglo-

americký, jehož základním pilířem jsou oddělení urgentního příjmu (UP), a že se 

tento systém dříve či později bude muset nevyhnutelně rozšířit do celého světa. 

Koncem 90. let a v prvých letech nového tisíciletí však bylo publikováno mnoho 

článků a předneseno mnoho přednášek, upozorňujících na varující trendy. 

Postupně se stav vyvinul do skutečné krize systému, která je velmi vážná a ve 

velkém počtu nemocnic mnoha zemí doslova kritická. Kdyby se nejednalo           

o publikace v renomovaných časopisech a o sdělení od ve světě známých              

a uznávaných představitelů oboru urgentní medicína (UM), ani by se nechtělo 

věřit, že se jedná o informace pravdivé. Na jedné straně se stále zvyšuje poptávka 

po službách, které oddělení UP poskytují, na straně druhé se řada těchto oddělení 

potýká s vážnými finančními, personálními, prostorovými a organizačními 

problémy. Stovky oddělení již byly v USA zavřeny z důvodu šetření. Scházejí 

finance na poskytování NP, jsou zavírány psychiatrické léčebny. Jestliže dříve byl 

o obor UM velký zájem a ředitelé si mohli personál vybírat, nyní se na odděleních 

UP objevuje nedostatek nejen lékařů, ale i odborných středně zdravotnických 

pracovníků. Práce v nevyhovujících prostorách a špatná organizace při přijímání 

pacientů na nemocniční lůžka vede k jevu, nazývanému overcrowding či jen 

crowding. 

 Je určitým paradoxem, že diskuse o změně organizace NP v nemocnicích   

i mimo ně začala a stále pokračuje v zemi, kde obor UM vznikl, tedy v USA. 

Vzhledem k tomu, že stejné či velmi podobné problémy jako v USA se řeší v řadě 

dalších zemí, které mají anglo-americký systém poskytování NP, stává se diskuse 

o dobré organizaci zdravotnické péče v posledních letech skutečně celosvětovou. 
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 V Evropě funguje ve většině zemí franko-německý systém. Jeho základem 

nejsou oddělení UP a lékaři specializovaní v oboru UM jako v systému anglo-

americkém, ale nemocniční příjmové ambulance, ve kterých lékaři jednotlivých 

medicínských oborů poskytují péči standardní i neodkladnou. Lékaři více 

specializací se často podílejí na poskytování NP i v těch případech, kdy jsou 

pacienti přiváženi do nemocnice na jedno oddělení UP. V sanitních vozech pracují 

lékaři. Systém v mnoha zemích Evropy funguje na velmi dobré úrovni. 

 Mohlo by se tedy zdát, že se nás a řady evropských zemí problémy anglo-

amerického systému netýkají a že naopak současné dění kolem oddělení UP         

a celého oboru UM v západních zemích můžeme brát jako pádný argument pro 

správnost volby franko-německého systému v České republice a správnost naší 

organizace poskytování PNP i nemocniční NP. To by nebylo moudré. Většina 

globálních problémů, o kterých jsme kdysi jen četli, se do České republiky vždy 

dostala, byť se zpožděním. Je velmi pravděpodobné, že dříve nebo později 

budeme muset řešit stejné či velmi podobné problémy, které dnes doslova 

paralyzují anglo-americký systém poskytování NP. Některé trendy to ostatně 

naznačují již dnes. Stoupající požadavky na poskytování NP záchrannými 

službami a nemocnicemi, jsou v naší zemi realitou. Sehnat v největší nemocnici 

v České republice - ve Fakultní nemocnici v Motole - místo pro pacienta 

vyžadujícího hospitalizaci nejen na JIP, ale i na standardním oddělení, je rok od 

roku těžší. 

 V současné době se v České republice postupně zvyšuje počet oddělení UP 

a již se začínají projevovat některé negativní trendy, o nichž se dnes ve světě tolik 

diskutuje. Naštěstí je zatím naše situace podstatně lepší než v USA, Kanadě či 

Austrálii. Neměli bychom ale čekat, až stav dospěje do krize. Velkou výhodou 

České republiky je, že se můžeme poučit ze zkušeností těch zemí, které se již do 

problémů dostaly. Za této situace není nemístné položit otázku, zdali jsou 

anglo-americký či franko-německý systém ve své klasické podobě stále těmi 

nejlepšími systémy pro poskytování moderní NP ve 21. století. 

 

Všechny výše zmíněné skutečnosti se staly podnětem ke zpracování tohoto 

tématu. 
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2. Cíle a metodologie 

 
Hlavním cílem předkládané práce je zmapování současných systémů NP 

ve světě a v České republice, jejich porovnání podle geopolitických podmínek, ve 

kterých se vyvíjely, a navržení systému, který by splňoval podmínky potřebné pro 

zdravotnictví především v České republice, ale jehož zásady mají platnost 

univerzální. 

 

Teoretická část disertační práce si klade za cíl ukázat historický vývoj 

systémů NP péče ve světě a v České republice. Sběr a studium maximálního 

množství dostupných materiálů, týkajících se organizace NP ve světě i u nás, se 

staly hlavními zdroji informací pro první část práce. Na základě statistik, 

publikací, výročních zpráv, odborných článků, reportů a jiných materiálů je 

vytvořen ucelený přehled současných systémů NP. 

 

Analytická část práce je zaměřena na srovnání různých systémů NP. 

S využitím poznatků ze zmíněných pramenů a též dlouholetých zkušeností 

v oboru jsou identifikovány hlavní výhody a nevýhody anglo-amerického              

i franko-německého systému NP. Pro přehledné srovnání obou systémů 

v kontextu politických, ekonomických, sociálních i technických faktorů byla 

použita PEST (STEP) analýza jako strategický audit prostředí. 

 

S důrazem na přínosy a minimalizování slabších stránek současných 

systémů jsou navrženy doporučení a změny, které by vedly k zajištění co 

nejlepšího zabezpečení NP pro obyvatele České republiky, ale i za jejími 

hranicemi. Za účelem analýzy interních silných a slabých stránek a externích 

příležitostí a hrozeb je nově navržený, tzv. adaptabilní systém NP, podroben 

SWOT analýze. 
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3. Přehled řešené problematiky 

 
3.1. Definice stěžejních pojmů 

 
 Neodkladná péče (NP) se poskytuje postiženému při stavu, který 

bezprostředně ohrožuje jeho život, může vést v důsledku prohlubování 

chorobných změn ke smrti, způsobit bez rychlého a kvalifikovaného poskytnutí 

odborné pomoci trvalé chorobné změny (invaliditu, ztrátu orgánu, trvalé 

poškození systému), nebo při stavu, který působí náhlou bolest a utrpení. Tato 

definice je všeobecně přijímána. Naproti tomu vlastní zabezpečení a provádění NP 

se liší v jednotlivých světadílech, státech nebo v regionech. S vývojem lékařských 

oborů, laboratorní medicíny a biomedicínského inženýrství spolu s vývojem 

transportní techniky došlo k sjednocování postupů poskytování NP a k tvorbě 

systémů NP. Jejich hlavní manažerskou úlohou je odklonit proud nemocných 

vyžadujících NP od ostatních nemocných. Jejich kurativní úlohou je naopak 

zabezpečit nemocným vyžadujícím NP co nejrychlejší a nejkvalitnější ošetření      

v souladu se současným stavem vědy. 

 Při tvorbě systémů NP se uplatňovaly zkušenosti z oboru epidemiologie 

(frekvence, charakter a příčina nemocí, vyhodnocování efektivity léčby, 

organizace a návaznost postupů včetně způsobu hodnocení výsledků, sekundární 

prevence) a vojenského zdravotnictví. Postupným vývojem specializované NP 

došlo ke vzniku nového oboru – urgentní medicíny (UM) - který následně po 

odborné a organizační stránce zastřešil vývoj a současný stav systémů NP. 

 

Neodkladná péče je širším pojmem než UM. Kromě všeho, čím se zabývá 

obor UM, zahrnuje NP i složitější a specializovanou chirurgickou 

(gynekologickou, oftalmologickou, neurochirurgickou, urologickou) operativu 

včetně replantací, eliminační metody, atp. UM je dnes multidisciplinárním 

oborem specializovaným na kardiopulmonální resuscitaci a lékařskou první 

pomoc, který se věnuje akutním stavům všech klinických oborů. Zabývá se 

diagnostikou a léčbou neodkladných stavů na místě jejich vzniku, před a během 
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transportu a také v prvních hodinách v nemocnici na oddělení UP. Jako jediný 

obor se UM zabývá poskytováním zdravotní péče při mimořádných událostech 

s hromadným postižením zdraví (medicínou katastrof). 

 

UM zajišťuje oblast NP, kterou lze rozdělit na přednemocniční neodkladnou 

péči (PNP) a časnou nemocniční NP. PNP je realizována laickými poskytovateli 

první pomoci, ZZS a dalšími záchranářskými složkami, praktickými lékaři            

a ambulantními specialisty. V menší míře se na ní podílejí i proškolení 

nezdravotničtí pracovníci tísňových složek integrovaného záchranného systému. 

V USA se na poskytování PNP podílejí mnohem více nezdravotnické tísňové 

složky, například hasiči. Časná nemocniční NP, která se poskytuje pacientům 

v nemocnicích na oddělení UP, je dále dělena podle stupně naléhavosti a možného 

nebezpečí z prodlení na emergentní, urgentní a odložitelnou. 

• Za emergentní jsou považovány takové stavy, jejichž řešení nesnese 

odkladu. Pro svoji závažnost vyžadují, aby medicínská intervence byla 

provedena co nejrychleji a nejefektivněji. Časový interval je do několika 

minut. Jedná se například o pacienty s prudkým krvácením a rozvojem 

hemorrhagického šoku, s akutním infarktem myokardu, edémem plicním, 

dušením, těžkým astmatickým záchvatem, atp. 

• Jako urgentní jsou vnímány takové neodkladné stavy, které i přes svou 

naléhavost a nepredikovatelný další průběh mohou být vyšetřovány, 

sledovány a hodnoceny s menším časovým tlakem. Do této skupiny patří 

například pacienti s bolestmi břicha, bolestmi na hrudi, těžkou infekcí 

močových cest, atp. Interval ošetření je do 2 hodin. 

• Odložitelné neodkladné stavy je možné řešit s ještě menším časovým 

tlakem. Časový interval je nad 2 hodiny, ale nejpozději do 24 hodin. 

Příkladem může být většina febrilních stavů, které se nedaří pacientům 

zvládnout s běžně dostupnými prostředky, gastroenteritidy s většími 

ztrátami extracelulární tekutiny, vertebrogenní algické syndromy atp. (7). 
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3.2. Historický vývoj systémů neodkladné péče 

 
Historie PNP začíná před mnoha sty lety. U jejích začátků stáli šaman - 

lidový léčitel, kovář - dentista a chirurg (Kurschmied), kat - napravující údy         

a potulní chirurgové – kteří vyjímali kameny z močového měchýře. V armádách 

operoval přímo na bojišti nebo ve stanu felčar (Feld-Schere). V zásadě lze rozlišit 

dvě cesty odborné pomoci. Buď byla pomoc k postiženému člověku přivolána, 

nebo byl pacient dovezen (donesen) ať již k šamanovi, lékaři, nebo do špitálního 

zařízení. Zprvu bylo nejdůležitějším cílem, aby se pacient do nemocničního 

zařízení dostal co nejrychleji. Teprve později se přišlo na to, že rychlost není vše, 

neboť odborně zajištěný a šetrný transport může rozhodnout o osudu postiženého. 

V některých zemích se i dnes dopravují nemocní a zranění do nemocnic za 

pomoci příbuzných. V Barmě proto vyškolili na odvoz pacientů několik desítek 

taxikářů (8). 

Historie nemocniční NP měla začátek v klášterních špitálech církevních 

řádů, např. Františkánů a Milosrdných bratří. Zakladatel jejich řádu Jan z Boha 

(Jan Cidale) zavedl jako prvý třídění nemocných podle druhu onemocnění 

(triage). I v těchto nemocničních zařízeních bylo nutno oddělit část pro již 

hospitalizované od míst, kde se provádělo ošetření a léčení postižených, kteří byli 

do nemocnice přivezeni, nebo do ní přišli sami. V pozdější době byly pro 

ošetřování a příjem pacientů k hospitalizaci zřízeny nemocniční ambulance, 

příslušející jednotlivým medicínským oborům. Teprve v 60. letech minulého 

století se začala v USA budovat první samostatná oddělení - emergency 

departments - v české terminologii oddělení urgentního příjmu (oddělení UP). 

Poskytování nemocniční NP již hospitalizovaným vyšlo z logického 

axiomu. Jestliže je nutné bezodkladně ošetřit nemocné s akutními stavy, kteří se 

dostávají do nemocnice různými cestami, pak musí být poskytnuta NP i těm 

hospitalizovaným pacientům, u kterých dojde ke zhoršení zdravotního stavu 

v průběhu hospitalizace. Například pacient, hospitalizovaný na standardním 

nemocničním oddělení po operaci, který dostane akutní plicní embolii; tíseň plodu 

a potřeba urgentní sekce u již delší dobu hospitalizované pacientky s rizikovou 
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graviditou; náhle vzniklé prudké krvácení do gastrointestinálního traktu pacienta 

s bolestmi břicha, přijatého na vyšetření a sledování. 

Obě světové války, válka v Koreji i ve Vietnamu a v Zálivu způsobily 

miliónům lidí obrovské utrpení. Přinesly však posun ve znalostech poskytování 

NP, zvláště v traumatologii. Vojenské zkušenosti se promítly i do poskytování NP 

mimo pole válečná. Postupy v medicíně zákonitě reagují na nové poznatky           

o patofyziologii a léčbě různých druhů šoku, intoxikací, ischemické choroby 

srdeční, cévních příhod mozkových. 

 

Nejen z historického pohledu, ale i pro současné úvahy o různých 

koncepcích NP je velmi zajímavé období 70. let minulého století, kdy                   

v Sovětském svazu vznikly specializované týmy záchranné služby, vyjíždějící 

z nemocnic k pacientům podle předpokládané etiologie jejich postižení. Jestliže 

dispečer na základě dostupných informací usoudil, že by se mohlo jednat              

o kardiální záležitost, vyjížděli k těmto pacientům kardiologové z nemocnice. 

Pokud se jednalo o těžký úraz, byli do terénu vysláni členové traumatologických 

brigád. O intoxikované pacienty se starali specialisté brigád toxikologických. Na 

základě sovětského vzoru vznikly podobné specializované výjezdové týmy            

i v dalších zemích včetně Československa. Modrý sanitní vůz – Avie – vyjížděl ke 

kardiálním příhodám ve své spádové oblasti z koronární jednotky interní kliniky 

FN v Praze 10 na Královských Vinohradech. V dalším vývoji se však koncepce 

výjezdů nemocničních specializovaných týmů ukázala být slepou uličkou 

vzhledem k vysoké ekonomické náročnosti, nepružnosti a dlouhým dojezdovým 

časům. Diagnostické i terapeutické možnosti vysoce specializovaných 

zdravotnických týmů jsou mimo nemocnice omezené a styl práce v terénu je 

natolik odlišný od práce nemocniční, že vyžaduje zdravotníky s naprosto jinou 

specializací. V neposlední řadě je známo, že se často vyskytují onemocnění stejné 

etiologie ve vlnách. Řadu dní je relativní klid a pak ve velmi krátké době 

onemocní několik pacientů akutním infarktem myokardu. Ještě markantnější je 

tato situace v traumatologii, u intoxikací a v porodnictví. Na denním pořádku jsou 

dopravní nehody či jiná neštěstí, kdy je nutné při jednom zásahu zajistit, vyšetřit, 

ošetřit a převézt do nemocnic více postižených. 
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V PNP potřebuje pacient takový zdravotnický tým, který jej vyšetří, zahájí 

terapii a posléze bezpečně dopraví či odešle do nemocnice bez ohledu na etiologii 

postižení. Proto byl v Sovětském svazu i u nás stejně jako v celém vyspělém 

medicínském světě přijat model universálního výjezdového týmu záchranné 

služby pro všechny stavy, vyžadující poskytnutí NP. Výjimka z této jednotné 

organizační struktury byla po dlouhou dobu v traumatologických plánech 

nemocnic, kdy se na místo hromadného neštěstí měl dostavit nemocniční lékař – 

chirurg - který měl záchrannou akci řídit. Od roku 1993 přešla úloha řízení 

hromadného neštěstí na Hasičský záchranný sbor ČR. 
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3.3. Vymezení a náplň oboru urgentní medicína 

 
UM je prvým medicínským oborem, který vznikl na společenskou 

objednávku jako odpověď na požadavky občanů na zlepšení poskytované NP. Je 

to jedna z nejmladších medicínských specializací a jako samostatný obor vznikla 

v USA před 50 lety. Velmi důležité je, že se jedná o medicínskou specializaci se 

širokým záběrem, zahrnujícím akutní péči bez ohledu na etiologii stavu a ve všech 

věkových skupinách. 
Latinské sloveso emergere znamená vynořiti se, urgere pak něco, co je 

naléhavě nutné. Existuje mnoho definic oboru UM. Stručná a výstižná definice 

zní: UM je vysoce účinnou formou primární prevence následků život ohrožujících 

a neodkladných stavů u obyvatel planety Země. 

Anglickým termínům Emergency Medicine (Emergency) nejlépe 

vyhovují české ekvivalenty pohotovostní medicína, pohotovost. Protože se ale 

v ČR již mnoho let používá termín pohotovost pro jinou zdravotnickou službu 

(viz str. 39), začal se v 90. letech užívat jeho méně přesný český výraz urgentní 

medicína. UM se zabývá poskytováním přesně definované oblasti NP. 

 

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně je 

členem Mezinárodní federace urgentní medicíny (The International Federation of 

Emergency Medicine). Tato federace se shodla na následující definici oboru UM: 

„UM je oblast medicínské praxe, založená na znalostech a dovednostech pro 

prevenci, diagnostiku a postupy léčby neodkladných stavů u onemocnění a úrazů, 

které postihují pacienty všech věkových skupin s celým spektrem nerozlišených 

poruch tělesných a duševních. UM dále zahrnuje znalosti a rozvíjení 

přednemocničních a nemocničních systémů, poskytujících NP, a dovednosti, které 

jsou pro poskytování této péče nezbytné.“ 

 

Americká společnost lékařů UM (The American College of Emergency 

Physicians - ACEP) při organizaci UM vychází z těchto premis: 

• UM je základní zdravotnickou službou pro veřejnost. 
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• Kvalitní poskytování NP je základním právem všech občanů. Přístup k NP 

bez překážek by měl být dostupný pro všechny, kteří mají pocit, že by jim 

tato péče měla být poskytnuta. 

• UM je jedinečným oborem, který se bude dále vyvíjet a ohraničovat. 

• Lékaři oboru mají odpovědnost za vedoucí roli v definici, léčbě, 

vyhodnocování a zlepšování kvality poskytované NP. 

• Obor UM je nejlépe praktikován certifikovanými specialisty v oboru. 

 

ACEP vypracovala a užívá následující rozšířenou definici: 

„UM je medicínskou specializací, jejímž hlavním posláním je hodnocení, 

organizace péče, léčba a prevence neočekávaných nemocí a úrazů. Zahrnuje 

jedinečný soubor vědomostí a dovedností, které jsou obsaženy v Modelu klinické 

praxe UM. Může být praktikována na odděleních UP, v nemocnicích, které jsou 

specializované na poskytování NP, i v jiných organizačních jednotkách. Klinická 

praxe UM zahrnuje prvotní zhodnocení stavu, léčbu a zajištění další péče pro 

jakoukoliv osobu v kteroukoliv dobu a pro jakýkoliv symptom, událost či poruchu 

zdraví, vyžadující poskytnutí léčebné péče včetně péče chirurgické                         

a psychiatrické. Tato péče může být vyžadována buď samotnou postiženou 

osobou, nebo někým, kdo jedná na její přání či v jejím zájmu. UM poskytuje cenné 

administrativní a klinické služby celému systému poskytování zdravotní péče        

a zahrnuje také péči o ty občany, kteří nemají jiný přístup ke zdravotní péči. Dále 

se UM podílí na organizaci a plánování přednemocniční péče včetně organizace 

kontrol zdravotního stavu a koordinace péče mezi jejími různými poskytovateli. 

Ve svém důsledku slouží UM jako národní bezpečnostní síť zdravotní péče. 

Lékaři UM mají hluboké znalosti v její organizaci a podílejí se na zdravotnickém 

plánování a hodnocení systémů zdravotní péče.“ (9) 

Lékaři se specializací UM nemohou znát do hloubky všechny obory, ve 

kterých poskytují NP. Cílem není podrobná znalost oboru, ale značná šíře záběru 

se zaměřením na diagnostiku a časnou léčbu neodkladných stavů. Může se jednat 

o terapii komplexní, kdy je lékař UM jediným odborníkem, který pacienta léčí. 

Lékaři UM musejí umět ošetřit cizí těleso v oku, zvládnout glaukomový záchvat   

a ošetřit středně těžké úrazy oka. Neumějí operovat střeva či žaludky, ale běžnou 
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chirurgickou péči včetně drobné chirurgie ovládají. Obdobné je to v dalších 

medicínských oborech. Lékaři UM musí ovládat všechny dovednosti, jejichž 

včasné provedení nejdéle v průběhu několika minut může rozhodnout            

o přežití či o smrti pacienta, kde není čas na dlouhé diferenciálně-

diagnostické rozvahy, ani na konzultace se specialisty. U nejtěžších stavů pak 

je povinností lékařů UM poskytnutí NP do příchodu specialisty na takové 

úrovni, aby se co nejvíce zvýšila šance pacienta na přežití. Právě proto jsou 

lékaři oboru UM připravováni na to, že budou muset poskytnout odbornou péči 

pacientovi s jakýmkoliv typem postižení minimálně po dobu prvé hodiny od 

přijetí (10). Jestliže se ještě dnes na některých světových kongresech UM občas 

diskutuje, zdali je vhodné oddělit proud pediatrických pacientů, vyžadujících NP, 

či zdali mají být dětští pacienti vyšetřováni a léčeni ve vyčleněné části jednoho 

společného oddělení UP, je ve vysokém procentu nemocnic v různých zemích 

světa již rozhodnuto. Ostatně i výše uvedené definice jen potvrzují, že všichni 

pacienti by měli být ošetřováni a léčeni na jednom oddělení, byť v jeho různých 

částech. 

Na oddělení UP jsou poskytovány služby, které ACEP definuje takto: 

„Pohotovostní služby jsou zdravotnické služby, které jsou poskytovány za 

účelem vyšetření a léčby takového nově vzniklého zdravotního postižení         

a takové závažnosti, které by podle rozumné laické osoby s průměrnými 

zdravotnickými vědomostmi mohlo vést k přesvědčení, že je nezbytné spěšné 

poskytnutí neplánované zdravotní péče.“ 

Lze shrnout, že na oddělení UP je poskytovaná veškerá diagnostická         

a léčebná péče, která se v tradičním franko-německém systému provádí na 

příjmových ambulancích jednotlivých medicínských oborů v nemocnici. Jedná se 

o centralizaci časné nemocniční NP na jedno oddělení nemocnice. 

Personál oddělení UP zajišťuje kromě práce na vlastním oddělení také 

poskytování nemocniční NP včetně KPR na těch nemocničních odděleních, kde 

lékaři ve službě buď nejsou, nebo kde ve službě sice jsou, ale pro poskytování NP 

na svém oddělení si odbornou pomoc vyžádají. 

Zvláštní oblastí NP je KPR a akutní terapeutická intervence                  

u některých dalších superakutních stavů, například u kritické obstrukce 
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dýchacích cest cizím tělesem. V těchto případech musí být zásah na oddělení UP 

prováděn nejdéle do několika desítek sekund. Podobné je to u pacientů s těžkou 

respirační insuficiencí ve stádiu vyčerpání jejich rezerv. 

Velmi důležitým rysem oboru UM je skutečnost, že zajišťuje poskytování 

NP 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce komukoliv, kdo o ni požádá,    

a že pro její poskytnutí nejsou žádná omezení či diskriminace. Právě důležitost 

poskytnutí takové zdravotní péče, která je časově závislá a kterou nelze odložit 

bez možného nebezpečí z prodlení, je jedním z hlavních rysů oboru UM. 

Pravděpodobně i z těchto důvodů se lékaři oboru UM často stávají zastánci 

poskytování zdravotní péče a advokáty těch skupin pacientů, kde to lékaři jiných 

oborů odmítají. 

V některých evropských zemích, pracujících ve franko-německém systému 

poskytování NP, je pohled na odbornost UM výrazně zúžený. Za UM je zde 

považováno pouhé poskytování KPR, někdy ještě s následnou poresuscitační péčí, 

ale nic více. 

UM se nezabývá definitivní péčí a doléčením všech typu zdravotních 

potíží. Soustřeďuje se na zvládání neodkladných stavů. Pokud pacienti potřebují 

další chronickou léčbu, jsou předáni do péče specialistů těch medicínských oborů, 

kam dané onemocnění náleží z hlediska jeho etiologie. Po akutním ošetření se 

další kontroly pacientů již neprovádějí na oddělení UP, ale u praktických lékařů či 

u odborníků jiných medicínských oborů, kde se také provádějí preventivní            

a periodické zdravotní prohlídky. 

 

Již bylo řečeno, že UM zahrnuje kromě péče o jednotlivé pacienty také 

medicínu katastrof. Začlenění této stále důležitější oblasti dnešní medicíny je 

zcela logické. Personál oddělení UP se opakovaně musí postarat o několik 

pacientů v těžkém stavu přivezených současně, ať již se jedná o pacienty               

s nemocemi interními, či o pacienty s úrazy. Minimálně několikrát do měsíce se 

řeší malé hromadné neštěstí – tj. nutnost poskytnout ve velmi krátké době NP 

většímu počtu příchozích či přivezených pacientů. Organizace práce zůstává 

stejná bez ohledu na to, zdali bude nutno ošetřit pacientů 5, 10, 100, nebo dokonce 

ještě více. Na prvém místě je to vždy třídění podle závažnosti stavu, pak prvotní 
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vyšetření a případné provedení život zachraňujících zákroků. Následuje druhotné 

– podrobnější – vyšetření pacienta, sledování trendů u základních životních 

funkcí, zajištěný transport na lůžko některého z nemocničních oddělení (případně 

na operační sál, CT) a předání pacienta do péče zdravotnického týmu daného 

oddělení. Zjistilo se, že právě opakované zvládání malých hromadných neštěstí je 

nejlepší přípravou na hromadná neštěstí většího rozsahu, nebo dokonce na 

katastrofy. Řada ředitelů oddělení UP v USA byla po teroristických útocích v září 

2001 vzhledem ke svým zkušenostem pověřena vybudováním a vedením úřadů 

pro přípravu na mimořádné situace a katastrofy. 

 

V minulých desetiletích došlo postupným vývojem ke vzniku mezinárodních 

organizací, které v různých částech světa nejen pomáhaly zvládat následky 

katastrof, ale které též pomohly k rozvoji oboru UM v postižených zemích. Tyto 

organizace poskytují pomoc epizodicky vždy v období její náhlé potřeby. I když 

jejich cílem je hlavně pomoc postiženým, bývají oblasti katastrof objektem 

intenzivního zájmu světových médií. Jedním z pozitivních důsledků mediálního 

zájmu je i zlepšení mezinárodní image oboru UM. K nejaktivnějším pomocným 

organizacím se řadí: 

• Médecins Sans Frontiers (Doctors Without Borders) byla založena 

francouzskými lékaři v roce 1971. Tato organizace již zasahovala ve více než 

80 zemích celého světa. 

• AmeriCares byla založena v roce 1982 a za dobu své existence poskytla přes  

4 bilióny dolarů na pomoc ve více než 137 zemích. V roce 1997 věnovala       

1 bilión dolarů v rámci humanitární pomoci na dodávky zdravotnického 

materiálu do Severní Koreje. 

• International Medical Corps (IMC) byla založena v roce 1984 na pomoc 

obyvatelům Afghánistánu po invazi sovětských vojsk. V roce 1994 zřídila 

IMC v Bosně vůbec první oddělení UP amerického typu v Evropě společně se 

vzdělávacím programem oboru UM (11). Právě důrazem na vzdělávání           

a trénink dovedností se tato organizace odlišuje od jiných pomocných 

organizací (12). 
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Kromě pomocných organizací, které zasahují přímo v postižených oblastech, 

jsou i další organizace, zabývající se rozvojem a šířením oboru UM ve světě 

v podmínkách mírových a bez nutnosti řešit následky hromadných neštěstí. 

Nejedná se tedy o pomoc epizodickou, ale o pomoc kontinuální. Mezi tyto 

organizace patří: 

• American Academy of Emergency Medicine 

• American College of Emergency Medicine 

• Society for Academic Emergency Medicine 

• World Association of Disaster and Emergency Medicine 

• Emergency International 

• International emergency medicine (IEM) 

 

IEM má specifické postavení. Je podoborem UM se zaměřením na rozvoj UM 

v jiných zemích. Zabývá se rozvojem různých systémů NP, vzděláváním              

a praktickým tréninkem poskytovatelů zdravotní péče a zlepšením nabídky NP 

v různých oblastech po celém světě (13). IEM vychází z principu, že všichni lidé 

po celém světě by měli mít bezproblémový přístup k adekvátnímu poskytnutí NP, 

neboť všichni lidé po celém světě mají nepředvídatelné, neplánované                    

a nediferencované zdravotní problémy 24 hodin denně. S rozvojem urbanizace     

a změnou příčin mortality v rozvojových zemích vyzvala i Světová zdravotnická 

organizace k rychlému a udržitelnému rozvoji NP. Většina zemí, ve kterých došlo 

k expanzi systémů NP, patří do skupiny zemí s vysokými či alespoň průměrnými 

příjmy. V zemích s nízkými příjmy došlo naopak jen k velmi omezenému rozvoji 

systémů NP. IEM pomáhá k rozvoji systémů UM a umožňuje výměnu informací  

a zkušeností mezinárodními organizacemi a akademickými institucemi 

z rozvinutých zemí, kde je obor UM plně zralý a mezi zeměmi, kde se obor UM 

teprve rozvíjí (14, 15, 16, 17). 
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3.4. Systémy neodkladné péče (NP) ve světě 

 
V různých zemích existují různé systémy poskytování NP. Lze je rozdělit 

z hlediska rozšířenosti, vývojového (zralost systému) a geopolitického. Zřejmě 

nejvíce je rozšířený systém, kdy tato péče není poskytována lékaři, ale velmi 

dobře vyškolenými zdravotníky nižšího stupně vzdělání. Tento systém je nazýván 

systémem anglo-americkým, i když je velmi dobře etablován i v řadě dalších 

zemí různých světadílů. Podle dosaženého stupně vzdělání se odvíjí spektrum 

zásahů, které jsou povoleny jednotlivým skupinám záchranářů-nelékařů. Toto 

spektrum je ale poměrně úzké. Jedná se hlavně o KPR, časnou defibrilaci, 

zajištění dýchacích cest, zástavu prudkého zevního krvácení a fixaci zlomenin. 

Druhý nejvíce rozšířený systém se nazývá franko-německý. V sanitním voze 

vyjíždí k pacientům lékař. 

Některé země přijaly systém poskytování NP lékaři, kteří dříve absolvovali 

atestaci v jiném medicínském oboru, a následně si doplnili vzdělání v oboru UM. 

Tento systém poskytuje mnoho výhod, které má systém anglo-americký,               

a kterému se značně přibližuje. Umožňuje rychlý vznik potřebného kádru 

specializovaných doktorů tam, kde dosud není implementováno vzdělávání 

v oborové specializaci UM. Další výhodou je, že lékaři si pro práci na oddělení 

UP přinášejí své zkušenosti a dovednosti ze základního oboru a mohou se tak 

navzájem od sebe učit. Na straně druhé se vazba na původní specializaci může stát 

brzdou tam, kde se lékaři s novou specializací neztotožní (18). 

 

Nemocniční NP může být rozdělena do dvou systémů. V anglo-

americkém jsou všichni pacienti vyžadující poskytnutí NP přiváženi na oddělení 

UP, kde probíhá diagnostika a terapie, včetně pokračování KPR. Na některých 

odděleních UP je možná krátkodobá observace. Ve franko-německém systému je 

diagnostika a terapie různých proudů pacientů směřujících do nemocnice 

prováděna tradičním způsobem na ambulancích, příslušejících jednotlivým 

medicínským oborům, které jsou zastoupené v dané nemocnici. Variantou tohoto 

systému může být přivážení pacientů na jedno příjmové oddělení UP v nemocnici, 
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kde se na jejich diagnostice a následné léčbě podílejí lékaři více medicínských 

specializací podle etiologie onemocnění. 

 

3.4.1. Systémy nerozvinuté, vyvíjející se a zralé 

 
Podle postavení oboru UM, jeho rozvoje a dosažené úrovně v dané zemi 

lze systémy rozdělit na nerozvinuté, vyvíjející se a zralé (19, 20). Kotlyar a spol. 

vytvořili přehledné tabulky, které charakterizují jednotlivé systémy (18). 

 

Tabulka č. 1: Charakteristiky rozvoje oboru urgentní medicína jako specializace  

  podle Kotlyara a spol. 

Systémy oboru UM Nerozvinutý Vyvíjející se Zralý 
Národní organizace Ne Ano Ano 
Vzdělávací program Ne Ano Ano 
Atestace Ne Ano Ano 

Oficiální uznání samostatné 
specializace 

Ne Ano Ano 

Akademická UM       
Samostatný oborový časopis Ne Ano Ano 
Výzkum  Ne Ano Ano 
Databáze Ne Ne Ano 

Program vzdělávání v podoborech 
(subspecializacích) 

Ne Ne Ano 

Systém péče o pacienty       

Specializace lékařů sloužících na 
oddělelní UP v oboru UM 

Ne Ano Ano 

Vedoucí oddělelní UP je lékař se 
specializací v oboru UM 

Ne Ano  Ano 

Zavedený systém přednemocniční 
péče 

Ne Ano, základní Ano, rozšířený 

Transportní systém Ne Ne Ano 

Traumatologický systém Ne Ne Ano 

Řízení systému       
Kontrola kvality práce Ne Ne Ano 

Recenze publikací Ne Ne Ano 
Zdroj: Kotlyar, S., Arnold J. et al.: Introduction to International Emergency Medicine. 

Emedicine.com March 7;4:6-7. http://fohs.bgu.ac.il/emig/simon_iem.pdf 

http://fohs.bgu.ac.il/emig/simon_iem.pdf
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V nerozvinutých systémech není obor UM samostatnou specializací. 

Lékaři pracující v příjmové části nemocnice nejsou vzdělaní v oboru UM a často 

fungují pouze jako administrátoři, volající oborové konsiliáře. Neexistují oddělení 

UP, národní odborné společnosti ani vzdělávací programy oboru. Akademické 

aktivity jsou minimální. Vzhledem k tomu, že neexistují oddělení UP, schází 

impuls pro budování specializace UM a často i pro budování systému PNP. 

Záchranné služby neexistují. 

Pro nerozvinuté systémy je charakteristické to, že pacienti jsou do 

nemocnic přiváženi buď soukromými vozy, nebo vozy taxislužby. Mnoho zemí 

s nerozvinutým systémem UM dnes patří mezi nejchudší země světa s velmi 

omezenými finančními zdroji, naprosto nedostačujícím zdravotnickým vybavením 

a hlavně s nevelkým počtem zdravotnického personálu. Tyto země mají navíc 

různé priority pro výdaje z HDP. Ze zdravotnického pohledu mají často specifické 

potřeby při poskytování zdravotní péče. Většina těchto zemí se nachází 

v subsaharské Africe a v jihovýchodní Asii. V některých zemích poskytují NP      

i v nemocnicích praktičtí lékaři, jinde je dokonce poskytována nelékaři. Důvody 

mohou být buď z nedostatku lékařů, nebo byl takto nastaven místní zdravotnický 

systém. Při budování systému NP v těchto zemích je nutné maximální využití 

lokálních zdrojů finančních i personálních a efektivní investice do takových 

projektů, které mohou zachránit co nejvíce lidských životů. Právě v těchto zemích 

má rozvoj oboru UM největší potenciál ke snížení morbidity i mortality obyvatel 

(21, 22). 

 

Ve vyvíjejících se systémech UM již byla organizátory zdravotnictví       

a vedoucími lékaři rozpoznána důležitost jedinečné specializace oboru. Právě 

uznání oboru UM jako medicínské specializace je kritickým krokem, který tvoří 

předěl od systému nerozvinutého k  systému vyvíjejícímu se. Následně vznikne 

národní organizace a vzdělávací program, zakončený atestací. Začíná se rozvíjet 

akademická UM a odborný časopis může publikovat výsledky národního 

výzkumu. V záchranné službě nepracují lékaři, ale buď zdravotničtí pracovníci 

s nejjednodušším tréninkem pro poskytování základní KPR, nebo o něco lépe 

medicínsky vzdělaní “emergency medical technicians“ (23). 
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Postupně se zlepšuje návaznost PNP a nemocniční NP, zvláště zlepšením 

třídění a péče o zraněné. Oddělení UP bývají často vedena lékařem s oborovou 

specializací UM. Hlavním impulsem pro další rozvoj systému a jeho přechod do 

zralého je rychlá urbanizace a následné zvýšení požadavků na NP. 

 

Ve zralém systému UM je záběr oboru ještě širší. Protože je vlastní 

systém poskytování NP již na dobré úrovni, mohou se vedoucí pracovníci více 

věnovat rozvoji akademických systémů UM, jako je například vybudování 

národních databází, vydávání recenzovaných časopisů a rozvoji subspecializací 

(záchranná služba, medicína katastrof, NP v pediatrii, toxikologie, atp.). Na 

odděleních UM pracují převážně specialisté v oboru, v záchranné službě pak 

středně zdravotničtí pracovníci se specielním vzděláním – paramedici (23). 

Personál oddělení UP se podílí na zajišťování bezpečnosti mezinemocničních 

transportů. 

Management oddělení se kromě problémů odborných zabývá standardními 

manažerskými aktivitami včetně hodnocení kvality práce a snahou o její zlepšení, 

snahou o snížení nákladů a hodnocením spokojenosti pacientů. 

 

Tabulka č 2: Vývoj oboru UM ve vybraných zemích podle Kotlyara a spol. 

Země Odborná 
společnost 

Vzdělávací 
program 

Oborový 
časopis Atestace Uznání 

specializace 
USA 1968 1970 1972 1980 1979 

Kanada 1978 1972 1983 1982 1980 
Austrálie 1984 1984 1988 1986 1993 
Filipíny 1988 1988   1991 1991 

Jižní Korea 1988 1989 1990 1996 1996 
Hong Kong 1985 1994 1994 1997 1997 

Taiwan 1990 1989 1990 1993 1998 
Čína 1987 1996 1990     

Bosna 1987 1994       
Jordánsko   1989       

Izrael 1993         
Nikaragua 1995 1993       

Turecko   1994       
Arménie   1995       

Zdroj: Kotlyar, S., Arnold J. et al.: Introduction to International Emergency Medicine. 

Emedicine.com March 7;4: 6-7. http://fohs.bgu.ac.il/emig/simon_iem.pdf

http://fohs.bgu.ac.il/emig/simon_iem.pdf
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3.4.2 Anglo-americký systém 

 
V mnoha zemích světa je dnes rozšířený anglo-americký systém 

poskytování NP, který též bývá nazýván systémem s vlastní oborovou 

specializací. Po základním a velmi rychlém ošetření v přednemocniční etapě jsou 

pacienti bez časových ztrát dopraveni do nemocnice na oddělení UP (nazývaná 

v USA Emergency Department či jen Emergency), kde jim díky nemocničnímu 

zázemí může být poskytnuta vyšší úroveň odborné péče. PNP poskytují v tomto 

systému zdravotníci, kteří nejsou lékaři. Tito záchranáři jsou vysíláni hlavně tam, 

kde je nutné léčit život ohrožujících stavy. Poskytují základní i rozšířenou KPR     

a provádějí základní zajištění pacienta. Snahou záchranného týmu v tomto 

systému je neztrácet zbytečně čas diferenciální diagnostikou neodkladných stavů. 

Základní filosofií je převézt po nezbytném zajištění a bez zbytečné ztráty času co 

nejrychleji všechny pacienty do nemocnice na oddělení UP. Styl práce 

nelékařských záchranářů bývá někdy nazýván jako scoop and run, případně 

stabilize and run - tedy co nejrychleji pacienta zajisti a rychle transportuj. V PNP 

se neprovádí třídění, čímž se ušetří hodně času. Jediným případem, kdy se třídění 

provádět musí, jsou případy, kde je potřeba poskytnout při jednom zásahu 

zdravotní péči více postiženým. V tomto případě třídění probíhá, jedná se ale       

o třídění z hlediska pořadí pro prvotní ošetření pacientů. Po prvotním ošetření jsou 

pacienti tříděni znovu, aby se mohlo určit, v jakém pořadí budou následně 

transportováni do nemocnice. 

Všichni postižení bez ohledu na etiologii onemocnění či úrazu jsou 

v nemocnici přiváženi na jedno oddělení, kterým je oddělení UP. Třídění, 

vyšetření, diferenciální diagnostika, akutní i odložitelná terapie - stejně jako 

všechna zásadní rozhodnutí, týkající se dalšího osudu pacientů - jsou prováděna 

až v nemocnici na oddělení UP. Systém poskytování PNP bez lékaře byl v USA 

vyvinut v roce 1963 jednak z důvodů ekonomických, jednak proto, že byl 

nedostatek lékařů, ochotných pracovat na záchranné službě. Teprve v nemocnici 

zasahují do léčby pacientů lékaři. Na oddělení UP a v přilehlém komplementu, 

který je součástí oddělení, pak probíhají další jednoduchá i složitější diagnostická 
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vyšetření a další terapie pacienta. Kromě pacientů přivážených záchrannými 

službami však přicházejí na oddělení UP všichni pacienti, odeslaní praktickými 

lékaři a ambulantními specialisty, ale i ti, kteří se subjektivně domnívají, že NP 

potřebují. 

Lékaři oddělení UP poskytují NP nejen na oddělení UP, ale v celé 

nemocnici. Právě proto musí mít specializaci v oboru UM, neboť jen tato 

specializace se zabývá všemi medicínskými obory, ve kterých se neodkladné 

stavy mohou vyskytnout. Oddělení UP je samostatným oddělením se 

samostatným vedením. V USA nebývají oddělení UP organizační součástí 

nemocnice, ale samostatnou jednotkou, přes kterou však probíhají všechny 

příjmy pacientů do dané nemocnice. 

V indikovaných případech se na observačních lůžkách oddělení – pokud 

jsou vybudována - sleduje po několik hodin vývoj zdravotního stavu pacientů. 

Pacienti vyžadující hospitalizaci ať již na základě prvého vyšetření, či na základě 

průběhu observace, jsou z oddělení UP odesíláni na jednotlivá oddělení 

nemocnice. Podle místních zvyklostí je trvání observace řádově v hodinách, ale 

na některých odděleních UP to bývá i déle, nejčastěji však do 24 hodin. Je-li 

překročen interval 24 hodin, nejedná se již o observaci. K delšímu setrvání 

pacienta na oddělení UP dochází hlavně v situacích, kdy z jakéhokoliv důvodu 

není možné přijmout pacienta na nemocniční lůžko. 

Je skutečností, že v USA jsou obrovské rozdíly v dostupnosti NP. 

V jednotlivých regionech i státech se velmi liší dojezdové doby záchranné služby, 

tedy doba od informace operačního střediska o potřebě poskytnutí NP do prvého 

ošetření. Stejně tak se liší doba, za kterou je pacient přivezen na oddělení UP        

a předán do péče lékařů. Na jedné straně existují regiony s tak krátkými 

dojezdovými časy, že počty pacientů přežívajících mimonemocniční srdeční 

zástavu patří k nejvyšším na světě, například v Seattlu, kde se blíží k 30% (24). 

Na straně druhé je mnoho regionů, kde transport pacienta do nemocnice trvá 

mnoho hodin se všemi negativními důsledky na zvýšenou morbiditu a mortalitu. 

Nicméně i v některých venkovských regionech se podařilo dosáhnout zlepšením 

organizace dobrých výsledků (25). 
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Obrázek č. 1: 

 
 

Anglo-americký systém je dnes nejrychleji se rozšiřující systém NP ve 

světě. Počet zemí, které anglo-americký model přejaly, je velký a stále se 

rozšiřuje. 

V Evropě je úspěšně zastoupen převážně na západní části kontinentu, 

v Belgii, Holandsku a na ostrovních státech včetně Islandu. Belgie byla první 

evropskou zemí, kde se anglo-americký systém osvědčil. Zkušenosti se 

zaváděním oddělení UP mohou proto být velmi cenné pro řadu dalších 

evropských zemí. Jak už sám název systému napovídá, nepřekvapí, že ostrovní 

anglofonní státy mají velmi dobře fungující anglo-americký systém. Velká 

Británie a severní Irsko i Irsko samotné taktéž patří k zemím, od kterých se řada 

jiných může hodně učit. Z jihoevropských států k anglo-americkému systému 

inklinují i Itálie a Turecko. Španělsko svoji cestu hledá. Velké aktivity španělské 

společnosti UM v posledních letech jsou směřovány hlavně na spolupráci s USA. 

Ve svém Manifestu o urgentní medicíně, přijatém v září 2003 na II. 

středomořském kongresu UM v Sitges, se Španělé jednoznačně přihlásili 

k budování systému anglo-amerického. V Itálii jsou velké rozdíly mezi regiony. 

Proklamativně se představitelé oboru hlásí k systému anglo-americkému, ale tato 

koncepce není všude přijímána. Na oddělení UP poskytuje pacientům NP mnoho 

konsiliárních lékařů i v situacích, které by měli odborníci oboru UM zvládat sami 

(např. intubace pacienta). Turecko se vydalo cestou spolupráce s odborníky oboru 

UM z USA. Po více jak 10 letech vzdělávání odborníků a budování oddělení UP 
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zde anglo-americký systém funguje na velmi slušné úrovni. V jižní linii se nabízí 

ještě Řecko, ale to je z hlediska systému poskytované NP jedna z nejzaostalejších 

evropských zemí. Informace o stavu systému vyznívají spíše jako obžaloba 

organizátorů zdravotní péče (prezentace reprezentantů Řecka na II. 

středomořském kongresu urgentní medicíny v Sitges v roce 2003). Radikální 

úsporná opatření, kterými jsou podmíněny další půjčky, se dotýkají                        

i zdravotnictví. 

Postkomunistické státy netvoří jednotnou skupinu, i když jsou si některé 

země více či méně podobné. Systém i odborná úroveň poskytování NP se liší 

nejen stát od státu, ale leckdy i v jedné zemi. Přesto zde jasně převládá systém 

franko-německý. Jedinou výjimkou, která je přímo spojována s anglo-americkým 

systémem, je Polsko. Budování oboru UM je v této zemi spojeno se jménem 

profesora Juliusze Jakubaszka z Wroclawi. Po pádu lidově-demokratického 

zřízení v Polsku se chopil jedinečné příležitosti a ve spolupráci s krajany – 

emigranty z USA - začal budovat obor UM v celé jeho šíři. Po zrušení mnoha 

hodin ideologické výuky marxismu-leninismu na lékařských fakultách využil 

„volných“ vyučovacích hodin k zařazení výuky oboru UM. Lobbováním mezi 

politiky a promyšlenými tahy pragmaticky uvažujícího lídra se mu podařilo 

prosadit legislativní změny, které dnes Polsku může řada postkomunistických 

zemí jen závidět. Přesto se zdaleka nejedná o bezproblémově fungující systém. 

Polsko bývá v západních publikacích uváděno mezi zeměmi s fungujícím anglo-

americkým systémem poskytování NP. Je to důsledek velmi dobré prezentace 

Polska profesorem Jakubaszskem na mezinárodních fórech, kde kromě jiného 

působil i ve výboru Evropské společnosti UM, tak i jeho prezentace v médiích. Na 

straně druhé se v nejrenomovanějším evropském časopise z oboru UM ve stejné 

době objevila publikace od polských autorů, kde informují o závažných 

problémech systému NP ve své zemi. Polsko je jednou z mála zemí EU, kde jsou 

velké problémy s tísňovou linkou 112, za což jí dokonce hrozily sankce od EU.    

V článku se dále hovoří o potřebě dokončení reforem „dramaticky neefektního 

systému polské záchranné služby“, nedostatku integrovaných operačních 

středisek, nedostatečné síti oddělení UP v polských nemocnicích a nejasných 

pravidlech týkajících se odbornosti UM (26). Skutečnost tedy zdaleka zaostává za 
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obrazem, který se ve světě podařilo profesoru Jakubaszkovi o Polsku vytvořit. 

Spíše se jedná o zatím průměrně fungující systém franko-německý, avšak již        

s výraznými prvky systému anglo-amerického. Byť pomalu, přesto Polsko 

každým rokem více a více směřuje ke standardnímu systému anglo-americkému. 

Obor UM je samostatnou specializací a v Polsku vychází odborný časopis. 

Kromě Spojených států a zmíněných zemí Evropy pokrytí anglo-

amerického systému NP zahrnuje, Austrálii, Costa Ricu, Filipíny, Hong Kong, 

Izrael, Jižní Koreu, Kanadu, Malaisii, Nicaraguu, Nový Zéland, Singapur              

a Taiwan. 

 

Evropská společnost urgentní medicíny (The European Society for 

Emergency Medicine), která byla založena 25. května 1994 v Londýně, je velkým 

zastáncem anglo-amerického systému poskytování NP. 

S vědomím určitého zjednodušení lze konstatovat, že anglo-americký 

systém se lépe zaváděl a i dnes zavádí tam, kde do té doby neexistoval jiný 

funkční systém poskytování NP a kde jeho zavedení vyřešilo hned několik 

problémů najednou. V některých evropských zemích však již byl vytvořen a po 

mnoho desetiletí funguje jiný systém poskytování přednemocniční i nemocniční 

NP - systém franko-německý. 

 

3.4.3. Franko-německý systém 

 
Mnoho evropských zemí přejalo franko-německý systém NP, který přiváží 

mobilní jednotku intenzivní péče do terénu za pacientem. Je tak činěno s nadějí, 

že když se dostane lékař s vyspělou technikou k pacientovi, bude odborná úroveň 

jím poskytované zdravotní péče vyšší. Ve franko-německém systému je 

zachováno tradiční schéma uvažování laické veřejnosti: závažné náhlé 

postižení či těžký úraz pacienta vždy ošetřuje lékař. 

V klasické podobě tohoto systému pracují lékaři UM výhradně v PNP. 

Velmi často to bývají anesteziologové. Obor UM nebývá všude samostatnou 

specializací. Všichni pacienti jsou lékařem záchranné služby podrobně vyšetřeni  
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a zaléčeni. Lékaři jim mohou podat opioidní analgezii a další velmi účinná 

farmaka, například antiarytmika. 

Je známou skutečností, že není tak důležité, aby se pacient dostal 

do nemocnice co nejdříve, ale aby se do ní dostal živý. V PNP často o přežití 

rozhoduje provedení invazivních zákroků hned na začátku léčby v terénu, ať již se 

jedná o resuscitační zákroky se zajištěním dýchacích cest a časnou defibrilací, 

agresivní léčbu anafylaktické reakce, nebo třeba o drenáž tenzního pneumotoraxu. 

Účinná medikace může být při správné indikaci - a nezbytné opatrnosti vzhledem 

ke specifickému charakteru práce lékaře v PNP - velkým přínosem pro pacienta 

na straně jedné. Může však mít i závažné vedlejšími účinky při nesprávné indikaci 

či při neopatrném dávkování, například právě při podávání opioidů, 

betablokátorů, amiodaronu na straně druhé. Právě z tohoto důvodu, ale                 

i s přihlédnutím k možným problémům forensním, což je dnes aktuální nejen ve 

Spojených státech, je podávání vysoce účinných farmak - s výjimkou rozšířené 

KPR - vyhrazeno pouze lékařům. Třídění pacientů je prováděno mimo nemocnici 

zkušeným lékařem, avšak s omezenými diagnostickými možnosti. Skoro vždy 

probíhá zásah v určité časové tísni a ve spoře osvětlených prostorách se všemi 

z toho vyplývajícími nevýhodami a možnými riziky. 

Po vyšetření a zaléčení lékařem záchranné služby jsou nemocní posléze 

odesláni do nemocnice na ambulance jednotlivých medicínských oborů podle 

předpokládané etiologie postižení. Někdy jsou nejtěžší pacienti přijímáni z terénu 

přímo na specializovaná lůžka jednotek intenzivní péče: JIP v České republice 

(Intensive Care Units na Západě), případně na resuscitační stanice∗. Časná 

nemocniční NP je poskytována lékaři různých medicínských specializací, proto 

bývá tento systém nazýván multidisciplinárním systémem UM. Pokud v nemocnici 

dojde na JIP, na oddělení standardním, či na jakémkoliv oddělení jiném k potřebě 

poskytnout NP - s výjimkou resuscitace - bývá k pacientům často volán jako první 

lékař daného medicínského oboru a teprve až na základě jeho rozhodnutí je 

požadováno konsilium, případně terapeutický zásah specialisty. U nejzávažnějších 

                                                 
∗ Ve většině zemí světa jsou všichni pacienti, vyžadující intenzivní či resuscitační péči, směřováni 
na “ICU“. Jednotky poskytující v nemocnicích NP se nedělí jako v ČR na JIP a resuscitační 
stanice. Pacienti nejsou děleni na ty, kteří jsou selháním jedné či více základních životních funkcí 
ohroženi a na ty, u kterých již k selhání jedné či více životních funkcí došlo. (viz str. 37, 38, 60) 
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stavů je aktivován nemocniční resuscitační tým ihned. Je zde tedy určitá 

dvojkolejnost i pro SZP: kdy mají ještě volat ošetřujícího lékaře a kdy již přímo 

aktivovat nemocniční resuscitační tým. V posledních letech se objevují 

nemocniční standardy postupů, kdy je přesně určeno, při jakých změnách 

fyziologických hodnot u pacientů má být volán konsiliář – anesteziolog či 

intenzivista. 

 

Obrázek č. 2: 

 
 

Franko-německý systém je v současné době na ústupu. Žádná ze zemí, 

které v posledních 25 letech nově vybudovaly systém NP, tento systém nezvolila. 

Přesto je v Evropě stále hojně zastoupený nejen v zemích, jejichž jména nese sám. 

Typickým příkladem země s dobře fungujícím franko-německým 

systémem NP je Německo. UM je nástavbovou specializací po absolvování 

atestace v některém ze základních oborů, nejčastěji anesteziologie-resuscitace, 

chirurgie, interny (27). Do poskytování PNP je významně zapojen červený kříž. 

Německo má velmi racionální síť letecké záchranné služby (LZS). Pozadu 

nezůstává ani sousední Rakousko, což je země s tradičním franko-německým 

systémem. V posledních letech dosáhlo velkých úspěchů v PNP zaváděním 

časného přístupu k defibrilaci rozšiřováním automatizovaných externích 
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defibrilátorů. Ve Francii funguje též systém franko-německý, byť s nemalými 

organizačními problémy. Do PNP jsou z velké části zapojeni praktičtí lékaři, a to 

systémem rendez-vous. Portugalsko má systém franko-německý, PNP se však 

teprve rozvíjí a není jasné, jaký bude posléze výsledek vývoje. 

V Rusku a ve státech bývalého Sovětského stavu je systém franko-

německý. Podobnost se Spojenými státy je v tom, že je velmi rozdílná úroveň 

zdravotnické péče mezi jednotlivými regiony. Ve velkých městech je 

zdravotnická péče na velmi dobré úrovni, v odlehlých oblastech je její dostupnost 

a někdy i úroveň výrazně nižší. 

Většina zemí ležících za bývalou železnou oponou přijala franko-německý 

systém s různou mírou úspěšnosti. V Chorvatsku funguje jediné interdisciplinární 

oddělení UP v Rijece, jinak v zemi oddělení UP nejsou. Není zavedena oborová 

specializace a obor UM není oficiálně uznán ani ministerstvem zdravotnictví, ani 

zdravotními pojišťovnami. Nevychází odborný časopis. Pacienti jsou do nemocnic 

přijímáni prostřednictvím oborových ambulancí, zastoupených v nemocnici,         

a jsou přeplněné. Podle slov vedoucího oddělení UP v Rijece Freda Zieglera se 

nevýhody systému projeví zvláště tehdy, když se jedná o pacienta s nejasnými 

příznaky onemocnění. Podobně jako jiné dříve socialistické státy, má                     

i Chorvatsko dobře vybudovanou ZZS, ve které jsou zařazeni lékaři a SZP. Schází 

však jejich systematické a kontinuální vzdělávání, které je sice úředně předepsané, 

ale již nejsou peníze na jeho realizaci. Není kontrola kvality práce. Sami 

představitelé oboru UM v Chorvatsku nazývají stav jako “Declarative Emergency 

Medicine“. 

Velmi zajímavou zemí je Rumunsko. Lze konstatovat, že z obecného 

pohledu se ve větší části země jedná o lépe či hůře fungující systém franko-

německý. V jednom z regionů se ale podařilo vybudovat vzorovou oblast se 

standardním oddělením UP a anglo-americkým systémem poskytování NP. Tento 

region je dnes výkladní skříní rumunské UM. 

Maďarský systém je podobný českému, tedy systém franko-německý. 

Existuje však mnohem větší rivalita mezi lékaři se specializací v oboru UM, kteří 

pracují v nemocnicích, a těmi, kteří mají stejnou specializaci, ale jsou zaměstnáni 
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na ZZS. Toto se negativně projevuje zvláště při jednáních se státními institucemi∗. 

Obor UM není samostatnou specializací a nevychází odborný časopis. 

Vývoj a organizace NP na Slovensku a v České republice probíhala až do 

roku 1992 v tehdejším Československu – společném státě Čechů a Slováků. Proto 

mělo Slovensko výchozí podmínky stejné jako Česká republika a systém 

poskytování NP je stále velmi podobný. Po volbách v roce 2006 bylo rozhodnuto, 

že na ZZS půjde z rozpočtu méně peněz. Tato skutečnost by se nemusela projevit 

negativně za podmínky, že by se při nutném šetření podařilo prosadit zásadní 

systémové změny, k tomu ale nedošlo. V současné době má Slovensko franko-

německý systém poskytování NP. Při vzdělávání lékařů spolupracuje velmi úzce   

s Českou republikou. Mnoho slovenských lékařů absolvovalo atestaci z oboru UM 

v České republice, kde vznikl poměrně rychle vzdělávací program (28). 

 

Kromě zemí výše zmíněných dnes franko-německý systém poskytování 

NP mají tyto země: Finsko, Lotyšsko, Norsko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko.  

V každé z těchto zemí je samozřejmě možné určité zlepšení poskytované péče, 

nejedná se však o stav „tabula rasa“. Mezi skupinu těchto zemí patří i Česká 

republika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Z kuloárové diskuse autora práce s maďarskými lékaři na 2. středomořském kongresu urgentní 
medicíny v Sitges 16.9.2003. 
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3.5. Systém neodkladné péče v České republice 

 
3.5.1. Historický vývoj poskytování neodkladné péče v České 

republice 
 

Přednemocniční neodkladná péče (PNP) má v naší zemi dlouholetou tradici. 

Předchůdce Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy – Pražský dobrovolný 

sbor ochranný - byl založen již v roce 1857 a patří tedy spolu s předchůdcem 

záchranné služby v Budapešti k nejstarším záchranným složkám v Evropě. Na 

velmi dobré úrovni byly po dlouhou dobu i v naší zemi vyráběné sanitní vozy,     

o které byl zájem v řadě zemí, kam se prodávaly. 

Po druhé světové válce se Záchranná služba Praha pod vedením ředitelů 

Mikeše a Ždichynce zařadila moderní organizací práce i vybavením 

k nejmodernějším a nejprogresivnějším záchranným službám ve světě a tento stav 

přetrvává dodnes. Snad nejlépe je ilustrován slovy, která pronesli v roce 1990 

lékaři z USA, když se vydali jako misionáři do Prahy, hlavního města země,         

o které měli povědomí „Hic sunt leones“. Během svého pobytu se nestačili divit, 

jak dobrý systém NP v této zemi funguje. Při odjezdu pravil vedoucí výpravy: 

„Přijeli jsme vás poučit, odjíždíme poučeni“∗. V krajských městech a na okresech 

byla tou dobou situace o něco horší, avšak na slušné úrovni. PNP byla tou dobou 

již více jak 15 let budována na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Vydání metodických opatření MZ ČSR číslo 32-34 z roku 1974 se stalo 

mezníkem v rozvoji NP v České republice: 

Metodické opatření č. 32/1974 - Zásady poskytování diferencované péče 

Metodické opatření č. 33/1974 - Zásady organizace a poskytování první pomoci 

Metodické opatření č. 34/1974 – Zásady organizace služby rychlé zdravotnické 

pomoci 

Metodické opatření č. 35/1974 – Koncepce oboru anesteziologie a resuscitace 

 

                                                 
∗ Ředitel Záchranné služby HMP MUDr. Pavol Getlík v projevu k zaměstnancům v lednu 1991. 
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Metodické opatření 32/1974 rozdělilo poskytovanou zdravotnickou péči podle 

potřeb pacientů do několika stupňů: 

• Nejvyšší formou diferencované péče je péče resuscitační. Tato vysoce 

specializovaná péče má být poskytována pacientům, u kterých již došlo 

k selhání jedné či více základních životních funkcí. Podle původního 

záměru metodického opatření měla být tato péče poskytována 

indikovaným pacientům multioborově na anesteziologicko-resuscitačních 

odděleních (ARO), v pozdější době i na nově vznikajících klinikách 

anesteziologie-resuscitace. 

• O stupeň níže stojí péče intenzivní, poskytována těm pacientům, u kterých 

ještě k selhání základních životních funkcí nedošlo, ale kde je pacient 

jejich možným selháním ohrožen. Intenzivní péče se měla poskytovat na 

jednotkách intenzivní péče (JIP), které se v naprosté většině budovaly na 

oddělení podle příslušnosti ke konkrétnímu medicínskému oboru. 

Vznikaly tak interní, neurologické, chirurgické, urologické, 

gynekologické, ortopedické, ORL a psychiatrické JIP. Na dětských 

odděleních se vybudovaly dětské JIP. Postupným vývojem pak došlo        

k další specializaci jak v rámci oboru interního lékařství, tak i u oborů 

dalších: osamostatnily se koronární jednotky a metabolické jednotky, 

neurochirurgické a spondylochirurgické JIP, spinální JIP, novorozenecké  

a nedonošenecké JIP. Je vhodné uvést, že v některých nemocnicích byly 

koronární jednotky prvními fungujícími JIP, na kterých byl zachráněn 

nejeden pacient, u kterého důvodem pro jeho přijetí na koronární jednotku 

nebylo postižení kardiální, ale nemožnost sehnat pro něj volné lůžko na 

tom oddělení, kam by z hlediska etiologie svého postižení měl být přijat. 

• Standardní péče je poskytovaná na běžných lůžkových odděleních 

nemocnic. 

• Na standardní péči navazuje péče dlouhodobá, rehabilitační a lázeňská, 

zvláště u pacientů, kteří se zotavují po velmi závažných onemocněních či 

úrazech. Cílem tohoto stupně diferencované péče je zlepšit zdravotní stav 

pacientů. 
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• Nejnižším stupněm diferencované péče je péče symptomatická. Tato péče 

je poskytována pacientům, které dnešní medicína uzdravit neumí. Cílem 

symptomatické péče je zbavit pacienty bolesti a strádání, či bolest alespoň 

výrazně snížit a umožnit nevyléčitelně nemocným snesitelné dožití. 

Kromě snahy o dostatečnou analgezii má být poskytována také péče duši 

pacienta. 

 

Jestliže Záchranná služba Praha zajišťovala Pražanům vcelku kvalitní PNP, na 

okresech byla situace horší. PNP poskytovali praktičtí lékaři a tzv. lékařská služba 

první pomoci (LSPP). Tato služba byla zřízena státem občanům pro zajištění NP 

v době mimopracovní, kdy není dostupnost praktických lékařů ani ambulantních 

specialistů. Výjezdová složka LSPP byla na většině území státu předchůdkyní 

ZZS. Lékař sloužící LSPP ošetřoval pacienty v ordinaci, ale též vyjížděl za těmi, 

kteří se z různých důvodů nemohli do ordinace LSPP dopravit. Musel však řešit    

i stavy nejtěžší včetně dopravních nehod, křečových stavů, bezvědomí                  

a resuscitací. Do jeho pracovní náplně spadalo i ohledávání zemřelých a aplikace 

opioidů pacientům v pokročilých stádiích maligních onemocnění. Odborná úroveň 

LSPP závisela nejen na erudici sloužícího lékaře, ale i na tom, zdali (a v jakém 

stavu) bylo k dispozici vybavení pro poskytování NP. V neposlední řadě záleželo 

i na tom, kdo z řidičů měl ten den službu. V optimálním případě mohl být 

zasahující tým dvoučlenný, ale oficiální povinností řidiče bylo pouze dopravit 

lékaře na místo zásahu a zpět. Vše ostatní záviselo jen na jeho dobré vůli a ochotě. 

Pokud byl stav pacienta závažný a sloužil řidič, byla zdravotní péče poskytována 

velmi improvizovaně pouze lékařem a výsledky tomu zákonitě musely odpovídat. 

S rozvojem záchranné služby odpadla LSPP většina zásahů u život ohrožujících 

stavů. Zůstávala však dlouhou dobu její zálohou pro nutnost zásahu u více 

pacientů současně, nebo při nedostupnosti týmu záchranné služby z různých 

důvodů, zvláště tam, kde byl ve službě jen jeden vůz RLP. 

 

Na svou dobu velmi progresivní Metodické opatření číslo 34/1974 položilo 

v naší zemi základ systému PNP s lékařem. Již v roce 1974 začalo budování 

záchranné služby po celém území republiky! Tzv. rychlá zdravotnická pomoc 
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(RZP) se na většině území státu budovala pod gescí anesteziologicko-

resuscitačních oddělení a je skutečností, že anesteziologové mají velkou zásluhu 

na vybudování velmi solidního základu moderní záchranné služby v České 

republice. Zajímavé je, že tehdy se výjezdová složka ještě nemohla jmenovat 

„rychlá lékařská pomoc“, neboť v Sovětském svazu měli skóruju medicinskuju 

pomošč, nikoliv vračebnuju. 

Výjezdy k nemocným či zraněným zajišťovali jak anesteziologové, tak i lékaři 

z jiných nemocničních oddělení, kteří byli určeni rozpisem ředitele nemocnice      

s poliklinikou. Z řady nadšenců, kteří v nelehkých podmínkách položili základy 

dnešní zdravotnické záchranné služby (ZZS), budiž kromě již uvedených zmíněni 

alespoň Dostál, Hasík, Novotný, Štětina. Budování záchranných služeb podle 

Metodického opatření 34/1974 mělo nesporně určité výhody, ale také řadu 

nevýhod. Nejednou byli do služeb záchranky rozepisováni nejmladší lékaři 

oddělení, či dokonce lékaři, kteří byli na povinné stáži před atestací. Tato praxe se 

odůvodňovala tím, že kmenoví lékaři museli jít na operační sál, či měli jiné 

důležitější povinnosti na vlastním oddělení. Většina nemocnic neměla k dispozici 

na svou dobu lehké a přenosné vysílačky PR-35, takže lékaři, kteří byli ten den 

rozpisem určeni pro RZP, se o potřebě zajistit výjezd dovídali prostřednictvím 

běžných nemocničních nevyčleněných telefonních linek. Pět až deset minut 

ztracených při shánění určeného lékaře a čekání na jeho příchod nebyly žádnou 

zvláštností. Ztracené minuty se samozřejmě nedaly dohnat seberychlejší jízdou.  

O osudu pacientů tak nejednou rozhodovala nikoliv pouze závažnost 

neodkladného stavu, ale i to, které oddělení nemocnice a který lékař zajišťovali 

výjezdy v ten konkrétní den, kdy k jejich postižení došlo. 

Při rozhodování o nákupu zdravotnické techniky byla ve většině nemocnic 

upřednostňována nemocniční oddělení, neboť slovo primářů oddělení mělo vždy 

mnohem větší váhu než slovo vedoucího lékaře RZP, který byl navíc svému 

primáři podřízen. 

V roce 1987 zřídil hlavní odborník pro obor anesteziologie-resuscitace Prof. 

MUDr. Jiří Pokorný, Dr.Sc. komisi PNP, v jejímž čele stál až do jara 1990 ředitel 

Záchranné služby Praha MUDr. František Ždichynec. Tato komise nebyla složena 

pouze z ředitelů a vedoucích lékařů záchranných služeb, ale jejími členy byla 
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i řada odborníků z jiných oborů. Díky racionální argumentaci se po nelehkých 

jednáních podařilo zajistit ze státních peněz centrální nákup stovky sanitních vozů 

Renault Master s kompletním vybavením takovou zdravotnickou technikou, 

kterou řada zdravotníků znala do té doby pouze z odborných časopisů a výstav.    

I když se jednalo o výraznou kvalitativní změnu, počet nakoupených vozů nebyl 

dostatečný pro všechna výjezdová stanoviště, a tak docházelo k nejedné konfliktní 

situaci. V některých okresech dokonce vedení nemocnice převedlo moderní 

vybavení z vozu k použití do nemocnic. 

Výše uvedené skutečnosti mají zřejmě velký podíl na tom, že v bouřlivém 

porevolučním kvasu zvítězil názorový proud, který trval na úplném osamostatnění 

záchranné služby. Ne všichni členové komise s návrhem této koncepce souhlasili, 

avšak po odstoupení MUDr. Ždichynce z funkce předsedy komise se do jejího 

vedení dostala skupina radikálních zastánců koncepce osamostatnění ZZS a jejich 

odtržení od nemocnic jakožto jediného možného směru. Proto bylo několik 

zastánců zachování úzké vazby PNP na nemocnice z komise vyloučeno. 

 Do 80. let minulého století vyjížděl za pacientem buď sanitní vůz 

s lékařem, pokud se jednalo o závažný stav, nebo v lehčích případech vůz 

dopravní zdravotní služby (DZS), jehož posádka měla pouze základní 

zdravotnický kurs. Koncem 80. let byl ředitelem Záchranné služby Praha MUDr. 

Františkem Ždichyncem na několika stanovištích zaveden systém, kdy je lékař za 

pacienty vyslán vozem osobním. Tento systém se nazývá setkávací či rendez-

vous. Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem se systém rendez-vous posléze 

z Prahy rozšířil i do řady dalších měst a regionů. Jestliže již z tísňového hlášení 

vyplývá vysoká pravděpodobnost nutnosti transportovat postiženého do 

nemocnice (např. je nahlášen pacient v bezvědomí), či to, že ke zvládnutí stavu 

budou potřeba další zdravotníci (dopravní nehoda s více postiženými), vysílá 

operační středisko na místo jak osobní vůz s lékařem – rychlou lékařskou pomoc 

(RLP) - tak i vůz rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Ve voze RZP je minimálně 

jeden člen posádky SZP. Samostatně bývá RZP vysílána k lehčím pacientům. 

Pomineme-li změnu terminologie, je RZP relativně novou složkou. U zásahů, 

které jsou operačním střediskem vyhodnoceny jako lehčí, avšak s vysokou 

pravděpodobností budou vyžadovat zásah lékaře, a dále tam, kde na 



Srovnání různých systémů neodkladné péče                                          Jiří Pokorný 
a jejich perspektivní vývoj 
 

42 
 

základě tísňového hlášení nelze rozhodnout o závažnosti stavu, je na místo vyslán 

pouze lékař s řidičem-záchranářem v osobním voze. Pokud se po vyšetření 

pacienta lékařem ukáže nutnost hospitalizace, požádá lékař operační středisko       

o dodatečné vyslání vozu RZP na místo zásahu. V systému rendez-vous musí 

lékař po ošetření pacienta ještě rozhodnout, zdali je možné, aby byl do nemocnice 

transportován sanitním vozem pouze s týmem RZP, což umožní uvolnění lékaře 

pro další zásah. Je-li vzhledem ke stavu pacienta přítomnost lékaře během 

transportu nutná, pak jej doprovází v sanitním voze do nemocnice, kde jej osobně 

předá nemocničnímu týmů lékařů a sester. Poté buď pokračuje na další výjezd, 

nebo se vrací na základnu. Změna systému práce ZZS si vyžádala i změnu 

pracovních postupů (29, 30). 

 

Legislativním podkladem pro úplné osamostatnění ZZS se po revoluci 

stala vyhláška 434/92 Sb. O zdravotnické záchranné službě. Vznikla odborná 

Společnost přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof J. E. Purkyně. 

Po necelých 20 letech vzájemně prospěšné spolupráce tak došlo k definitivnímu 

oddělení poskytování PNP od oboru anesteziologie-resuscitace. Osamostatnění 

ZZS umožnilo na jedné straně dobudování sítě výjezdových stanovišť, 

samostatných zdravotnických dispečinků (dnes nazývaných operačními středisky) 

a výrazné zlepšení vybavenosti sanitních vozů. Usnadnilo též podmínky pro vznik 

integrovaného záchranného systému. Změnily se nejen traumatologické, ale celé 

havarijní plány nemocnic a regionů. Na straně druhé však většinou došlo 

k přesunu ZZS mimo nemocnice – velmi často k hasičům - a ke snížení 

odborných vazeb lékařů a sester na nemocnice se všemi negativními důsledky, 

které se dříve či později začnou objevovat. Hlavním problémem je relativně malá 

frekvence resuscitačních zákroků a ztráta jistoty u resuscitačních dovedností.      

O důležitosti procvičování resuscitačních dovedností se hovoří v každých 

moderních resuscitačních doporučeních, naposledy v Guidelines 2010 (31). 

Specifickým záchranným prostředkem je letecká záchranná služba (LZS), 

která byla poprvé v Československu zavedena do zkušebního provozu                   

v dubnu roku 1987 v Praze. Počet členů posádky LZS se liší podle místních 

zvyklostí. Minimum je dvoučlenná zdravotnická posádka, tedy lékař a záchranář. 
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LZS byla zakládána s cílem, aby se NP dostala co nejdříve i k pacientům 

v odlehlých lokalitách s obtížnou dostupností sanitních vozů a k těžkým haváriím 

na dálnicích, kam se díky mnohakilometrovým zácpám a neukázněnosti řidičů 

nemohou včas dostat sanitní vozy. Dalším cílem při zavádění LZS byla snaha 

zrychlit transport pacientů z okresních nemocnic do specializovaných center při 

nutnosti tzv. sekundárních transportů. V neposlední řadě pak přispěly k zavádění 

LZS i objektivní důkazy. Nasazení vrtulníku je při určitých postiženích pro 

pacienty mnohem šetrnější než klasický transport sanitním vozem po silnici. 

Typickým příkladem jsou těžké úrazy mozku s jeho otokem, kdy jsou vzestupy 

nitrolebního tlaku během transportu LZS menší. Transport pacientů s úrazy páteře 

a míchy je vzdušnou cestou mnohem šetrnější než cesta po silnicích. Na druhé 

straně je nutné u některých neodkladných stavů počítat s negativními důsledky 

nižšího atmosférického tlaku při letu ve výšce. Hlavně se jedná o pacienty 

s nepoznaným, nezadrénovaným či špatně zadrénovaným pneumothoraxem a jeho 

možným přechodem v pneumothorax tensní z fyzikálních příčin. Tento kritický 

stav se za letu v omezeném prostoru vrtulníku zvládá mnohem hůře než 

v sanitním voze. Ne ve všech nemocnicích jsou vybudovány vyhovující heliporty, 

a proto bývá nutné pacienta transportovat od vrtulníku sanitním vozem, čímž se 

šetrnost transportu zhoršuje a narůstá též dojezdový/doletový čas. 

Zprvu byla LZS zajišťována policejními a armádními piloty. Naprosto 

racionálně se argumentovalo tím, že zdravotnické nasazení vrtulníku bude 

součástí výcviku pilotů, čímž se ušetří peníze, které by stejně musely být vydány 

za povinné cvičné lety pro udržení zručnosti pilotů. V následujících letech se ale 

počet provozovatelů LZS rozšířil o soukromé poskytovatele. Vzhledem 

k lukrativnosti se rozšiřování této služby následně stalo předmětem tlaku 

lobbystických skupin nejen v zájmu zlepšení péče o pacienty, ale v zájmu 

zvyšování zisku soukromých provozovatelů LZS. Prakticky celé území našeho 

státu je dnes pokryté LZS, policejní a vojenští piloti ale zajišťují pouze po 1 z 10 

základen. Počtem stanovišť se řadíme ke státům s nejhustší sítí a s nejlepší 

dostupností LZS ve světě. Rubem této skutečnosti je, že vzhledem k současnému 

počtu stanovišť a menší potřebě této služby při racionální indikaci pro její 

nasazení je řada zásahů LZS v současné době přinejmenším diskutabilní. 
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Transport pacientů LZS je určitě v indikovaných případech k jejich prospěchu. 

Jedná se ale o transportní prostředek, jehož použití je velmi drahé a kde je 

dostupnost služby limitována počasím. 

 

Nemocniční NP má v naší zemi také dlouhou tradici. První resuscitační 

pokoj byl zřízen díky prozíravosti MUDr. Hugo Keszlera na experimentálním 

chirurgickém pracovišti již v roce 1953. Prvé resuscitační oddělení v ČR bylo 

založeno 15. února 1965 z iniciativy a díky osvícenosti profesora MUDr. 

Bohumila Špačka, Dr.Sc. při Ústavu klinické a experimentální chirurgie 

(předchůdce IKEM) ve středu Prahy v nemocnici Na Františku pod vedením 

MUDr. Hugo Keszlera a MUDr. Efima Racenberka. Po srpnu 1968 tito lékaři 

emigrovali stejně jako mnoho dalších erudovaných anesteziologů. V roce 1976 

bylo resuscitační oddělení Na Františku z IKEM vyčleněno a stalo se oddělením 

Záchranné služby Praha. Posléze se přesunulo do mnohem méně vyhovujících 

prostor nemocnice na Strahově. Dobrý základ byl ale položen a v dalších letech 

postupně vznikala anesteziologicko-resuscitační oddělení, následně i kliniky 

anesteziologie-resuscitace. Je vhodné připomenout, že k rozvoji oboru přispěla 

nejen ARO ve velkých městech (Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno, Ostrava…), 

ale že velmi dobrých výsledků dosáhla i pracoviště okresní – Kladno, Karlovy 

Vary, Příbram, Pelhřimov, Mladá Boleslav, Rakovník, Čáslav…)  

Za socialismu se nemocnice racionálně dělily na zařízení I. až III. typu, 

což nám tou dobou záviděli i manažeři, organizující zdravotní péči v USA. 

Nemocnice I. typu s lokálním významem a několika základními odděleními 

poskytovaly jednodušší zdravotnické služby pouze v základních oborech. Mezi 

tyto nemocnice patřily např. nemocnice v Českém Brodě, Kutné Hoře, 

Rakovníku, Čáslavi. Nejdůležitějším subjektem pro poskytování NP však byly 

nemocnice II. typu s regionálním významem a více odděleními včetně oborů 

specializovanějších. Kromě zajištění pacientů ze své spádové oblasti poskytovaly 

tyto nemocnice odborné zázemí nemocnicím I. typu. Příkladem jsou Kolín, 

Kladno, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Havlíčkův Brod, Zlín. Nejvyšší 

specializovanou péči poskytovaly nemocnice III. typu - krajské a fakultní. Bylo 

přesně určeno, jaký rozsah zdravotní péče může nemocnice podle svého zařazení 



Srovnání různých systémů neodkladné péče                                          Jiří Pokorný 
a jejich perspektivní vývoj 
 

45 
 

poskytovat. Po revoluci se bohužel objevil princip kyvadla, kdy jako reakce na 

mnoho omezení minulého režimu se jakákoliv regulace považovala za škodlivou 

s nadějí, že všechno vyřeší neviditelná ruka trhu. Došlo tak k paradoxní situaci, 

kdy se postavila krásná a dobře vybavená pětilůžková resuscitační stanice v místní 

nemocnici v Sedlčanech, zatímco jedna z největších nemocnic v republice – 

Fakultní Thomayerova nemocnice – resuscitační stanici do roku 2001 neměla. 

Pacienti, kteří vyžadovali resuscitační péči, se z ní často transportovali sanitními 

vozy a LZS právě do Sedlčan, neboť v samotném městě Příbram byla tou dobou 

resuscitační oddělení ve dvou nemocnicích; jednak v okresní nemocnici, jednak 

ve druhé poměrně velké nemocnici, která poskytovala zdravotní péči 

pracovníkům uranových dolů. K určité regulaci spektra výkonů dochází opět až 

v posledních letech. 

 

3.5.1.1. Nemocnice záchranné služby NEZAS 

 

Specifickou kapitolu ve vývoji NP v České republice tvoří velmi zajímavý, 

byť dosud ne zcela doceněný, experiment posledního předrevolučního ředitele 

Záchranné služby Praha MUDr. F. Ždichynce zajistit pro své lékaře a sestry 

nemocniční zázemí k udržení erudice a k zajištění kontinuity PNP a nemocniční 

NP. Řediteli Ždichyncovi se podařilo získat objekt Sanopzu (SANOPZ – původně 

SANatOrium Poštovních Zaměstnanců) pro Záchrannou službu Praha. Zrodilo se 

nové zařízení NEZAS - NEmocnice ZÁchranné Služby. Tato nemocnice se měla 

stát centrem léčby akutních stavů všech oborů včetně léčby polytraumat a měla 

sem být směrována velká část pacientů, vyžadujících poskytnutí NP v Praze. 

Myšlenka nemocnice specializované na léčbu akutních stavů všech oborů 

nebyla původní. Podobné nemocnice již tou dobou fungovaly nejen na Západě, 

ale například i v Bulharské Sofii. Nemocniční lékaři NEZASu a lékaři výjezdové 

složky záchranné služby se měli v pravidelných intervalech střídat. Několik 

měsíců práce na nemocničním oddělení podle své základní odbornosti a na 

centrálním příjmu nemocnice. Poté se měli na několik měsíců vyměnit s kolegy     

z výjezdové složky. Nejzkušenější z lékařů měli zajišťovat LZS. 
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V Nezasu vzniklo do té doby jedinečné oddělení centrálního příjmu, a to 

jako jedno z prvních v tehdejším Československu. Cílem bylo vybudovat podle 

západního modelu takové oddělení, kde by byla plynulá a bezproblémová 

návaznost mezi PNP a nemocniční NP bez tzv. příjmového vakua. Na centrálním 

příjmu se poskytovala akutní péče všem pacientům před následnou hospitalizací 

na JIP, resuscitační stanici a na ostatních standardních odděleních nemocnice. 

Dnešní terminologií by se dalo říci, že v řádné pracovní době fungoval centrální 

příjem jako vysokoprahový (pouze pro příjem nejzávažnějších stavů) a dále jako 

útočiště pro pacienty, kteří vyžadovali poskytování NP a které nebylo možno 

umístit jinde. Vysoké procento těchto obtížně umístitelných pacientů však byli 

pacienti nejtěžší v časné fázi akutního onemocnění, traumatu, či po resuscitaci. 

Potřebovali nejen specializované lůžko s možností umělé ventilace plicní              

a s dokonalou monitorací, ale hlavně erudovaný lékařský a sesterský tým. V Praze 

byl tou dobou nedostatek lůžek s ventilátorem. Proto byli z centrálního příjmu 

často pacienti po několika hodinách pobytu transportování sanitními vozy             

a vrtulníky do nemocnic Středočeského kraje, výjimečně i do regionů 

vzdálenějších. V době mimopracovní od 15.30 do 07.00 hodin pak centrální 

příjem fungoval jako příjem nízkoprahový. Byli zde vyšetřováni, ošetřováni         

a léčeni jak pacienti vyžadující péči intenzivní či resuscitační, tak i pacienti 

s méně závažným postižením, kteří by byli v pracovní době směrováni do 

oborových ambulancí. Právě různým režimem práce v průběhu denního cyklu se 

centrální příjem Nezasu výrazně odlišoval od oddělení UP západního typu. 

V době své existence se však centrální příjem Nezasu v naší zemi nejvíce přiblížil 

anglo-americkému modelu. Dobrou koncepční myšlenkou se ukázalo umístění 

jednoho výjezdového stanoviště záchranné služby s lékařem přímo v Nezasu. 

Původní koncepční záměr MUDr. Ždichynce se nikdy nepodařilo plně 

realizovat. Kromě lidského faktoru, který se naplno projevil zvláště po jeho 

odstoupení z místa ředitele na jaře 1990, zde byly důvody objektivní. NEZAS 

bylo malé a pro příjem nejtěžších pacientů i v 90. letech již zcela insuficietní 

zařízení s malým počtem oddělení, malým počtem lůžek, s omezenou kapacitou    

a propustností. Dostupnost konsiliárních vyšetření byla velmi špatná,                    

o superkonsiliárních nemluvě. V nemocnici nebylo CT. Velkou nevýhodou 
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nemocnice byla její poloha ve vilové čtvrti s poměrně řídkým osídlením                

a minimálním přirozeným spádem pacientů. Dojezdové časy byly dlouhé jak ze 

středu města, tak i z okrajových částí Prahy. Při sněžení se ukázala nevýhodnou 

poloha nemocnice na kopci se strmým stoupáním. Také přistávací plocha pro 

vrtulníky nebyla vyhovující. Možná i tyto důvody přispěly k tomu, že nejprve 

došlo k odtržení nemocnice od centrálního příjmu. Centrální příjem zůstal 

začleněn pod ZZS, nemocnice se stala samostatným subjektem. Vytvořil se tak de 

facto model, se kterým jsou velké problémy na Západě. Po dostavbě a otevření 

nové moderní části Fakultní nemocnice v Motole pro dospělé s mnoha sty lůžky    

a nesrovnatelně lepším zázemím ztratil bývalý Nezas (nyní již pod jménem 

Nemocnice neodkladné péče) poslední důvod pro svoji existenci a dnes je z něj 

soukromé zařízení. 

Zřejmě největším poučením z doby fungování centrálního příjmu 

Nezasu pro dnešní dobu je to, že práce na oddělení UP je výrazným přínosem 

pro lékaře a sestry, zabývající se poskytováním NP. Oddělení UP by však 

měla být budována hlavně ve velkých nemocnicích s dobrým zázemím 

diagnostického komplementu, se širokým spektrem medicínských oborů, 

poskytujících NP, a s dostatečným počtem lůžek specializovaných                    

i standardních. 

 

Je třeba uvést, že ještě před vznikem centrálního příjmu Nezasu byly 

v některých nemocnicích vybudovány příjmové místnosti ARO v blízkosti 

příjezdu sanitních vozů, takže se při příjmech pacientů neztrácel čas transportem 

po nemocničních chodbách či čekáním na výtahy. Kladno, Mladá Boleslav           

a příjmová místnost resuscitačního oddělení v areálu nemocnice Na Františku 

mohou sloužit jako příklady této chvályhodné snahy. Nejednalo se však                

o oddělení UP, jak je chápeme v České republice dnes, či dokonce o oddělení UP 

anglo-amerického typu. Jednalo se pouze o příjmové místnosti specializovaných 

resuscitačních oddělení s vysokým prahem pro příjem pacientů. 

Specializovaná dětská resuscitační péče byla dětem poskytována po 

otevření pavilonu nové dětské nemocnice v Praze-Motole od roku 1972. 
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3.5.1.2. Vznik oboru urgentní medicína (UM) v České republice 

 

Vývoj oboru UM v České republice je ovlivněn několika milníky, zejména: 

• Listopadem 1989, kdy došlo ke změně režimu, pádu železné opony, 

celospolečenskému uvolnění a následně k pronikání soukromých subjektů 

do zdravotnictví. 

• Vyhláškou 434/92 Sb. 

• Rozhodnutím ministra zdravotnictví MUDr. Ivana Davida z roku 1998, na 

jehož základě se obor UM stal samostatným atestačním oborem. 

• Rozsáhlými povodněmi v letech 1997 a 2002 (tzv. tisíciletá voda)               

a opakovanými útoky teroristů ve světě, zvl. na USA v roce 2001. 

• Celosvětovými ekonomickými krizemi od roku 2008. 

• Zatím posledním legislativním milníkem byl duben 2012, kdy začal platit 

Zákon 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. 

 

Když v roce 1998 zřídil ministr zdravotnictví MUDr. Ivan David nástavbový 

atestační obor UM s platností od roku 1999, stala se Česká republika 7. zemí 

v Evropě, kde byla uznána existence oboru UM jako samostatné medicínské 

nástavbové specializace. Zřízení nového oboru s vlastní atestační náplní se dotklo 

i organizační struktury IPVZ. Subkatedra přednemocniční neodkladné péče          

a medicíny katastrof IPVZ, založená v roce 1992, se změnila na Katedru urgentní 

medicíny a medicíny katastrof. Společnost přednemocniční neodkladné péče        

a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně se přejmenovala na Společnost urgentní 

medicíny a medicíny katastrof ČLS J. E. Purkyně. 

I když logicky by měl obor UM pokrývat vše, co je ve světě náplní tohoto 

oboru, díky historickému vývoji v naší zemi se jeho teoretická i praktická část 

zprvu soustřeďovala na NP přednemocniční a na medicínu katastrof. Sekce UP 

vznikla v rámci odborné společnosti teprve v prosinci roku 2004 a začala pracovat 

v roce 2005, tedy po 7 letech od vzniku samostatného oboru UM v České 

republice. První odborníci oboru UM složili atestaci z UM roce 1999. 
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3.5.2. Současná neodkladná péče v České republice 

 
3.5.2.1. Současná přednemocniční neodkladná péče (PNP) v České republice 

 

ZZS je v České republice organizována a řízena státem prostřednictvím 

krajů a statutárních měst. Organizací PNP se Česká republika řadí do systému 

franko-německého. Již bylo řečeno, že v posledních letech stále více dochází        

k samostatnému nasazování záchranářů - RZP. Rozsah jejich nasazení se postupně 

zvětšuje, jak je zřejmé z grafu číslo 1 a 3. 

 

Graf č 1: Počty výjezdů ZZS hl. m. Prahy 1999-2012 

 
Zdroj: Ročenka ZZS HMP 2012 (www.zzshmp.cz/statistiky/ročenka 2012) 

 

Jak ukazuje graf č. 1, v největším územním středisku ZZS v ČR zajistí 

posádky bez lékaře přes 80% zásahů. 

http://www.zzshmp.cz/statistiky/ročenka
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Graf č. 2: Stoupající počty zásahů ZZS hl. m. Prahy v letech 2008-2012 

 
Zdroj: Ročenka ZZS HMP 2012 (www.zzshmp.cz/statistiky/ročenka 2012) 

 

Při narůstajícím počtu ošetřených pacientů se počet zásahů RLP nezvyšuje, 

ale narůstá počet zásahů RZP, což ilustruje graf číslo 3. 

 

Graf č. 3: Stoupající počty výjezdů RZP a konstantní počty výjezdů RLP ZZS 

     hl. m. Prahy v letech 2008-2012 

Zdroj: Ročenka ZZS HMP 2012 (www.zzshmp.cz/statistiky/ročenka 2012) 

http://www.zzshmp.cz/statistiky/ročenka
http://www.zzshmp.cz/statistiky/ročenka%202012
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Přesnější statistické srovnání s dřívějšími roky bohužel není možné, nebylo 

by validní. Zrušil se monopol DZS, který dříve měla státní záchranná služba, 

vznikla řada soukromých provozovatelů dopravy raněných, nemocných a rodiček. 

RZP převzala některé pacienty, které tato služba dříve převážela, velké množství 

pacientů ale odvážejí soukromé subjekty. V důsledku transformace lékařské 

služby první pomoci (LSPP) jsou dnes převáženi na vyšetření do nemocnic           

i pacienti, které by dříve v rámci návštěvní služby vyšetřil lékař LSPP a kteří by 

po jeho ošetření mohli zůstat doma. 

V 90. letech minulého století se počet výjezdových stanovišť ZZS 

podstatně rozšířil a další rozšiřování na základě analýz dojezdových časů 

v některých regionech stále pokračuje, i když už pomalejším tempem. Naše síť 

výjezdových stanovišť ZZS patří k nejhustším ze všech států. Vyhláška 434/92 

Sb. stanovovala ZZS na celém území státu dojezdové časy do 15 minut od přijetí 

výzvy, pokud se nejedná o situaci zvláštního zřetele hodnou. Podle zákona 

374/2011 o zdravotnické záchranné službě se dojezdový interval prodloužil na 20 

minut. 

Každým rokem se zvyšuje počet atestovaných lékařů. 18 lékařů je 

soudními znalci v oboru UM. 

Některé vyšší odborné školy se specializují na výuku záchranářských 

oborů - absolventi jsou připravováni pro práci záchranářů v PNP a na oddělení 

UP. 

Rozvíjí se spolupráce se záchrannými službami různých zemí. Nejvíce 

samozřejmě se Slovenskem, Polskem a dalšími okolními zeměmi, ale též s Belgií, 

Itálií a krajany v USA. 

Milníkem v PNP bylo rozšíření mobilních telefonů a GPS. Skokově se 

zkrátil interval mezi vznikem neodkladného stavu, informací operačního střediska 

a nalezením postiženého. Průměrný dojezdový čas v ČR je dnes přes 11 minut, na 

ZZS hlavního města Prahy pod 8 minut. Mobilní telefony umožňují dispečerkám 

operačního střediska radit laickým zachráncům, jak provádět KPR. Jedná se o tzv. 

telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci. Zjednodušením základní KPR 

technikou komprese bez ventilace pro neškolené laiky (32) se jednak zkrátil čas 

potřebný pro telefonickou konzultaci, jednak přibylo zachránců, kteří jsou ochotni 
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začít provádět KPR. Ochota provádět umělé dýchání technikou z úst do úst           

u neznámých osob byla z pochopitelných důvodů nejen v naší zemi do roku 2010 

výrazně nižší. Díky internetu si dnes může každý zájemce najít, jak provádět 

KPR. 

Lze mít oprávněné výhrady k výběru a způsobu informování sdělovacích 

prostředků - zvláště tzv. bulvárních tiskovin - o neodkladných stavech v PNP, 

nicméně svým způsobem přispívají k informovanosti obyvatelstva o důležitosti 

ovládání technik základní KPR. Totéž platí pro „akční“ seriály z lékařského 

prostředí. 

Důležitou změnou v organizaci PNP je snaha, aby byl pacient 

transportován přímo z terénu do regionálního centra a aby se omezily sekundární 

transporty, které zhoršují prognózu pacientů (33). 

I v České republice vznikly odborné společnosti, zaměřené na oblast 

kardiopulmonální resuscitace. Česká rada pro resuscitaci byla založena v roce 

2004, po několika letech však svoji činnost ukončila. V roce 2010 vznikla Česká 

resuscitační rada. Díky spolupráci se zastřešující evropskou resuscitační 

organizací European Resuscitation Council jsou již od roku 2005 pořádané            

i v České republice certifikované kursy této organizace. Resuscitační kursy jsou 

ale organizovány i mnoha dalšími subjekty. Zájemci o výuku KPR si tedy mohou 

vybírat. Od vstupu do České republiky do EU je možné čerpat finance z fondů EU 

na vzdělávání zdravotníků v poskytování NP. Z různých důvodů se bohužel nedaří 

této příležitosti více využít. 

LSPP byla v posledních letech zredukována a její transformace pokračuje 

nadále. Někde došlo ke zkrácení ordinační doby, jinde byla zcela zrušena. Dle 

organizátorů zdravotnictví mají LSPP nahradit ZZS a nemocniční ambulance či 

oddělení UP. Je velmi výhodné, pokud funguje LSPP v ambulantních prostorách 

nemocnice, příkladem je již zmíněná Fakultní nemocnice v Motole. Pokud dosud 

LSPP funguje včetně návštěvní služby, pak by měla zajišťovat péči u pacientů 

s takovým postižením, které sice bezprostředně neohrožuje život, ale kde by při 

odložení poskytnuté zdravotní péče mohlo dojít k nebezpečí z prodlení                   

a k poškození pacienta. Do náplně práce LSPP patří diferenciální diagnostika 

závažných febrilních stavů a takový typ potíží, kde by pacient zbytečně delší dobu 
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strádal, i když jej jeho postižení bezprostředně neohrožuje na životě (např. silné 

bolesti kloubů či páteře). 

Jen velmi malá část PNP je zřizována soukromými subjekty, jako jsou 

např. Asociace samaritánů ČR, Suverénní řád maltézských rytířů, Trans-Hospital. 

Na rozdíl od řady jiných evropských zemí se na ZZS v naší zemi nepodílí Český 

červený kříž. 

PNP v ČR dále poskytují: 

• Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté ve svých ordinacích. Praktičtí 

lékaři pak ještě během návštěvní služby u svých pacientů, a to hlavně tam, 

kde buď není vůz RLP v danou chvíli dostupný, nebo pokud během 

návštěvy lékaře dojde u pacienta ke zhoršení zdravotního stavu. 

• Specializované záchranné složky v situacích, kde zásah vyžaduje kromě 

zdravotnických znalostí též znalosti a dovednosti, kterými běžní 

zdravotníci nedisponují: hasičský záchranný sbor, horská služba, vodní 

záchranná služba, báňská záchranná služba, speleologové, kynologové. 

• Český červený kříž, zvláště při zajišťování masových zábavních či 

politických akcí a při mimořádných událostech. 

• Různé soukromé subjekty, soustřeďující se hlavně na poskytování běžné, 

výjimečně i lehčí neodkladné lukrativní zdravotní péče u bohatých 

pacientů, hlavně movitých cizinců. 

 

V Kotlyarově dělení patří Česká republika z hlediska stupně vývoje oboru UM 

k zemím rozvinutým. Je vytvořena národní organizace, obor UM byl uznán 

samostatnou specializací s vlastním vzdělávacím programem. V době svého 

vzniku byla UM atestačním oborem nástavbovým po absolvování atestace z pěti 

základních oborů: anesteziologie-resuscitace, interny, chirurgie, dětského lékařství 

a všeobecného lékařství. V současné době již je UM základním oborem. 

Celostátně je vydáván samostatný oborový časopis Urgentní medicína. Rozvíjí se 

oborový výzkum. Fungujících oddělení UP přibývá, i když v řadě nemocnic 

nejsou. Tam, kde oddělení UP jsou, mají různě nastavený práh pro přijetí 

pacienta. Za této situace se těžce srovnávají výsledky jednotlivých pracovišť. 

Snad největším rozdílem oproti anglo-americkému systému je to, že v některých 
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nemocnicích jsou nejtěžší pacienti přiváženi přímo na ambulance či na jednotky 

NP různých medicínských oborů. 

Obor UM v České republice se vyvíjel tak, že dle Kotlyarova dělení se jedná   

o systém „skoro zralý“, smíšený, s převažujícími rysy franko-německého 

systému. 

 

3.5.2.2. Současná nemocniční neodkladná péče v České republice 

 

Česká republika má velmi hustou síť nemocničních zařízení. Snaha           

o snížení počtu nemocnic poskytujících akutní péči zatím příliš úspěšná nebyla 

(34). Ve velké části našich nemocnic je časná nemocniční NP poskytována na 

ambulancích, příslušejících jednotlivým medicínským oborům, zastoupeným v té 

konkrétní nemocnici. Jedná se o systém, který navzdory bouřlivému vývoji 

medicíny beze změn funguje již mnoho desítek let. Přesto se počet oddělení UP 

stále zvyšuje. 

Nejen válečné zkušenosti dokladují, jak moc záleží v NP na rychlosti 

jejího poskytnutí. Tradiční nemocniční systém přijímání nemocných a zraněných 

přestává vyhovovat požadavkům moderní medicíny. Největším problémem se 

ukázalo být příjmové vakuum, tedy čas mezi příjezdem pacienta do nemocnice     

a dobou, kdy mu je poskytnuta NP plně kvalifikovaným a zkušeným 

personálem v prostorech, které jsou pro tento účel vhodné a vyčleněné, tedy 

kde je plynulá návaznost PNP na nemocniční NP. 

 

Oddělení UP vznikala a dosud vznikají ne zcela koordinovaně                    

a nejednotně. Fungují pod různými názvy (oddělení urgentní medicíny v Hradci 

Králové, pavilon urgentní medicíny a intenzivní péče v Jihlavě; nejčastěji urgentní 

příjem, oddělení urgentního příjmu, nebo emergency, centrální příjem), mají 

různě nastavený práh či oborovou příslušnost pro přijímání pacientů. Protože není 

definováno, co musí splňovat oddělení UP, nedá se ani přesně zjistit, kolik 

oddělení – a na jaké úrovni - v republice funguje∗. Oddělení UP ve Všeobecné 

                                                 
∗ Odpověď autorovi práce na dotaz z Ministerstva zdravotnictví ČR 
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fakultní nemocnici v Praze funguje pouze pro příjem interního proudu pacientů     

a stejné je to v nemocnici Na Františku. 

 

Obrázek č. 3: Urgentní příjem ve FN Ostrava-Poruba 

Zdroj: www.fno.cz/fotogalerie/oddělení centrálního příjmu 
 

Mezioborový charakter mají např. oddělení UP ve Fakultních nemocnicích 

Ostravě-Porubě, Olomouci, Hradci Králové, v Ústřední vojenské nemocnici 

v Praze, v Ústí nad Labem, v Brně-Bohunicích. Oddělení UP ve Fakultní 

nemocnici v Plzni je také mezioborové, ale jedná se o oddělení s vysokým prahem 

pro příjem pacientů. 

Oddělení UP se zbudovala i v menších nemocnicích, např. v Hranicích na 

Moravě, Karviné, Jindřichově Hradci. V nedávné době byla otevřena nová 

oddělení UP v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Karlových Varech, Novém Městě na 

Moravě. 

 

http://www.fno.cz/fotogalerie/oddělení
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Obrázek č. 4 a 5: Pavilon urgentní medicíny a intenzivní péče Jihlava 

 

Zdroj: www.nemji.cz/chirurgické obory/urgentní příjem/fotogalerie urgentního příjmu 

http://www.nemji.cz/chirurgické
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Originálně probíhá poskytování časné nemocniční NP v naší největší 

nemocnici – ve Fakultní nemocnici v Motole. Pacienti vyžadující NP se dělí do 

několika proudů. Nejtěžší pacienti se selhávajícími životními funkcemi jsou 

přiváženi ZZS přímo na resuscitační stanici kliniky anesteziologie resuscitace        

a intenzivní medicíny. Část pacientů, vyžadujících intenzivně-resuscitační péči, je 

směrována z terénu přímo na jednotku metabolickou a koronární. Všichni 

traumatologičtí pacienti, kteří nejsou přijati na resuscitační stanici, míjejí oddělení 

UP a jsou přiváženi na ambulanci traumatologickou. Někteří pacienti jsou 

ošetřováni na ambulancích jednotlivých medicínských oborů. Kromě ambulance 

interní, neurologické a ortopedické fungují v mimopracovní době normálně 

všechny oborové ambulance. Zbylý proud tvoří hlavně pacienti s akutním 

interním, neurologickým či infekčním onemocněním, intoxikovaní, akutní stavy 

z oblasti pneumologie, alterace vědomí a jiné etiologicky nejasné stavy. Tito 

pacienti jsou přiváženi a ošetřováni na oddělení UP. Kromě pacientů jsou však na 

oddělení UP přiváženi i opilci a bezdomovci, kteří následně po řadu hodin blokují 

lůžka. 

 

Tabulka č. 3: Nárůst počtu ošetřených pacientů na UP ve FN Motol (2007 – 2013) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Leden 1113 1067 1046 1007 1 137 1373 1405 
Únor 1003 1073 1026 916 1 029 1260 1188 
Březen 1076 1171 1046 1055 1 209 1375 1374 
Duben 967 1114 1003 1034 1 141 1336 1252 
Květen 1021 1062 1033 1099 1 150 1343   
Červen 1008 1071 973 1115 1183 1287   
Červenec 1102 1097 979 1167 1236 1 443   

Srpen 1044 1081 987 1087 1386 1 378   
Září 995 1020 946 1058 1188 1 214   
Říjen 1085 987 1033 1042 1220 1 307   

Listopad 1077 999 1143 1052 1235 1 286   
Prosinec 1279 1093 1097 1119 1293 1438   
Celkem 12770 12835 12312 12751 14407 16040   

Nárůst 0 65 -523 439 1656 1633   
Zdroj: Statistika oddělení UP FN v Motole, poskytnutá MUDr. Jiřím Zikou, primářem oddělení 

UP 
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Oddělení má pouhých sedm lůžek a nedisponuje žádnými lůžky 

observačními. Od 19 do 7 hodin je navíc při oddělení UP – ale v oddělených 

prostorách o patro výše - provozována LSPP, která tam byla zřízena poté, co se 

zrušilo několik LSPP ve spádové oblasti fakultní nemocnice. Na oddělení UP 

slouží jednak kmenoví lékaři oddělení, jednak externisté a lékaři ZZS. Část lékařů 

má atestaci z UM, někteří se na její složení připravují. Zbytek jsou lékaři s atestací 

z některého ze základních medicínských oborů, většinou z interního lékařství       

a anesteziologie-resuscitace. Na LSPP slouží hlavně praktičtí lékaři. 

 

Graf č. 4: Měsíční celkové počty pacientů na UP ve FN Motol (2007 – 2013) 
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Zdroj: Statistika oddělení UP FN v Motole, poskytnutá MUDr. Jiřím Zikou, primářem oddělení 

UP 
 

S rozvojem LZS a nárůstem počtu primárních i sekundárních transportů 

cestou LZS bylo nutné vybudovat místa pro přistání vrtulníku v areálu nemocnic. 

Někde jsou zbudovány heliporty přímo na střeše nemocnice, či v blízkosti 

oddělení UP (ÚVN, Olomouc, Ostrava-Poruba, Brno, Hradec Králové, Havlíčkův 

Brod, Jindřichův Hradec), čímž odpadá nutnost dvou překladů pacienta do 

sanitního vozu a čas transportu se výrazně zkrátí. 
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Obrázek č. 6: Budova oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové 

 
Zdroj: www.fnhk.cz/fotogalerie 
 

Jestliže dříve se primáři snažili o co největší autonomii jimi vedených 

oddělení (vlastní oborová JIP a standardní lůžka, vlastní sálové sestry…), 

v posledních letech se management snaží o co nejekonomičtější provoz nemocnic. 

Vznikly multioborové JIP, sálové sestry zajišťují instrumentaci pro více 

operačních oborů. Je snaha, aby na volných lůžkách oddělení byli hospitalizováni  

i pacienti, kteří by z hlediska základního onemocnění měli ležet na oddělení 

jiném, kde ale aktuálně volné lůžko není. 

Z ekonomických i etických důvodů se zkrátila doba pobytu pacienta 

v nemocnici. Rozvíjí se tzv. jednodenní chirurgie. Na jedné straně je zde jistě 

přínos ekonomický a spokojenost části pacientů. Na straně druhé je ale nutné 

zajistit operantům zajištění NP, pokud se jejich stav zkomplikuje ještě 

v jednodenním zdravotnickém zařízení, nebo již doma. V nemocnicích se zlepšuje 

zajištění akutní konsiliární a resuscitační služby zavedením služebních 

vyčleněných mobilních telefonů. 
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Vývoj medicíny, legislativní změny a hrozba teroristických útoků si vynutily 

některé zásadní organizační změny: 

• Ukázalo se, že rozdělení diferencované péče dle Metodického opatření 

32/1974 je přežité a neodpovídá realitě. Na JIP jsou dnes hospitalizováni nejen 

pacienti, u kterých selhání životních funkcí „hrozí“, ale kde již k němu často 

došlo. Vývojem „zdola“ tak vznikl nový medicínský obor intenzivní medicína. 

Následně došlo i ke změně oboru anesteziologie-resuscitace, který se nově 

nazývá anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. 

• Právě rozvoj intenzivní medicíny zlepšil prognózu nejtěžších pacientů. 

Důležité ale je, aby se co nejdříve dostali nikoliv do nemocnice nejbližší jejich 

bydlišti (místu postižení), ale do regionálních medicínských center. 

• Rozvoj kardiocenter a traumacenter byl očekávaný. Velkou změnu ale 

přinesly poznatky z 90. let minulého století. Cévní příhody mozkové (CPM) 

se staly neodkladnými stavy nejvyšší priority. Vznikla iktová centra, změnil se 

a stále se modifikuje přístup k pacientům s CPM i v PNP (35). 

• Snaha nemocnic o akreditace vedla k zavedení nemocničních standardů 

postupů. 

• Pacient podepsáním informovaného souhlas potvrzuje, že byl seznámen se 

zamýšleným vyšetřením/ošetřením, jeho možnými komplikacemi, případně 

alternativou, a že s provedením vyšetřením či zákroku souhlasí. 

• Nový Zákoník práce omezil počet přesčasových hodin, které mohou 

zaměstnanci odpracovat v kalendářním roce. Jedním z důsledků je všeobecná 

snaha o snížení počtu zdravotnického personálu ve službě po skončení řádné 

pracovní doby. 

• Změnily se traumatologické plány nemocnic. 
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4. Analytická část 

 
4.1. Klady a zápory jednotlivých systémů 

 
4.1.1. Anglo-americký systém 

 
 Původním záměrem státu při budování anglo-amerického systému bylo 

vybudovat takový systém, ve kterém se všichni obyvatelé země bez jakýchkoliv 

administrativních či jiných překážek dostanou rychle do zařízení, kde jim bude 

poskytnuta NP. Přístup není odepřen ani těm pacientům, kteří nemají zdravotní 

pojištění a o které by se jinak neměl kdo postarat (36). Ve fungujícím kapitalismu 

je těžké nutit lékaře, aby poskytovali zdravotní péči, kterou jim nikdo nezaplatí.    

Z morálních důvodů je však nutné se postarat i o ty spoluobčany, kteří se – ať již 

z jakéhokoliv důvodu – dostali do situace, kdy nejsou zdravotně pojištěni a kdy by 

tedy bez pomoci „buď umírali pod mostem, nebo před ordinacemi lékařů              

a branami nemocnic“. 

Lze konstatovat, že se nakonec podařilo vytvořit systém, který poskytuje 

mnohem více služeb, než byl prvotní záměr. Z pochopitelných důvodů byla snaha, 

aby se našel takový systém poskytování NP, který sice splní požadavek tuto péči 

poskytnout, ale který bude co nejlevnější. Američané si spočítali, že nejlevnější 

zdravotní péče bude tehdy, když se podaří splnit několik podmínek. Nejdůležitější 

z nich jsou organizační. Na prvém místě je to koncentrace pacientů vyžadujících 

poskytnutí NP na jedno oddělení. Ve stávajícím systému nebylo možné výše 

uvedený požadavek splnit. Vytvořila se tedy oddělení nového typu, čímž vznikla 

první oddělení UP. 

Zcela zásadním se ukázal požadavek na specifickou odbornost personálu, 

který má na oddělení UP pracovat. Prvními lékaři těchto nově vzniklých oddělení 

byli převážně internisté a mladí nezkušení lékaři, kteří často volali lékaře jiných 

specializací podle etiologie neodkladného stavu. Tento postup je velmi zdlouhavý, 

drahý a časově náročný. Zvláště pak v systému, který je výrazně odlišný od 
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našeho. Nejen v USA ale i v řadě dalších zemí je v mimopracovní době ve službě 

v nemocnici minimum lékařů. Starší lékaři provedou dopoledne vizitu u svých 

pacientů a odejdou se věnovat soukromé praxi. V nemocnici zůstávají po celou 

pracovní dobu a po jejím skončení hlavně mladší lékaři. Starší lékaři fungují 

v mimopracovní době jako konzultanti doma na telefonu. O pacienty se 

v nemocnicích nejvíce starají tzv. registrované sestry, které mají na rozdíl od 

České republiky k dispozici početný tým nižšího zdravotnického personálu           

a mohou se tedy věnovat odborné práci (37, 38). Není lehké se registrovanou 

sestrou stát, ani si registraci udržet. Zdravotní sestry, kterým se podaří tento 

stupeň společensky vysoce prestižního postavení∗ získat a udržet, mají v anglo-

americkém systému mnohem větší pravomoci, ale také mnohem větší 

odpovědnost, než je tomu v systému našem. Registrované sestry samy ordinují 

řadu vyšetření, provádějí vstupní vyšetření pacientů a pacienty též vyšetřují při 

změně jejich stavu. Samy vyhodnocují laboratorní výsledky a dokonce mohou 

podávat pacientům transfúze, pokud to po zhodnocení stavu a laboratorních 

výsledků považují za indikované. Teprve po vyšetření a celkovém zvážení všech 

okolností pak registrované sestry rozhodují o tom, zdali je či není nutné lékaře 

telefonicky informovat. Jestliže nestačí konzultace telefonická, dostaví se              

v případě potřeby lékař z domova či ze své ordinace do nemocnice. 

Při ošetřování pacientů na oddělení UP je situace složitější. Validita 

telefonických konzultací u pacienta, kterého lékař nezná a kterého sám nikdy 

neviděl ani nevyšetřoval, je vždy limitována nejen odbornou úrovní toho, kdo 

referuje, ale i jeho pozorovacím talentem a schopností přesně popsat chorobný 

děj. Stav pacientů se v časné fázi neodkladných stavů velmi rychle mění. 

Vzhledem k těmto skutečnostem jsou možnosti sebelepšího odborníka rozhodnout 

o postupu diagnostiky či léčby po telefonu limitované. Volání specialistů do 

nemocnice je záležitostí poměrně drahou. Z medicínského hlediska je při 

poskytování NP důležitý značný narůst času, kdy pacient není léčen proto, že na 

lékaře specialistu a tedy na poskytnutí odborné NP čeká. Zvláště u pacientů 

v časné fázi akutních stavů je ztráta času nebezpečná. Pomineme-li možné 

                                                 
∗ V posledních letech bylo povolání zdravotní sestry opakovaně hodnoceno obyvateli USA jako 
nejprestižnější. Pouze v roce 2001 vyhráli žebříček prestižních povolání hasiči, zdravotní sestry se 
umístily na místě druhém. 
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poškození pacientů z medicínských důvodů, pak dalším negativním důsledkem je, 

že tito pobývají na lůžku oddělení UP déle, čímž toto lůžko blokují. Ve svém 

důsledku se to projeví delším pobytem pacientů, potřebou většího počtu lůžek 

oddělení a větší administrativní zátěží pro personál. Jako mnohem výhodnější se 

ukázalo vytvořit zcela novou specializaci, která se zaměří na poskytování časné 

NP napříč všemi obory. Proto vznikl samostatný obor UM. 

 

Nejdůležitější výhodou anglo-amerického systému je to, že všichni občané 

vědí, že existují oddělení, kam mohou přijít s akutními potížemi kdykoliv bez 

ohledu na to, zdali jsou či nejsou zdravotně pojištěni, a že nebudou odmítnuti. 

Dále pak dobře vybudovaný systém vzdělávání a přípravy personálu pro 

poskytování NP. 

V PNP se neztrácí čas čekáním na dojezd lékaře a následně prováděním 

diferenciální diagnostiky. Je snaha, aby se co nejdříve k postiženému dostal 

zdravotnický či zdravotně vyškolený tým, který jej zajistí a rychle převeze na 

oddělení UP. Lékař oddělení UP činí forenzně závažná rozhodnutí o pacientech na 

základě znalosti komplementárních vyšetření a možnosti zhodnocení vývoje 

pacientova zdravotního stavu a trendu základních životních funkcí. 

Třídění pacientů a stanovení priorit ošetření jsou prováděny personálem 24 

hodin denně 365 dní v roce. Personál oddělení tím nabude velké zkušenosti. Je 

menší pravděpodobnost omylu, zvláště při řešení malých či větších hromadných 

neštěstí, či dokonce katastrof. Je zajímavé, že prvotní třídění nejčastěji provádějí 

SZP. 

Dochází k racionálnímu využití personálu i medicínské techniky. Odpadá 

nutnost většího počtu RTG a laboratorních přístrojů, odpadají dlouhé transporty 

na vyšetření CT či MR. Přístroje jsou plně využité po 24 hodin denně. Rychle se 

opotřebí a mohou být nahrazeny modernějšími, aniž by došlo k jejich morálnímu 

zastarání a k ekonomickým ztrátám. Koncentrace pacientů vyžadujících NP na 

jedno oddělení umožňuje nákup a racionální využití laboratorních přístrojů pro 

point-of-care testing (near patient testing), čímž se zkrátí interval mezi odběrem 

laboratorního vzorku a obdržením laboratorních výsledků. Zkrátí se tím čas 

zahájení léčby nikoliv empirické, ale podložené objektivními nálezy. 
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 Oddělení UP umožňují lepší využití zdravotnického personálu, který 

zajišťuje nemocniční NP. Díky efektivnějšímu využití vysoce erudovaného 

personálu je možné snížit počet pracovníků, kteří jsou v nemocnici ve službě         

v mimopracovní době, a to bez poklesu odborné úrovně péče. Fungující oddělení 

UP umožňuje snížit počet personálu ve velkých i v malých nemocnicích. Lékař se 

specializací v oboru UM je schopen léčit i neodkladné stavy, příslušející těm 

medicínským oborům, kde není v mimopracovní době lékař dané specializace      

k dispozici. 

Podle typu nemocnice, průměrného počtu ošetřených pacientů                    

a pracovního vytížení personálu oddělení může vedení nemocnice snáze 

rozhodnout, zdali zůstane zachován systém přesčasové práce, nebo se přejde na 

směnný provoz. Je-li třeba k zajištění provozu pracovat v systému přesčasové 

práce, pak při snížení počtu pracovníků, kteří jsou v nemocnici v rámci přesčasů, 

se snižuje počet přesčasových hodin na jednoho pracovníka. Pro oddělení UP se 

může ukázat výhodnějším zavedení směnného provozu. Dnes již není pochyb        

o tom, že pracoviště s maximálním pracovním vytížením personálu jsou                

z hlediska ekonomiky výhodnější, ale vzhledem k náročnosti práce jsou méně 

vhodná pro režim tzv. přesčasové práce. 

 Odborná erudice a zkušenost personálu prokazatelně snižuje - byť zcela 

nevylučuje - možnost poškození pacientů. Zkušenosti a odborné dovednosti lékařů 

a sester, kteří pracují s invazivními technikami medicíny často a kteří je dobře 

ovládají, zmenšují pravděpodobnost poškození pacienta zákrokem, který se 

neprovádí běžně. Jedná se například o provedení tracheální intubace technikou 

inhalační anestézie, o koniotomii/koniopunkci, zavádění centrálních žilních 

katétrů, invazivní monitoraci, urgentní drenáž hrudníku u pacienta s přetlakovým 

pneumotoraxem. Potenciální ekonomický přínos pro nemocnici je nasnadě – 

náklady nemocnice jsou nižší o částku, kterou by stálo léčení komplikací. Další 

potenciální ekonomický přínos je z forenzní oblasti. Stížností a žalob na 

zdravotníky přibývá, vysouzené částky se zvyšují. 

Zkušený personál šetří peníze managementu nemocnice i tím, že uvážlivě 

indikuje hematologická, biochemická a toxikologická vyšetření. Jejich cena již 

dávno není zanedbatelná (39). Tato vyšetření jsou zkušenými lékaři indikována 
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cíleně a nikoliv jako screening z bezradnosti, či pro pouhé založení výsledků do 

chorobopisu, případně která jsou vyžadována jen proto, že nastal čas večerních 

laboratorních odběrů. Stejné je to i s indikacemi ostatních komplementárních 

vyšetření. 

Oddělení UP jsou nízkoprahová. Vysoce kvalifikovaným personálem jsou 

ošetřováni jak pacienti s bezprostředním ohrožením života, tak i pacienti, kde se 

na první pohled nezdá, že by ohrožení života hrozilo. Klinické příznaky 

závažného stavu však mohou být zastřeny například neuropatií u diabetiků či 

uremiků, kdy až rozvoj kardiogenního šoku může být po předchozích 

nespecifických potížích prvním příznakem akutního infarktu myokardu.               

U těžkých úrazů dochází ke stresové reakci organismu, při které se do krevního 

oběhu pacienta vyplavují katecholaminy. Jejich známé účinky na oběh                  

s redistribucí krevního zásobení mohou maskovat časné stádium šoku (latentní 

fáze šoku). Podobně některé ženy s mimoděložním těhotenstvím překvapivě dobře 

snášejí nitrobřišní krvácení až do rychlé dekompenzace ve III. stádiu 

hemorrhagického šoku. Dojde-li na oddělení UP k prudkému zhoršení 

zdravotního stavu u pacienta, kde se to zprvu nepředpokládalo, je pro něj 

neocenitelnou výhodou, že nemusí čekat na příchod odborníků z jiných oddělení, 

ale že je okamžitě léčen zkušeným týmem, který ovládá potřebné dovednosti. 

 Oddělení UP poskytují obrovskou možnost pro vzdělávání lékařů. Na 

jednom oddělení se koncentruje proud pacientů, vyžadujících poskytnutí NP. To 

umožňuje mnohem lepší erudici lékařům nemocničním i ambulantním. Nejedná se 

pouze o vzdělání lékařů, kteří se budou NP věnovat jako svému oboru v dalším 

profesním životě a kteří se ji budou muset dříve či později v průběhu své praxe 

stejně naučit. Jedná se hlavně o ty lékaře, pro které bude tvořit NP nikoliv hlavní, 

ale okrajovou, byť velmi důležitou, součást jejich odbornosti (praktičtí lékaři, 

rentgenologové, ortopedi, stomatologové…). Vzdělání v NP potřebují lékaři 

všech oborů. V ČR jsou před atestací kromě odborné přípravy ve vlastním oboru 

povinné stáže na jiných odděleních. Nelze přesně zjistit, kolik pacientů, 

vyžadujících NP, opravdu uvidí atestant v současné době. Důležité přitom není 

jen to, kolik neodkladných stavů mladý lékař uvidí, ale na léčbě kolika z nich se 

přímo osobně podílí, byť pod odborným dohledem a vedením. Pro dobré zvládnutí 
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NP je nutné se kromě teoretické přípravy naučit potřebné resuscitační dovednosti 

a mít zafixované základní algoritmy postupů. To se psaním příjmů, propouštěcích 

zpráv a držením háků na operačním sále ještě nikomu nepodařilo. V budoucnu 

zřejmě dojde z forenzních důvodů k tomu, že bude činnost personálu při přijímání 

a ošetřování pacientů na odděleních UP filmována podobně, jako již tomu je při 

zásazích policejních. Použití těchto materiálů k výuce by sice bylo vynikající, 

bude však zřejmě stále více narážet na otázky etické, v prvé řadě na ochranu 

lidských práv. 

 Koncentrace pacientů vyžadujících NP na odděleních UP umožňuje 

zkvalitnit výuku mediků a středního i nižšího zdravotnického personálu. Zcela 

obecně lze konstatovat, že teprve po vzniku standardních oddělení UP se 

zefektivní vzdělávání všech skupin zdravotnických pracovníků v NP. 

 Oddělení UP zrychlují diagnostiku a léčbu. Do poměrně nedávné doby 

byly možnosti terapie některých neodkladných stavů limitované. S moderním 

vývojem medicíny přibývají nejen nové poznatky, ale i nové terapeutické postupy. 

Přežívá více pacientů a je to kromě jiného i díky použití invazivních 

medicínských postupů. I když se moderní medicína stále více diverzifikuje do 

řady specializací a subspecializací, základní postupy intenzivní a invazivní terapie 

jsou naprosto stejné. Proto je výhodné koncentrovat pacienty vyžadující NP na 

jedno oddělení bez ohledu na etiologii jejich postižení. Řada nemocných                

a zraněných je v klasickém systému přijímána na různá oddělení nemocnice, 

přitom jejich léčba probíhá podle velmi podobných postupů (40): 

• Pacienti s těžkými cévními příhodami mozkovými, těžkými úrazy hlavy, 

dekompenzací stavu u mozkových tumorů, s otokem mozku z různých 

příčin včetně stavů po resuscitaci, jsou přijímáni na neurologii, 

traumatologii, neurochirurgii či na resuscitační stanici. Přitom je jejich 

základní léčba velmi podobná. 

• Pacienti v hemorrhagickém šoku jsou podle předpokládaného zdroje 

krvácení přijímáni na resuscitační stanici, na oddělení chirurgické, 

traumatologické, ortopedické, ORL, gynekologicko-porodnické, 

stomatochirurgické, kardiochirurgické. Mohou se dokonce objevit i na 

oddělení interním, pokud se hemorrhagický šok manifestuje až během 
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endoskopického zákroku, nebo po jeho provedení. Léčba 

hemorrhagického šoku a postupy při zvládání častých následných 

krvácivých poruch jsou přitom stejné bez ohledu na vyvolávající příčinu. 

• Obdobné je to u léčby pacientů se šokem hypovolemickým, kardiogenním, 

septickým, anafylaktickým, neurogenním. Některé formy kardiogenního 

šoku se nově léčí za použití velmi účinných farmak a specielních technik. 

Zvyšuje se tak šance na přežití pacientů, kterým ještě před několika lety 

pomoci nebylo. 

• Status asthmaticus, těžké záněty plic s akutní respirační insuficiencí, 

dekompenzace CHOPN, edémy plicní, laryngitidy, epiglotitidy, inhalační 

trauma, tumory v oblasti dýchacích cest, těžké úrazy obličejového skeletu 

a měkkých tkání obličeje, dutiny ústní, hltanu a hrtanu mají podobné 

diagnostické i terapeutické algoritmy. 

• K aspiraci žaludečního obsahu a krve do plic může dojít jak u pacientů       

s úrazy, tak při alteraci jejich vědomí a obleněných reflexech v důsledku 

onemocnění interního charakteru. Důsledkem je akutní respirační 

insuficience, následovaná aspirační bronchopneumonií. Pevné součásti 

stravy, koagula a cizí tělesa se odstraňují fibroskopickou technikou. 

Důležitá není etiologie postižení, ale aby měl lékař dostatečné zkušenosti 

při práci s fibroskopem. 

• Křeče u epilepsie, tumorů CNS, těžkých cévních příhod mozkových, úrazů 

mozku nebo intoxikací křečovými jedy mají rozdílnou etiologii, ale           

u všech je stejná časná terapie, která může být pro další osud pacienta 

rozhodující. Podobné je to i s léčbou těhotenské eklampsie, avšak v tomto 

případě se vždy musí na dalším léčebném postupu ještě podílet porodník. 

• Ne vždy se v PNP podaří zjistit etiologii poruchy vědomí. Pacienti se 

velmi často dostávají do nemocnice se symptomatickou diagnózou 

„bezvědomí nejasné etiologie“. Ne příliš vzácná je situace, kdy se lékař       

v PNP na základě svého vyšetření rozhodne odeslat pacienta s poruchou 

vědomí na nemocniční oddělení, kde při zhoršení stavu pacienta personál 

neovládá potřebné dovednosti pro jeho léčbu lege artis. U některých 

postižení může nesprávné směrování pacienta poškodit, v extrémním 
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případě pak rozhodnout o jeho přežití či smrti. Častým případem je 

situace, kdy se ošetřují opilí občané. V terénu se nemusí diagnostikovat 

současně přítomné kraniocerebrální trauma. „Opilci“ bývají odesíláni do 

nemocnice na metabolickou jednotku, interní ambulanci, či dokonce na 

záchytku. Jedná-li se o epidurální krvácení či kontuzi mozku ve stádiu 

vyčerpání kompenzačních mechanismů a prudkého nárůstu nitrolebního 

tlaku, může nesprávné směrování způsobit pacientovu smrt, případně jeho 

přežití s alterací CNS. Bez ohledu na to, zdali je vyvolávající příčinou 

bezvědomí intoxikace, trauma, tumor CNS, cévní příhoda mozková, 

poruchy vnitřního prostředí či některá ze vzácnějších vyvolávajících 

příčin, jsou i v těchto případech diagnostické algoritmy a terapeutické 

zajištění pacientů stejné, či velmi podobné bez ohledu na příčinu stavu. 

 

 Oddělení UP jsou situována v přízemí nemocnic v místech s dobrou 

dostupností pacientů a tak, aby se nemísili pacienti, kteří se do nemocnice 

dostávají sanitkami a vrtulníky, s těmi, kteří jsou schopni chůze a do nemocnice 

přijdou sami. Mizí příjmové vakuum a nedochází k situacím, kdy pacient byl do 

nemocnice přivezen sanitním vozem s užitím výstražných znamení poměrně 

rychle, musí však čekat, než se pro něj uvolní místo na příjmové ambulanci 

nemocnice a než se mu bude moci začít nemocniční personál věnovat (41). 

 Při navrhování moderních oddělení UP již architekti počítají s prostory pro 

řešení následků hromadných neštěstí tak, aby byla k dispozici rezerva pro 

hromadná neštěstí. Oddělení by měla být připravena i na situace, kdy bude nutné 

poskytovat zdravotní péči v mimořádném bezpečnostním režimu. Vzorovou zemí 

pro tento typ specificky zabezpečených oddělení UP je Izrael. Je skutečností, že   

v dnešním světě dochází jak k hromadným neštěstím, tak i k teroristickým útokům 

stále častěji. Oddělení UP vybudovaná s rezervou pro mimořádné případy snižují 

nutnost improvizací při řešení situací, kdy je nutné se v krátké době postarat         

o velký počet postižených. 

 Dnešní společnost se bohužel dostala do situace, kdy i zdravotnická 

zařízení musí být chráněna. Současný trend je jednoznačný – nemocnice budou 

muset být chráněny bezpečnostními službami, ale občas i policií či armádou. Je 
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možné, že nejsme daleko od doby, kdy ozbrojené složky budou muset nemocnice 

chránit nepřetržitě. Teroristé nerespektují žádná pravidla, proto se mohou stát 

cílem teroristů zvláště ambulance a operační sály, kde budou ošetřováni pacienti 

po případném teroristickém útoku. Nemocnice se může stát jak cílem 

samostatného útoku, tak může jít o koordinovanou sérii útoků s cílem způsobit 

„nepříteli“ co největší zdravotnické ztráty. Chráněna musí být samozřejmě celá 

nemocnice, některá oddělení ale musí být chráněna více. Na prvním místě to musí 

být ta část nemocnice, kam jsou po teroristickém útoku přiváženi pacienti             

k ošetření. Mnohem lépe se poskytuje zvýšená ochrana jednomu oddělení UP, než 

mnoha ambulancím včetně nemocničních chodeb a dalším místnostem 

komplementu, který bývá často umístěn v různých podlažích, či v různých 

pavilónech areálu. Teroristické útoky jsou zřejmě nejhorší variantou hromadného 

příjmu postižených, ale nemocnice a příjmová oddělení musí být bezpečnostními 

složkami chráněna i při všech ostatních hromadných neštěstích. Nezabrání-li se 

přístupu nepovolaných osob, redaktorům sdělovacích prostředků, ale i přístupu 

příbuzných postižených pacientů do nemocnice, může být práce zdravotníků zcela 

paralyzována. 

 V době medicíny založené na důkazech (Evidence Based Medicine) musí 

každá vědecká práce a všechny klinické zkoušky splňovat přísná a pevně 

stanovená mezinárodní pravidla včetně randomizace. Koncentrace pacientů 

usnadňuje realizaci výzkumných záměrů, klinických zkoušek a projektů. Výhodou 

je, když pacienti se stejným postižením nejsou ošetřováni různými týmy lékařů na 

několika odděleních či klinikách, ale jsou ošetřováni a léčeni zdravotnickým 

týmem jednoho oddělení s jednotnými standardy. 

 Moderní oddělení UP mají kromě lůžek k akutnímu ošetření pacientů          

i vlastní lůžka, kam jsou přijímáni pacienti k observaci. Observační lůžka jsou 

zcela novým a průlomovým prvkem do tradiční konzervativní organizace chodu 

nemocnice. Ve stávajícím systému se nemocniční lékař musí rozhodnout, zdali 

pacienta přijme k hospitalizaci, či zdali jej vyšetří a ošetří ambulantně. Pokud 

potřebuje pro zodpovědné rozhodnutí ještě výsledky laboratorních či 

zobrazovacích metod, tráví pacient čas do jejich obdržení buď na vozíku               

v nemocniční chodbě, nebo posedává v čekárně před ambulancemi. V těchto 
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případech není technicky proveditelné, aby jej zdravotnický personál mohl 

kontinuálně sledovat alespoň klinicky, o možnostech monitorování nemluvě.         

S přijetím pacienta do nemocnice k hospitalizaci je spojena spousta 

administrativních úkonů, a to i v případě, že se jedná o hospitalizaci krátkodobou. 

Na observačním lůžku může strávit pacient několik hodin. Podstatné je, že během 

vyšetřování a čekání na výsledky komplementárních vyšetření je monitorován       

a klinicky sledován zkušeným personálem. Nejedná se o hospitalizaci, ale            

o observaci. Zdravotnická dokumentace je tedy podstatně jednodušší. 

 Práce na oddělení UP je na Západě šancí pro lékaře, kteří vědí, že nadále 

nebudou moci v nemocnici pracovat v „klasických“ oborech, ale kteří nemají 

dostatečný kapitál na vybudování vlastní soukromé praxe. Práce na oddělení je 

státní zakázkou a pro lékaře tedy finanční jistotou. 

 

Anglo-americký systém s odděleními UP má také své nezanedbatelné nevýhody: 

 V současné době se prakticky ve všech zemích s anglo-americkým 

systémem, řeší problém nazývaný overcrowding. Čekací haly před odděleními UP 

jsou přeplněné, stále však jsou přiváženi další a další pacienti. Někteří z nich 

bývají v ohrožení života, proto ti méně závažně postižení čekají i řadu hodin, než 

na ně přijde řada. Na zmíněném stavu se podílí řada faktorů. Protože se jedná       

o jev, který již stačil narušit celý anglo-americký systém NP, je mu věnována 

samostatná kapitola (na str. 80). 

 V PNP ani u nejtěžších stavů nezasahují lékaři. Pacienti a jejich 

příbuzní se musí smířit s tím, že i při nejzávažnějších akutních onemocněních 

a úrazech pomoc neposkytuje lékař, ale nelékařští zdravotničtí pracovníci. 

 Kromě zdravotníků pracují v PNP i příslušníci jiných profesionálních 

záchranných složek (hasiči), čímž dochází k roztříštěnosti systému. Nelékařští 

zdravotničtí pracovníci mají v PNP mnohem menší možnosti farmakoterapie. 

 S výjimkou velmi lehkých onemocnění či úrazů je většina pacientů 

odvážena na vyšetření na oddělení UP se všemi negativními důsledky pro 

overcrowding a větším počtem transportů na oddělení a zpět do místa bydliště. 

 Lékaři UM si častým procvičováním udržují dovednosti pro poskytování 

NP. Lékaři ostatních specializací v nemocnici naopak tyto dovednosti zapomínají. 
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Soustřeďují svoji pozornost na méně akutní a neakutní stavy. Dojde-li posléze 

k situaci, kdy se pacient náhle zhorší a vyžaduje poskytnutí NP, mohou nastat 

problémy. 

 Oddělení UP nejsou integrální součástí nemocnic, ale samostatnými 

jednotkami, byť přes ně probíhá příjem pacientů na oddělení „nemocniční“. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dva právnické subjekty, nebývá vždy                    

u nemocničního personálu pocit sounáležitosti práce jednoho zařízení. 

 Personál oddělení UP se často setkává s vysoce stresujícími situacemi. 

Dochází nejen ke koncentraci neodkladných stavů u přeživších úspěšně 

resuscitovaných pacientů, ale i ke koncentraci pohledů na přivezené zemřelé, 

neúspěšně prováděných resuscitací a úmrtí včetně úmrtí mladých jedinců a dětí. 

Ne všude je prováděn alespoň po mimořádně stresujících událostech “debriefing“, 

přestože bývá již mnoho let doporučován (42). U personálu proto bývají častější 

psychické poruchy, problémy v partnerském životě, sklon k užívání návykových 

látek a sebevraždám. Častější je také vznik syndromu vyhoření. 

 V anglo-americkém systému se na oddělení UP ošetřují i neodkladné stavy 

u dětí. Ve vysokém procentu však není personál pro ošetřování dětí dostatečně 

připraven ani odborně, ani potřebným vybavením (viz též str. 93). 

 Velkou nevýhodou anglo-amerického systému je to, že v mimopracovní 

době nejsou v nemocnici přítomni lékaři jiných medicínských specializací kromě 

UM. Pokud se lékař-specialista do nemocnice dostavit musí, bývá to se 

zpožděním. V řadě zemí se za ošetření v mimopracovní době lékařům platí, a to 

částky, které odpovídají mimořádným okolnostem. Za ošetření na oddělení UP se 

neplatí. Je nasnadě, kam se obracejí se svými zdravotními problémy nejen ti, kteří 

mají hluboko do kapsy. V Izraeli rozhoduje o platbě na oddělení UP to, zdali 

pacient přišel bez doporučení – platí - či zdali tam byl odeslán svým ošetřujícím 

lékařem - ošetření zdarma. 

 Bylo již uvedeno, že jednou z výhod systému je koncentrace personálu       

a techniky na jedno oddělení a že se toto oddělení lépe chrání. Pokud se ale 

oddělení UP proti případnému teroristickému útoku uchránit nepodaří, dojde 

k vyřazení hlavního spojovacího článku mezi PNP a nemocniční NP v dané 
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nemocnici. Na tuto možnost by se mělo myslet při vytváření krizových scénářů     

a havarijních plánů nemocnic.  

 Nevýhodou se může paradoxně ukázat i to, že oddělení UP jsou oddělení 

nově vybudovaná. V plánech by se vždy mělo počítat s rezervou na nárůst 

pacientů, který zatím postihl každé z vybudovaných oddělení! Není snadné 

prosadit vybudování většího oddělení s vizí budoucnosti, protože to zvyšuje 

náklady. Jestliže se po několika letech - tedy po relativně krátké době od otevření 

- zjistí, že oddělení UP již prostorově nevyhovuje a potřebovalo by přestavbu či 

přístavbu, velmi obtížně se prosazuje přestavba nového oddělení. 

 Největší nevýhodou anglo-amerického systému je velký počet pacientů 

přivážených a přicházejících na jedno oddělení, které má omezenou 

prostorovou a personální kapacitu, a nemožnost odeslání pacienta z terénu 

přímo na specializované pracoviště. 

 

4.1.2 Franko-německý systém 

 
 Franko-německý systém reprezentuje konzervativní evropský proud 

v ošetřování neodkladných stavů a má zastánce i mezi světově uznávanými 

odborníky (27). 

 Snad největší předností systému je to, že je tradiční. V poskytování NP 

zachovává tradiční pohled na rozdělení rolí. Na jedné straně stojí pacient, na 

straně druhé lékař a jeho tým. V tradičně konzervativní Evropě se očekává, že 

středně těžké a těžké život ohrožující stavy bude léčit doktor a nikoliv SZP, či 

dokonce proškolený hasič. Pokud je po vyšetření lékařem rozhodnuto o nutnosti 

hospitalizace pacienta, je zachováno tradiční směrování do nemocnice podle 

zaběhnutých schémat: pacient s bolestmi břicha je odeslán na chirurgii,                 

s dekompenzovaným diabetem mellitem na internu, s cévní příhodou mozkovou 

na neurologii, s paratonsilárním abscesem na ORL. 

 V PNP pracují lékaři, kteří mohou podat mnohem širší spektrum farmak. 

Mohou aplikovat opioidy podle individuální potřeby pacienta v takové dávce, ve 

které by to nelékaři nikdy povoleno nebylo. Je známo, že práh bolesti mají různí 

jedinci nastaven ve velmi širokém rozmezí. Pacienta s těžkým úrazem nezajímá 
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dávka léku, kterou dostává, ale přeje si, aby neměl bolesti. Lékaři mohou podat      

i betablokátory, vasodilatancia, antiarytmika, sedativa. Příznivý vliv opioidů         

a anxiolytik při akutním infarktu myokardu jak na velikost infarktového ložiska, 

tak i na zvýšení fibrilačního prahu je dostatečně znám a prokázán (43). 

 Vzhledem k tomu, že je třídění prováděno lékařem mimo nemocnici, 

může být pacient z terénu směrován záchrannou službou přímo na 

specializovaná pracoviště. Úspora času je důležitá zvláště u akutní formy 

ICHS, úrazů a cévních příhod mozkových. 

 V nemocnici je zajištěna přítomnost lékařů specializovaných oborů            

i v mimopracovní době. Neztrácí se čas čekáním na jejich příchod z domova. 

V jednom z nejlépe fungujících oddělení UP naší zemi, v Ústřední vojenské 

nemocnici, mají členové stálého týmu povinnost dostavit se při příjmu pacienta na 

oddělení UP do dvou minut. Konsiliáři základních oborů se musí dostavit do 4 

minut, ostatní konsiliáři do 10 minut. 

 Lékaři pracují v PNP s manuálními defibrilátory. Při jejich užití v průběhu 

KPR trvá diagnostika poruch srdečního rytmu a čas do defibrilace kratší dobu než 

při užití automatizovaných externích defibrilátorů (AED). Nezbytné přerušení 

kompresí hrudníku a “no-flow time“ je tedy kratší než při použití AED, se kterými 

se častěji pracuje v anglo-americkém systému. 

 Velkou výhodou je přítomnost zkušených lékařů i pro tu oblast PNP, která 

zasahuje do soudního lékařství. Ať již se jedná o posuzování zranění a ošetřování 

možných obětí trestných činů, či o ohledání zemřelých. Důležitost pečlivého a ve 

forenzním řízení obhajitelného vyšetření lékařem se stává zvláště aktuálním 

v posledních letech, kdy jednak přibývá agresivity ve společnosti, jednak přibývá 

žalob na zdravotníky a na zdravotnické instituce. 

 Jedině lékaři mohou u pacientů s akutními psychózami a častou 

agresivitou aplikovat velmi účinnou sedaci intravenózně, případně 

intramuskulárně. V době zvýšené ochrany lidských práv a častého podávání 

žalob na zdravotníky by si nikdo nedovolil přenést tuto pravomoc na nelékařský 

zdravotnický personál. I u agresivního psychotika mohou policejní složky ve 

spolupráci se zdravotnickým týmem pacientovi v agresi fyzickou sedací zabránit, 

je to však méně etické a pro pacienta i okolí mnohem nepříjemnější. 
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 V emočně vypjatých situacích a při spolupráci s ostatními tísňovými 

složkami integrovaného záchranného systému mívá slovo lékaře větší váhu a bývá 

více respektováno než slovo nelékařského zdravotnického pracovníka. Někteří 

pacienti jsou po vyšetření lékařem a zaléčení ponecháni doma, pokud lékař 

usoudí, že jejich další vyšetřování v nemocnici či hospitalizace nejsou indikovány. 

Sníží se počet zbytných transportů pacientů do nemocnice a zpět. Jedině lékaři si 

mohou dovolit odmítnout tzv. účelové transporty do nemocnic a pokusy               

o hospitalizaci zvláště starších lidí v době dovolených a svátků. Žádosti                

o hospitalizace bývají vyžadovány jejich blízkými jen proto, aby se o ně nemuseli 

starat. Tito pacienti vždy trpí chronickým onemocněním, avšak ve stabilizovaném 

stavu, kdy nebývá hospitalizace indikována. Lékař v PNP tedy přispívá ke snížení 

počtu pacientů odesílaných na oddělení UP a tím ke snížení overcrowdingu. 

 Nejsou nutné vysoké vstupní investice při budování oddělení UP 

přestavbou stávajících prostor nemocnice, či přístavbou prostor nových. Oborové 

ambulance jsou součástí nemocnice a personál oddělení se o „své“ pacienty 

indikované k hospitalizaci jednoduše postarat musí. Vázne-li příjem pacientů na 

nemocniční lůžka a pacienti se před ambulancemi hromadí, není to problém 

jednoho oddělení UP, ale problém konkrétního nemocničního oddělení, respektive 

problém nemocnice. 

 Dojde-li v průběhu krátké doby k nutnosti hospitalizace několika pacientů 

s těžkým postižením různé etiologie, ale nejvyšší priority z hlediska pořadí 

ošetření (edém plicní u akutního infarktu myokardu, intoxikovaný hypoventilující 

pacient, polytrauma), nejsou všichni pacienti přivezeni na jedno oddělení, ale 

jejich ošetřování se provádí na více místech nemocnice několika týmy. 

 Ne vždy dochází ve franko-německém systému k osamostatnění ZZS        

a lékaři často pracují jak v nemocnici, tak i v PNP. V těchto případech bývá lékař, 

který vyjíždí z nemocnice k pacientovi, odborník, ovládající nejen techniky 

rozšířené KPR ale i postupy poresuscitační péče, které se v dané nemocnici 

provádějí a na nichž se osobně podílí. Ve velmi dobře vybavených vozech 

záchranné služby dokáže tento lékař poskytnout pacientům NP na úrovni, která se 

blíží úrovni péče poskytované v nemocnici. 
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 Vzdělávání studentů na lékařských fakultách v mnoha zemích - zvláště 

v Evropě - probíhá konzervativně. Připravuje budoucí lékaře na práci v tradičním 

franko-německém systému. Při zachování tohoto systému není nutné měnit obsah 

studia a shánět lektory se specializací UM. 

 Ve franko-německém systému bývá často obor UM nástavbovou 

specializací po složení atestace v některém z oborů základních. Lékař, který 

pracuje v oboru UM, se může kdykoliv – byť ne vždy lehce - vrátit od 

provozování této praxe ke své původní specializaci ať již z důvodů zdravotních, či 

jiných. 

 Největší nevýhodou franko-německého systému je to, že před 

oborovými ambulancemi se mísí pacienti, kteří přicházejí k hospitalizaci, 

vyšetření či ošetření méně závažného stavu s těmi pacienty, kde hrozí 

nebezpečí z prodlení. 

 Není přesně určeno, na které oddělení mají být z PNP odesíláni pacienti, 

kde se lékaři nepodaří určit diagnózu. Velké problémy bývají u pacientů 

polymorbidních s několika akutními stavy srovnatelné závažnosti, či dosud 

nezjištěné etiologie (pacienti s poruchou vědomí nejasné etiologie; 

dekompenzovaným diabetem mellitem a současně těžkou bronchopneumonií; 

krvácením do zažívacího traktu; s dekompenzovanou ICHS a čerstvou cévní 

příhodou mozkovou; s poleptáním dutiny ústní, jícnu, žaludku a dýchacích cest). 

 Není vzácností, že je na oborovou ambulanci nemocnice přivezen pacient, 

jehož vitální funkce se nedlouho po předání prudce zhorší. Za této situace může 

docházet ke ztrátě času čekáním na příchod nemocničního resuscitačního týmu. 

Ještě horší je, pokud se zhorší stav pacienta při transportu po nemocničních 

chodbách, nebo na vzdáleném RTG či CT pracovišti. 

 Stává se, že je akutní pacient přivezen do nemocnice a musí delší dobu 

čekat, než se pro něj uvolní na ambulanci či na oddělení místo (44). Extrémním 

případem jsou situace, kdy byla pacientovi v PNP vzhledem k jeho stavu 

poskytována týmem RLP intenzivní péče. Po přivezení do nemocnice musí 

následně čekat na chodbě před ambulancí, než je předán nemocničnímu personálu. 

 V případě hromadného neštěstí provádí v nemocnici třídění zdravotníci, 

kteří s ním mají menší zkušenosti. Dojde-li v průběhu krátké doby k hospitalizaci 
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několika pacientů s těžkým postižením různé etiologie, ale nejvyšší priority 

z hlediska pořadí ošetření (edém plicní u akutního infarktu myokardu, epiglotitida, 

intoxikace, polytrauma), jsou pacienti ošetřováni na více místech několika týmy. 

Je-li indikovaná intubace s umělou ventilací plicní současně u několika 

postižených - a personál oborových ambulancí ji neovládá - musí se improvizovat 

a čekat, než anesteziolog či intenzivista obejde všechna pracoviště, která od sebe 

mohou být dosti vzdálená. Často bývá hůře zajištěna dostupnost nemocničního 

resuscitačního týmu. 

 Ekonomické srovnání obou systémů zatím není možné – viz citace na 

straně 77 - ale franko-německý systém je pravděpodobně dražší. Rozhodně musí 

být v mimopracovní době ve službě v nemocnici více personálu než v systému 

anglo-americkém, což stojí více finančních prostředků na mzdách personálu. 

 Pokud pracují lékaři oboru UM pouze v PNP, jsou drazí a je velká 

pravděpodobnost, že časem budou ztrácet své odborné dovednosti, zvláště 

specializované (45). 

 Je nedostatek lékařů, kteří chtějí pracovat pouze v PNP, se všemi 

důsledky pro obsazení služeb či směn. Nejednou tak pro rozhodnutí               

o zařazení lékaře do práce ve ZZS není jeho zvládnutí oboru UM včetně 

resuscitačních dovedností, ale skutečnost, že vlastní lékařský diplom. 

 Většinou schází takový vzdělávací program, aby po jeho absolvování 

lékaři zvládli celou odbornou náplň oboru UM a byli schopni bez problémů 

pracovat v zemích s anglo-americkým systémem NP. 
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4.2. Srovnání současných systémů NP 

 
Jakékoliv srovnání obou systémů je velmi obtížné. Kotlyar a Arnold se 

domnívají, že je nemožné: “No multinational studies have been reported that 

directly compare the Franco-German and Anglo-American models. In many 

European countries, the collection of patient outcome data is inadequate, making 

medical efficacy and cost-effectiveness difficult to demonstrate and rendering 

comparisons impossible even across European borders. Nevertheless, the 

mortality rate for patients who have sustained multiple trauma in Germany stands 

at 14%, compared with 5-9% in the US, underscoring the basis for a lack of 

support of this model outside of Europe“ (18). Profesor Dick z Meinzu se oba 

systémy srovnat pokusil (46). Jeho názory jsou prezentovány v tabulce 4: 

 

Tabulka č. 4: Srovnání anglo-amerického a franko-německého systému dle W. 

Dicka 

Zdroj: Dick WF. Anglo-American vs. Franco-German emergency medical services system. 
Prehosp Disaster Med 2003. Jan-Mar;18(1):29-35; discussion 35-7. 
 

4.2.1. PEST Analýza 

 
Pro názornější porovnání byla vypracována analýza PEST, která hodnotí hlavní 

politické, ekonomické, sociální a technické aspekty obou současných systémů NP. 
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Aglo-americký systém NP Franko-německý systém NP 
 
 

Politické vlivy 
 

- Systém funguje 50 let, lze již 
hovořit o tradici 

- Dlouhodobě zažitá organizace 
práce, kterou není třeba měnit 

- Stát je schopen poskytnout 
zdravotní péči všem, kteří ji 
potřebují 

- Národní bezpečností síť 
- V případě ohrožení je méně 

organizačně i finančně 
náročné chránit pouze jedno 
příjmové oddělení 

- V případě vyřazení či zničení 
UP je zcela ochromen příjem 
pacientů 
 
 

- Systém má dlouhou tradici 
- Systém je postižen 

overcrowdingem méně než 
anglo-americký 

- Náročnější zajištění ochrany 
před terorismem 

- I v přednemocniční NP 
zajištěno ošetření lékařem, 
nikoliv pouze SZP 

- Větší pravomoci lékařů 
- Pokud jsou oddělení UP 

vybudována, jsou součástí 
nemocnice a spadají pod její 
řízení 

Ekonomické aspekty 
 

- Systém je efektivní 
- UP jsou vybudovány, nejsou 

třeba nové investice 
- Péče je hrazena státem, což je 

v době finanční krize 
problematické 

- Existují týmy 
specializovaného 
zdravotnického personálu 

- Pobyt pacientů na 
observačních lůžkách na UP 
je v porovnání s hospitalizací 
levnější 

- Overcrowding zhoršuje 
“outcome“, tedy prodražuje 
systém 

- V přednemocniční NP není 
potřeba tolik sanitních vozů 
s posádkami 

- Lékaři mohou některé 
pacienty po zaléčení ponechat 
doma, nemusí být všichni 
transportováni na oddělení 
UP k vyšetření lékařem 

- V nemocnicích slouží lékaři 
více specializací, což zvyšuje 
finanční náročnost systému 

- Díky menšímu výskytu 
overcrowdingu jsou pacienti 
s neodkladnými stavy léčeni 
dříve 
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Sociální faktory 
 

- Umožňuje efektivní 
vzdělávání zdravotníků 
napříč obory 

- Ani nejtěžší onemocnění a 
úrazy, ke kterým dojde mimo 
nemocnici, neléčí lékař, ale 
nelékařští zdravotničtí 
pracovníci 

- Poskytnutí neodkladné 
lékařské péče i nejchudším 
občanům země 

- Overcrowding trvá dlouhou 
dobu, občané si již na jeho 
důsledky zvykli 

- Díky overcrowdingu vyšší 
morbidita i mortalita pacientů 

- Vždy je k dispozici lékař 
- Lékaři zabraňují účelovým 

snahám o hospitalizaci 
pacientů, kteří jsou sice 
chronicky nemocní, ale kde 
hospitalizace není indikována 

- Systém je zaveden v zemích, 
kde není tolik zdravotně 
nepojištěných občanů jako 
v USA 

- Před oborovými 
ambulancemi v nemocnicích 
se mísí pacienti, vyžadující 
různý stupeň neodkladné 
péče, s pacienty, kteří akutní 
péči nepotřebují 

 
 

Technické aspekty 
 

- Rychlejší transport pacientů 
na oddělení UP 

- Racionální využití přístrojové 
techniky i personálu 

- Efektivnější zdravotnický 
výzkum a klinické studie 

- V době mimopracovní se 
musí čekat na příjezd 
specialistů, neboť 
v nemocnici neslouží 

- Větší náročnost na transport 
postižených, nutnost většího 
počtu sanitních vozů i 
posádek 

- Vzhledem k nárůstu počtu 
ošetřovaných je nutné 
oddělení UP opakovaně 
rozšiřovat  

- Pro nejchudší země světa 
vhodnější a lépe 
realizovatelný 

- Jsou problémy s výběrem 
oddělení, které bude léčit 
pacienty, kteří mají více 
akutních stavů srovnatelné 
závažnosti 

- Lékaři mohou použít 
mnohem širší spektrum léků i 
resuscitačních zákroků  

- Třídění je prováděno 
v přednemocniční etapě, 
proto mohou být pacienti 
přiváženi ZZS na 
specializovaná oddělení  

- Nedochází ke zdržení na 
oddělení UP 
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5. Diskuse 

 
5.1. Krize anglo-amerického systému a její příčiny 

 
Je skutečností, že ve Spojených státech amerických se podařilo v období 

mezi 60. až 90. lety minulého století vybudovat pozoruhodný systém, který za 

několik desítek let zachránil spíše již milióny než statisíce lidských životů a který 

působí jako záchranná síť pro všechny občany bez ohledu na jejich finanční 

situaci. Přesto v posledních 10 až 15 letech dochází k závažnému narušení až 

počínající destrukci systému. Následující kapitoly jsou věnovány příčinám této 

krize: 

 

5.1.1. Overcowding 

 
Slůvko “overcrowding“ ještě v roce 2007 běžné slovníky neznaly. 

Nejbližšími termíny byly “crowding“ - nakupení či nával a “overcrowded“ – 

přecpaný, přelidněný, stísněný. Není bez zajímavosti, že dnes již overcrowding ve 

slovníku je a znamená přelidnění či přeplněnost. Termín se ve světě v souvislosti 

s odděleními UP začal užívat v 90. letech minulého století. Vyjadřuje stav, kdy 

dochází k závažnému a protrahovanému nepoměru mezi poptávkou po 

zdravotnických službách oddělení UP a možnostmi tyto požadavky uspokojit. 

V každém zdravotnickém zařízení dochází občas k tomu, že v určitém 

limitovaném čase zdravotnické služby nestačí uspokojit poptávku po ošetření. 

Pacienti pak musí strávit v čekárnách či na vyšetřovnách delší dobu. Jedná-li se 

ale o stav trvalý, dochází k vážnému narušení celého systému poskytované péče. 

Další pacienti přicházejí či jsou přiváženi ve větším počtu, než který je dané 

zařízení schopno zvládnout - se všemi z toho vyplývajícími důsledky. 

Není lehké pochopit, že současná krize systému NP v USA je v mnoha 

směrech důsledkem velkého úspěchu, který tato země v organizaci NP od 60. let 

minulého století dokázala. Oddělení UP mají kromě jiného důležitou                     
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a nezastupitelnou úlohu ve sledování zdravotního stavu obyvatel. Velmi důležitá 

je jejich role jak při přípravě na hromadná neštěstí a katastrofy, tak i při zvládání 

následků těchto závažných událostí (47). 

Oddělení UP se v USA stala zařízeními, poskytujícími mnohem více než 

jen NP. Stále více péče, a to i méně akutní či dokonce neakutní, poskytují 

oddělení UP pacientům, kteří nemají zdravotní pojištění. Každým rokem se 

zvyšuje počet pojištěných pacientů, kteří se na oddělení UP obracejí v době, kdy 

je jejich praktický lékař či ambulantní specialista nedostupný. Na oddělení UP 

jsou ale stále častěji odesíláni pacienti již po vyšetření svým lékařem 

v ambulantních zařízeních mimo nemocnici. Lékař pacienty vyšetří a posléze 

odesílá k provedení dalších komplementárních vyšetření, které sám nemůže ve 

svém zařízení provést. V některých oblastech, zvláště venkovských, jsou oddělení 

UP často jediným poskytovatelem zdravotní péče pro vysoký počet obyvatel 

rozlehlého regionu. 

Počet pacientů, kteří vyhledávají péči na oddělení UP, rychle roste. 

Zatímco v roce 1993 bylo v USA 90,3 miliónu návštěv, o deset let později toto 

číslo vzrostlo na 113,9 miliónu (48). V kontrastu s uvedenými čísly je skutečnost, 

že za stejnou dobu došlo k výraznému snížení počtu zdravotnických zařízení, 

která jsou schopna tuto péči poskytnout: počet lůžek klesl o 198 000 a počet 

oddělení UP se snížil o 425. Důsledkem je overcrowding. Jestliže jsou 

nemocniční lůžka obsazena, nemohou na ně být pacienti z oddělení UP přijímáni. 

Dochází ke stavu, který personál nazývá boarding (odvozeno od boarding-house 

- penzion). Pacienti nemohou být propuštěni a nemohou být ani předáni do péče 

nemocničních oddělení. Zůstávají na odděleních UP, často v halách a chodbách, 

až do té doby, než je pro ně uvolněno nemocniční lůžko. Není zvláštností, zvláště 

na odděleních UP s velkou spádovou oblastí, že doba čekání na nemocniční lůžko 

je 48 hodin i déle. Tito čekající pacienti mají nedostatek soukromí a je jim 

poskytována omezenější zdravotní péče, než kdyby byli hospitalizováni na 

nemocničním oddělení. Jsou de facto již v nemocnici, ale o hospitalizaci se 

nejedná, neboť oddělení UP v USA nebývají integrální součástí nemocnic. 

Velmi nepříjemným následkem boardingu je odklánění (diversion status) 

vozů záchranné služby. Stále častěji přibývá situací, kdy oddělení UP další 



Srovnání různých systémů neodkladné péče                                          Jiří Pokorný 
a jejich perspektivní vývoj 
 

82 
 

postižené od záchranných služeb již přijímat nemůže a je tedy pro další příjem 

pacientů uzavřeno. Jestliže dříve bylo přechodné přerušení příjmu dalších 

postižených zcela výjimečnou situací, vyvolanou extrémními podmínkami, 

v posledních letech se odklánění stává běžným jevem. Každoročně je odkloněno 

půl miliónu sanitek, vezoucích na oddělení UP pacienta. 

Po odklonění musí sanitky odvézt pacienta do jiné nemocnice. Znamená to 

delší transport a pozdější ošetření. U lehčích a středně závažných stavů je 

důsledkem pouze zmenšení komfortu pacientů, případně delší trvání bolestí. Pro 

pacienty s nejtěžšími stavy však prodloužení času do vyšetření a pozdější zahájení 

léčby v nemocnici může být rozhodujícím závažím na pomyslné váze přežití 

versus smrt. Oddálení invazivní kardiologické a neurologické intervence může 

rozhodnout o invaliditě pacientů (49, 50, 51). 

Jestliže podle statistik je v USA kvůli overcrowdingu a boardingu každou 

minutu odkloněn jeden sanitní vůz, pak z medicínského hlediska je každou minutu 

v nejlepším případě jen poškozen jeden pacient ještě mimo nemocnici. 

Každoročně je těchto pacientů 500 000! Další pacienti jsou však poškozováni 

tím, že v době, kdy jsou sanitní vozy na cestě do vzdálenější nemocnice nebo se 

odtamtud vracejí, nejsou k dispozici pro další potřebný zásah ve své spádové 

oblasti. Dojezdové časy záložní posádky jsou vždy delší. Podle American 

Hospital Association téměř polovina všech nemocnic v průběhu roku vyhlásila 

stav odklonění a zastavila příjem pacientů. U městských nemocnic se jednalo 

skoro o 70 procent zařízení! Právě z těchto důvodů dochází v posledních 15 až 20 

letech k závažnému narušení až počínající destrukci systému. Odborné články       

a publikace, popisující stav, mají názvy Nemocniční neodkladná péče v kritickém 

bodě, Záchranné služby na křižovatce či Neodkladná péče pro děti – přibývání 

bolesti (47). 

 

V roce 2004 jsem byl vyzván, abych se za Českou republiku zúčastnil 

celosvětové diskuse, týkající se overcrowdingu. Je poctivé hned v úvodu popravdě 

přiznat, že se po necelých dvou letech změnilo pracovní zařazení a zájmy hlavních 

organizátorů. Na výzkum overcowdingu přestali mít čas a nikdy se nenaplnily 

smělé cíle, které si skupina expertů na samém začátku výzkumu stanovila. Přesto 
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zůstává velmi cenným výstupem internetová diskuse zúčastněných expertů z let 

2004 - 2006. Na dokreslení závažnosti overcrowdingu jsem zařadil části 

příspěvků expertů z různých zemí. Diskusní příspěvky, návrhy i závěry nebyly 

v této podobě publikovány žádným z renomovaných časopisů. Možná právě 

proto jsou ještě cennější. Redakční úpravou a požadavky na “evidence based 

medicine“ se nevytratila syrovost a až hrozivá upřímnost, která pravdivě 

dokresluje situaci v jednotlivých zemích. Následující řádky dle mého názoru 

komentář nepotřebují. V této kapitole jsou pro přehlednost a dokreslení stavu 

uvedeny pouze vybrané příspěvky. Diskusní příspěvky dalších účastníků diskuse 

jsou uvedeny v příloze 1 na str. 144. 

• Dr. John Vinen z Calvary (Austrálie): …Máme pacienty s žilními linkami          

i v čekárnách. Naším denním chlebem je, že již přijatí pacienti čekají 

v křeslech v čekárnách se zavedenou nitrožilní kanylou a kapající infuzí na to, 

až se pro ně uvolní nemocniční postel, což může trvat dlouhou dobu. Již došlo 

k situaci, že jsme měli pacienty ležet v čekárně na zemi na matracích, i když to 

je spíše výjimečné – možná proto, že díky bohu nemáme dost volných matrací. 

Za overcrowding považujeme teprve takový stav, kdy pacient, který potřebuje 

nemocniční lůžko, na něj musí čekat déle než 8 hodin od příchodu. 

V posledních letech máme velký problém s psychiatrickými pacienty vzhledem 

k tomu, že byly uzavřeny psychiatrické nemocnice a že vláda odmítá platit 

psychiatrická lůžka ve všeobecných nemocnicích. Některé z psychiatrických 

pacientů nebylo možné umístit na jiné oddělení ani do jiného nemocničního 

zařízení a tak museli dokonce zůstat na oddělení UP až týden. Oddělení UP 

v Austrálii nemají dostatek personálu ani na pokrytí své plné kapacity. Přesto 

jsou nuceni poskytovat péči dalším pacientům, kterých mají o 50-100% více. 

S nedostatkem personálu tedy pracují na 150-200% své kapacity! Považuji 

přímo za odporné, když se nemocniční oddělení chrání před náporem pacientů 

na úkor oddělení UP... 

• Dr. Richardson Drew z Canberry: …Při hledání příčin overcorwdingu se vždy 

musí vzít do úvahy, na kolik pacientů bylo konkrétní oddělení UP při svém 

založení plánováno a to, zdali má i pro tuto svoji původně zvažovanou 

kapacitu dostatek personálu. Zcela zásadní a forenzně velmi důležitou otázkou 
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je, zdali se má při overcrowdingu poskytovat na oddělení UP nižší standard 

ošetřovatelské péče každému, nebo zdali je lepší poskytnout vysoký standard 

péče nejvíce postiženým a pacienty s méně závažným nemocněním odmítnout. 

Tvrdí, že ve skutečnosti všechna oddělení UP někdy volí druhou z možností, 

ale dělají to na různé úrovni. Některá oddělení UP včetně jeho vlastního 

musejí být na noc zavřena, protože pro noční směnu nemají dostatek 

personálu! Nárůst pacientů na oddělení je v poslední době 5-10% ročně. 

Důležité pro organizátory zdravotnického systému by mělo být to, že mnoho 

z nich potřebuje pouze observaci, jídlo, pití, sprchu, výměnu oblečení, atp. 

Dále Dr. Drew upozorňuje na empirické zjištění, že čekací doby na oddělení 

UP strmě narůstají, jakmile se dosáhne přibližně 85% kapacity oddělení. 

Jestliže poměr příchozích pacientů k pacientům léčeným překročí 85%, nebo 

pokud poměr léčených pacientů k příchozím klesne pod 118%, dochází            

k overcrowdingu. Katastrofální stav panuje podle jeho informací v některých 

nemocnicích v New Yorku. Tam se na oddělení UP běžně zdržuje 30 až 40 

pacientů, čekajících na přijetí do nemocnice. Jejich čekání na přijetí trvá 

průměrně 3-4 dny. Není ale výjimkou, že se čeká i výrazně déle a dokonce to 

může být přes 1 týden. Lékaři oddělení UP se pak kromě vlastní práce musí     

o tyto pacienty starat. Znamená to tedy, že chodí do hal a na chodby před 

oddělení UP dělat vizity, ordinovat a reagovat na změny zdravotního stavu 

pacientů… 

• Dr. Dean Johnson z New Yorku: …Souhlasí se všemi uvedenými skutečnostmi 

a uvádí, že na oddělení, kde on sám pracuje, připadá sedm pacientů na jednu 

zdravotní sestru. Nedávno se jedna sestra musela starat kromě šesti 

„běžných“ pacientů oddělení ještě o septického pacienta, kde se jako 

komplikace rozvinulo těžké srdeční selhání. Overcrowding je podle něj 

problém, který názorně ukazuje, jak se věci dělat nemají. Jeho doporučení zní: 

„Máme-li mít šanci se overcrowdingu zbavit, musíme změnit celý 

zdravotnický systém.“ 

• Dr. Grant Innes z Vancouveru: …Na jeho oddělení používají pro 

overcrowding tuto praktickou definici: Overcrowding je situace, kdy pro nově 

přivezeného pacienta již nejsou nosítka, vozík, či postel, protože všechna tato 
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lůžka jsou obsazena. Potvrzuje, že v mnoha kanadských nemocnicích čekají 

pacienti v halách a čekárnách po mnoho hodin, než se na ně vůbec dostanou 

nosítka a než se k nim dostane lékař. Pro výzkum příčin ovecrowdingu 

navrhuje sledovat čas od příjezdu pacienta na oddělení UP do doby, než je 

poprvé vyšetřen lékařem. Zastává názor, že na oddělení UP jsou lékaři a další 

zdravotníci odpovědni za každého pacienta, tedy i za takového, který čeká 

před vyšetřovnami oddělení. Situace na jeho oddělení se za posledních 10 let 

velmi zhoršila. Mají k dispozici 22 nosítek pro akutní pacienty a většinu času 

je na nich 22 akutních pacientů, kteří čekají na uvolnění nemocničního lůžka. 

Personál oddělení UP se snaží zlepšit situaci přesunem pacientů do míst bez 

sesterského dohledu a podobnými improvizacemi si pár nosítek na čas uvolnit, 

ale i tak to nestačí a brzy dochází k jejich opětnému nedostatku. Pokud hrozí 

nebezpečí z prodlení (například podezřelá bolest za hrudní kostí), je pacient 

prohlédnut lékařem ještě v čekárně. Jsou mu naordinovány laboratorní odběry 

a vyšetření EKG, které je provedeno také v čekárně. Řada pacientů tak bývá 

propuštěna přímo z čekáren, aniž by navštívila vlastní ordinace UP. Dr. Innes 

s hořkostí konstatuje, že se ve Vancouveru stávají lídry a inovátory medicíny 

přijímacích hal. Protože jsou pravidla pro poskytování UM definována velmi 

liberálně, mezi pacienty ohroženými nebezpečím z prodlení se mísí mnoho 

těch, kteří se na UP dostaví ráno pro “morning after pill“, či proto, že chtějí 

lépe léčit akné. Nepochopením příčin krize systému a overcrowdingu dochází 

místo systémového řešení k tomu, že se oddělení UP zavírají a organizačně se 

mění na „urgicentra“s nadějí, že to zlepší nabídku NP. K tomu dojít nemůže, 

protože na overcrowdingu se méně podílí systémem navozený “access block“. 

Jeho hlavní příčinou je “outflow block“, tedy nemožnost včasného předání 

pacienta k hospitalizaci na nemocniční lůžko. Průměrná doba pobytu 

pacientů na oddělení UP před jejich přijetím na nemocniční lůžko přesahuje 

v jeho nemocnici 20 hodin! 

 

Pro porovnání je uveden graf, sledující meziročně dobu pobytu na oddělení 

urgentní medicíny ve FN v Hradci Králové. Přes 80% pacientů nestráví na 
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oddělení ani dvě hodiny. Toto je v ostrém kontrastu s USA, kde se délka pobytu 

pacientů na oddělení UM prodlužuje (52). 

 

Graf č. 5: Doba pobytu pacienta na oddělení UM v Hradci Králové (2007 – 2009) 

Zdroj: www.fnhk.cz/klinická pracoviště/oddělení urgentní medicíny 

 

Z názorů dalších diskutujících, uvedených v příloze 1, je zřejmé, že 

overcrowding je problémem, který již dorazil ze zámoří do Evropy. I v Evropě se 

začínají objevovat návrhy, jak jej snížit (53, 54). 

Jestliže se v tuto chvíli nevěnuje v Evropě overcrowdingu větší pozornost, je 

to proto, že více zemí pracuje v systému franko-německém a že procento 

zdravotně nepojištěných pacientů je v Evropě menší než v USA, kde činí přes 48 

miliónů obyvatel. Každý 5. obyvatel USA do 65 let nemá zdravotní pojištění; po 

65. roce věku platí pojištění stát - státní program Medicare. Každý rok zbytečně 

zemře v USA kolem 45 000 obyvatel kvůli nedostatku zdravotního pojištění. Je 

zjištěno, že zdravotně nepojištění mají až o 40% vyšší úmrtnost. Ve franko-

německém systému overcrowding samozřejmě také existuje, ale v menší míře,     

a proto zatím není tak manifestní, i když se začínají objevovat stejné problémy. 

Například ve Fakultní nemocnici v Praze - Motole na oddělení UP bývají 

problémy s umístěním pacientů nejen na resuscitační stanice či JIP s ventilátory, 

http://www.fnhk.cz/klinická
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ale i na standardní oddělení. Nejeden pacient musí z tohoto důvodu trávit na 

oddělení UP mnohem delší dobu, než je nezbytné. Snížením propustnosti oddělení 

UP se často pacienti hromadí před vyšetřovnami, neboť je není kam uložit. Další 

pacienty stále přiváží ZZS, neboť v našich podmínkách zatím není „odklánění“ 

zvyklým postupem. I v Evropě se začíná sledovat a analyzovat čas, který pacienti 

stráví na oddělení UP (55). 

 

V kontrastu k uvedeným skutečnostem, kdy narůstají čekací doby na ošetření 

pacientů, jsou poznatky medicíny z doby nedávné. Všechny shodně dokládají, jak 

důležitý je v neodkladné péči čas: 

• Akutní infarkt myokardu a požadavky na co nejčasnější provedení PCI 

(49, 56). 

• Indikace co nejčasnější trombolýzy u ischemické cévní příhody mozkové 

(50, 51). 

• Požadavek na časný coiling u subarachnoidálního krvácení. 

• Požadavek, aby byl pacient s hrozícím či již rozvinutým hemorrhagickým 

šokem co nejdříve zaléčen. V naprosté většině případů se jedná o co 

nejčasnější podání kyslíku (57) a bezodkladnou operaci či endoskopický 

výkon. Čím dříve se intervence provede, tím je menší spotřeba krevních 

transfuzí se známými negativními důsledky na imunitu a menší 

pravděpodobnost následných orgánových komplikací. Do této skupiny 

také patří resuscitační chirurgie a resuscitační traumatologie. 

• Traumatologie se stává stále invazivnější se snahou, aby nejen prudká 

krvácení, ale i fraktury končetin a ruptury vazů byly co nejdříve 

operovány. Tam, kde se dříve léčilo sádrovou fixací, se dnes po nezbytné 

stabilizaci stavu indikuje operační výkon. Je mimo jakoukoliv diskusi, že 

tuto traumatologickou operativu nemohou provádět lékaři oboru UM, ale 

specialisté, ať již se dle místních zvyklostí jedná o traumatology či 

ortopedy. 

 

Overcrowding skutečně začal být zkoumán a analyzován vědeckými 

metodami. Aniž bych chtěl snižovat význam těchto studií, jejich autoři docházejí 
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k závěrům, které jsou de facto očekávané a které jsou zcela v souladu s tím, o čem 

hovořili účastníci v internetové diskusi pracovní skupiny. Autoři výzkumů se 

navíc zabývají spokojeností pacientů. Závěry publikací tedy pro zasvěcené 

překvapivé být nemohou: 

1. Hlavní příčinou overcrowdingu a největším problémem je blok příjmu 

pacientů mezi oddělením UP a nemocnicí (58). 

2. Počítačovým modelem se zjistilo, že overcrowding se nevyřeší zvýšením 

počtu lůžek oddělení UP, ale odstraněním bloku příjmu pacientů 

k hospitalizaci (59). Zvýšení počtu lůžek jen zvýší počet pacientů, kteří 

„čekají“ na oddělení UP, ale nesníží důsledky overcrowdingu (60). 

3. K největšímu overcrowdingu dochází mezi 11. a 23. hodinou (61). 

4. Overcrowding zhoršuje dostupnost NP i pro velmi akutní pacienty             

a zhoršuje se léčba pacientů s akutní bolestí (62, 63). 

5. Pokud stráví pacienti v těžkém stavu na oddělení UP delší dobu než je 6 

hodin, narůstá mortalita (64, 65). 

6. Zjistilo se, že v prvé polovině 90. let se zkrátila doba pobytu pacientů na 

oddělení UP, ale posléze došlo k jeho zvýšení poté, co došlo k nárůstu 

počtu ošetřovaných pacientů a snížení počtu personálu. Současně došlo 

k vzestupu pacientů, kteří oddělení UP opustili, aniž by byli vyšetřeni (66). 

7. Důsledkem overcrowdingu je kromě jiného i to, že mnoho pacientů 

opouští oddělení UP bez ošetření. Nově se objevil termín LWBS (left 

without being seen – odešel, aniž by byl vyšetřen). Různé studie provádějí 

analýzu LWBS pacientů (67, 68). 

8. Přes rok trvající studie z 18 velkých nemocnic ukázala, že doba odklánění, 

tedy “diversion status“, kdy nebylo možné přijímat další pacienty, trvala 

každý den v průměru 7,4 hodiny (69). 

9. Zlepšením organizace práce – přijímáním pacientů do nemocnice - lze 

snížit dobu pobytu pacientů na oddělení UP skoro na polovinu, což zvýší 

spokojenost pacientů a umožní oddělení UP ošetřovat další pacienty. 

Nemocniční mortalita tím poklesla o 0,07% (70)! Overcrowding lze snížit 

i lepší organizací propouštění pacientů z nemocnice (71). Další možností, 

jak snížit overcrowding, je větší rozšíření point-of-care testing (72). 
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10. Časným tříděním a lepší organizací práce lze dosáhnout zkrácení času do 

natočení EKG u pacientů s bolestí na hrudi a zkrátit tak čas do provedení 

PCI bez zvýšení počtu personálu (73). Časné třídění může nejen zkrátit 

dobu pobytu pacienta na oddělení UP, ale též snížit počet pacientů, kteří 

toto oddělení opustili, aniž by byli ošetřeni (74). 

11. Observační a léčebná lůžka při oddělení UP zabraňují zbytečným 

hospitalizacím, jsou ekonomická a pro pacienty přínosná (75, 76). 

12. Pokud je direktivně nařízena doba, která by neměla být při ošetření 

pacientů oddělení UP překročena, není to ku prospěchu pacientů a stejně 

bývá tuto dobu nutné překročit, zvl. u pacientů starších (77). 

13. Větší zapojení praktických lékařů do léčby pacientů logicky snižuje počet 

ošetřených pacientů na oddělení UP (78). 

14. Zajímavým zjištěním je, že mezi pacienty oddělení UP je skupina pacientů 

s vysokou frekvencí návštěvnosti, kteří zaberou personálu oddělení mnoho 

času a že tito uživatelé mívají lepší přístup k péči než běžní pacienti (79). 

Dalším zajímavým zjištěním je, že mentálně postižení pacienti strávili na 

oddělení UP kratší dobu než ti, kteří byli mentálně v pořádku (80). 

15. Overcrowding dorazil již i do Číny (81). 

16.  Závěr velké studie, která analyzovala data za 7 let, vyznívá pesimisticky, 

leč pravdivě. Navzdory různým intervencím se overcrowding zhoršuje 

(82). 

 

5.1.2. Fragmentace systému 

 
Moderní systém UM se v USA oproti jiným základním oborům vyvíjel 

velmi rychle. V 50. letech byla v nemocnicích jedna pohotovostní místnost pro 

příjem akutních pacientů, kde nejčastěji sloužili internisté nebo mladí a nezkušení 

ambulantní lékaři. Během velmi krátké doby došlo k vybudování 

samostatných oddělení UP s moderním vybavením pro poskytování intenzivní       

a resuscitační péče. V PNP šel vývoj rychle vpřed od upravených dodávek 

k moderním sanitním vozům, kde je kromě pérování vozidla pro co nejšetrnější 

transport samostatně odpérován i stůl nosítek. Výbava sanitních vozů je 
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srovnatelná s vybavením nemocničních JIP a řada přístrojů má bateriový zdroj se 

kterým je schopna fungovat i mimo sanitní vůz. 

Organizace PNP se ale výrazně opozdila za vývojem technickým a za 

pokrokem medicíny. Důsledkem je, že v dnešní době je systém PNP v USA 

vysoce fragmentovaný. V jedné spádové oblasti může být i několik subjektů, 

zajišťujících PNP: od dobrovolníků (občas placených), přes hasiče k záchranným 

službám, provozovaným někdy nemocnicemi, jindy soukromými organizacemi. 

Ne vždy tyto subjekty při zajišťování PNP v regionu pracují v efektivní 

součinnosti. Pracovníci záchranných služeb se nemohou domluvit s hasiči či 

policií buď pro nekompatibilnost komunikačních zařízení, nebo proto, že 

komunikují na odlišných frekvencích. Co hůře – záchranné služby regionu, 

spadajícího pod jedno správní centrum, často nemohou komunikovat se 

záchrannými službami regionů sousedních. Dalším problémem je špatná 

komunikace mezi odděleními UP a záchrannými službami, které na tato oddělení 

přivážejí pacienty. Jen málo oblastí koordinuje tok pacientů do nemocnic 

v regionu efektivně. Často se nebere do úvahy aktuální situace na odděleních UP 

ani to, jakou úroveň nemocniční NP může daná nemocnice poskytnout s ohledem 

na stupeň postižení pacienta. Pacient v těžkém stavu, vyžadujícím 

specializovanou péči, pak často bývá přivezen do nemocnice, která není na 

poskytnutí tohoto stupně NP vybavena. Ve většině případů předává oddělení 

UP informace o situaci na svém oddělení záchranným službám pouze tehdy, 

když oficiálně přechází do režimu „odklánění“ a odmítá přivážení dalších 

pacientů záchrannými službami. Fragmentaci systému dokládá i skutečnost, že 

v USA je více než 6 000 operačních středisek, řídících záchrannou službu. Podle 

toho, v jaké lokalitě se nacházejí, mohou být řízena policií, hasiči, městskými 

nebo regionálními úřady, případně i jinými organizačními subjekty. Nejsou 

vytvořeny celostátní standardy pro výcvik a certifikaci pracovníků záchranných 

služeb. Neexistují akreditované národní instituce, které by mohly pracovníky 

záchranných služeb vzdělávat. Ve federální vládě není jediný úřad, který by 

dohlížel na organizaci záchranného systému včetně systému traumatologické 

služby. Místo toho je tato agenda rozdělena do mnoha úřadů: služby pro zdraví      

a obyvatelstvo; doprava; úřad pro bezpečnost země. Tato roztříštěnost vede 
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k tomu, že není jednotné vedení a ani není jasné, kdo nese odpovědnost. Pokud 

dochází k systémovým poruchám, bývá dokonce těžké najít nejen příčiny poruch, 

ale zjistit etáž, na které k poruše došlo (47). 

 

5.1.3. Nedostatek specialistů, kteří slouží pro oddělení UP 

na telefonu 

 
Protože jsou na oddělení UP přiváženy všechny akutní stavy včetně 

nejtěžších z traumatologického i netraumatologického proudu pacientů, je 

nezbytné, aby měli lékaři UM možnost konzultace s nemocničními specialisty 

z různých specializovaných oborů. Jestliže nemocnice poskytuje svým pacientům 

specializované služby, jako je například cévní chirurgie či neurochirurgie, je podle 

zákona povinna poskytnout tyto služby i pacientům oddělení UP (83). 

V současnosti se však stává pro oddělení UP velmi obtížné najít ty specialisty, 

kteří budou souhlasit se službou na telefonu∗. Naprostý nedostatek ochotných 

specialistů zhoršuje overcrowding a mívá často katastrofální následky. 

Je mnoho důvodů, proč nechtějí být specialisté k dispozici ve svém volnu 

na telefonu pro oddělení UP. Mnoho specialistů zjistilo, že za své služby 

nedostalo zaplaceno, neboť řada pacientů nemá zdravotní pojištění. Další 

specialisté se obávají mnohem větší odpovědnosti za práci na oddělení UP. Velmi 

často se jedná o náročné a vysoce specializované zákroky u pacientů, kteří je 

musejí podstoupit bez přípravy. Z těchto důvodů je logicky mnohem větší 

pravděpodobnost komplikací včetně možného úmrtí pacienta, či jeho následného 

zdravotního postižení. K těmto okolnostem dokonce přihlížejí i komerční 

pojišťovny při stanovení výše pojistného. Pojistné pro lékaře, kteří slouží jako 

specialisté pro oddělení UP, je podstatně vyšší než pro ty, kteří se do práce na 

tomto oddělení nezapojují. Mnoho specialistů navíc zjistilo, že práce pro oddělení 

UP jim narušuje jak vlastní soukromou praxi, do které odcházejí nevyspalí, tak 

jejich osobní život a leckdy i manželství. Není mnoho lékařů, kteří chtějí být po 

                                                 
∗ Podoba této pohotovostní služby se v ČR nazývá příslužbou. 
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celodenní práci zavoláni uprostřed noci k náročnému a rizikovému zákroku, navíc 

s vědomím, že i v případě úspěchu za svoji práci nemusejí dostat zaplaceno. 

 

5.1.4. Špatná připravenost systému na hromadná neštěstí a 

na katastrofy 

 
Vždy, když dojde k hromadnému výskytu postižených či ke katastrofě,      

a to bez ohledu na to, zdali se jedná o vypuknutí epidemie infekční choroby, 

důsledky velkých havárií či teroristických útoků, jsou záchranné služby a oddělení 

UP žádány, aby se postaraly o zraněné a nemocné. Bohužel celostátní systém je 

v USA velmi špatně připraven na zvládání následků hromadných neštěstí              

a katastrof. Mnoho oddělení UP se i v běžném pracovním režimu potýká               

s overcrowdingem a nemocniční lůžková zařízení jsou vytížena na hranici jejich 

kapacity. Za této situace může být pohromou i těžká dopravní nehoda autobusu či 

více vozidel. Ve stávajícím systému není mnoho nemocnic schopno se postarat      

o oběti katastrof. Mnoho problémů je způsobeno nedostatečným financováním 

subjektů, poskytujících NP. V roce 2002 byly nemocniční granty z programu 

přípravy nemocnic na bioteroristické útoky ve výši 5 – 10 tisíc dolarů na jednu 

nemocnici. Tato částka není dostatečná ani na to, aby vybavila jednu vyšetřovnu. 

Stejné je to i s nedostatečným financováním záchranných služeb. 

Přestože při všech katastrofách bez ohledu na jejich příčinu jsou záchranné 

služby jednou z rozhodujících složek při jejich zvládání, dostaly ve stejném roce 

jen 4% z celkové částky 3,38 biliónu dolarů od Úřadu pro bezpečnost země. Není 

dostatek financí na přípravu celého systému na hromadná neštěstí či katastrofy. 

Většina prostředků se vynakládá na přípravu k nejméně pravděpodobné 

katastrofě, kterou je bioteroristický útok. Nejsou finanční prostředky, proto mohla 

jen malá část nemocnic a záchranných služeb absolvovat alespoň základní nácvik 

zvládání hromadného neštěstí. Schází trénink, prostředky i osobní ochranné 

prostředky ať již ke zvládání katastrof, či nebezpečných epidemií infekčních 

chorob. 
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5.1.5. Chyby při poskytování neodkladné péče dětem 

 
Je známou skutečností, že děti nejsou jen zmenšení dospělí, ale že mají své 

fyziologické odlišnosti a svá specifika. Děti mají odlišnou psychiku a jsou-li při 

vědomí, vyžadují při ošetřování odlišný přístup než dospělí. 

 

V USA tvoří děti až 27% pacientů oddělení UP, přesto mnohá nejsou na 

diagnostiku a terapii dětských pacientů vůbec připravena. Při jednom průzkumu 

bylo zjištěno, že jen 6% těchto oddělení mělo všechno potřebné vybavení pro 

ošetřování dětských pacientů a že pouze polovina měla alespoň 85% základního 

vybavení pro léčbu neodkladných stavů u dětí. Mnoho lékařů, zvláště v odlehlých 

venkovských oblastech, absolvovalo jen minimální trénink pro zvládání 

neodkladných stavů u dětí. I když jsou ve velkých amerických městech dětské 

nemocnice poskytující kvalitní a vysoce specializovanou péči dětem, bohužel 

většina dětských pacientů, vyžadujících poskytnutí NP, směřuje do všeobecných 

nemocnic na všeobecná oddělení UP. 
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5.2. Závěry k provedenému výzkumu 

 
5.2.1 Model urgentního příjmu 

 
Odpověď na otázku, jak by mělo vypadat oddělení UP, není překvapivě 

vůbec jednoduchá. Ani na Západě totiž neexistuje universální model. Není 

určeno, co by mělo být jeho součástí a jak by mělo být vybaveno přístrojově         

i personálně. Vše závisí na rozsahu NP, kterou dané oddělení poskytuje, na 

velikosti zařízení, spádové oblasti, kde se nachází, a na počtu pacientů, pro které 

je dimenzováno. Jinak vypadá oddělení, které se soustřeďuje pouze na péči 

interního proudu pacientů, jinak to, které je součástí traumacentra. V zařízeních 

okresního typu bude počet ošetřených pacientů menší než ve velké fakultní 

nemocnici. Každé oddělení by ale rozhodně mělo mít tyto součásti: 

• Oddělené prostory vstupu (vjezdu) pro pacienty, kteří přijíždějí sanitními vozy 

a pro pacienty, kteří jsou schopni chůze. Samozřejmostí jsou bezbariérové 

přístupy a bezkontaktní otevírání dveří v pacientské části oddělení. 

• Velkou čekárnu, ve větších zařízeních s recepcí (místem pro SZP, odkud jsou 

příchozí sledováni) a sociálním zařízením pro pacienty. Hala čekárny by měla 

být dimenzována jako rezerva pro příjem většího počtu pacientů při 

hromadném neštěstí. 

• Dostatečný počet oddělených vyšetřoven a samostatnou vyšetřovnu pro 

infekční a potenciálně infekční pacienty s hygienickým zázemím. 

• Specielní místnost pro očistu silně znečištěných pacientů a jedinců ze spodiny 

společnosti (sprcha, gula ve středu místnosti, sterilizace germicidy…). 

• Operační sálek pro menší chirurgické zákroky s odděleným prostorným 

předsálím (nebo dvojsál), kde je možné provádět invazivní zákroky (punkce 

centrálních žil, zavádění epidurálních katetrů…). 

• Několikalůžkovou observační jednotku. 

• Dostatečné prostory pro práci SZP, nižšího a pomocného zdravotnického 

personálu na vyšetřovnách. 
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• Oddělenou část pro vyšetřování a léčbu dětských pacientů s oddělenou 

čekárnou. 

• Rezervní prostory pro příjem většího počtu pacientů a hromadné neštěstí. 

• Místnost pro očistu a desinfekci pomůcek a nástrojů. 

• Místnost pro komunikaci s příbuznými pacientů (zemřelých). 

• Místnost pro zemřelé. 

• Administrativní a sociální zázemí pro personál. 

• Sklad léků a pomůcek. 

• Místnost, kde je uloženo vybavení pro hromadné neštěstí. 

• CT a RTG nemusí být součástí oddělení UP, ale neměly by být příliš 

vzdáleny. 

• V plánech na výstavbu každého oddělení UP se musí počítat s možností 

jeho rozšíření v blízké či vzdálenější budoucnosti. 

 

Velká oddělní UP na Západě mají svá „pododdělení“, kde se provádí např. 

invazivní kardiologie či podobné specializované výkony. V současné době je 

v ČR 22 kardiocenter, proto se nedomnívám, že by toto měla být cesta pro naši 

zemi. Ostatně i lidová moudrost hovoří o ševcovi, který by se měl držet svého 

kopyta. Akutní sonografická diagnostika se ale již dostává do rukou lékařům UM, 

což je dobře, neboť se neztrácí čas čekáním na příchod specialisty z oddělení 

zobrazovacích metod. 

Pokud se bude realizovat myšlenka zřízení “emergency rooms“ (viz kapitolu 

6.2), bude samozřejmě jejich prostorové zázemí skromnější, ale specializovanější 

(kardiocentra, příjmové prostory iktových center, emergency rooms 

v transformovaných nemocnicích). 

 

5.2.2. Kompetence zdravotnických pracovníků 

 
Je velmi zajímavé, že v anglo-americkém systému se podařilo netradičním 

obsazením rolí zdravotníků dosáhnout pozoruhodných úspěchů. Evropský pacient 

je mnohem konzervativnější než pacient americký. Teprve vznik standardních 

oddělení UP umožňuje komukoliv začít vážně uvažovat o možné modifikaci 
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systému PNP. Ať již na systém anglo-americký, nebo na některou z jeho variant, 

kdy je lékařů pracujících v PNP podstatně méně. Zásadní otázkou, kolem které se 

vedou diskuse, stále zůstává, zdali jsou lékaři v PNP opravdu nezbytní. 

Přítomnost lékaře v PNP přináší na jedné straně výhody, na straně druhé 

také nevýhody, které musí být brány do úvahy při diskusi nad jednotlivými 

systémy. Práce lékaře je v každé zemi na světě dražší než práce SZP. Občas 

uváděný argument, že v České republice nemusíme tolik finančně kalkulovat, 

neboť práce lékaře je zde na rozdíl od Západu levná, nelze považovat za validní   

a do budoucna obhajitelný. Dříve nebo později se bude muset finanční 

ohodnocení lékařů i SZP výrazně zlepšit. Za vyšší mzdu ale musí být pracovníci 

maximálně pracovně vytíženi. Vysoce specializovaný odborník ve ZZS plně 

využitý nebývá. Zvláště v okresních městech a v regionech s malou spádovou 

oblastí bývá čekání na práci velkou částí pracovní náplně lékaře. V PNP nelze 

naplánovat takový scénář, kdy by nedocházelo ke ztrátovým časům a kdy by 

dobře zaplacený lékař mohl být plně využit během celé pracovní doby. 

Specifický charakter práce v PNP vyžaduje znalost specielních technik 

a trénink fyzické zdatnosti. Vysoká cena lékařské práce hovoří proti tomu, 

aby byl ztrácen cenný čas lékařů nácvikem toho, co patří do oblasti jiných 

specialistů, kteří jsou pro výkon své profese roky připravováni a jejichž 

práce je navíc mnohem levnější. Existuje relativně vysoké riziko zranění            

a následné pracovní neschopnosti lékaře. V některých oblastech Spojených států 

zasahují posádky záchranné služby již dnes v neprůstřelných vestách. I v České 

republice hrozivě přibývá napadení posádek ZZS agresivními pacienty. 

Narůstají obavy lékařů z možných soudních postihů vzhledem             

k vysoké odpovědnosti rozhodovat o pacientovi v limitovaném čase a bez 

dostupnosti komplementárních vyšetření. Řešením tak stejně bývá transport 

pacientů na vyšetření do nemocnice pro jistotu. 

Největší část práce lékařů ZZS tvoří diagnostika a léčba onemocnění         

a úrazů, které život pacientů bezprostředně neohrožují. Lékaři tak ztrácejí nejen 

svoji odbornou erudici, ale hlavně zručnost v provádění dovedností (45). Pokud 

následně po dlouhé době dojde k nutnosti provést zákrok, vyžadující 

specializované dovednosti, schází potřebná jistota. Tento argument se stane 
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aktuálním zvláště v příštích letech. Generace otců – zakladatelů ZZS v naší zemi - 

se blíží k penzijnímu věku, případně již do penze odešla. Tito lékaři za sebou měli 

mnoho let nemocniční praxe s tisícemi intubací včetně zajištění dýchacích cest 

specializovanými technikami u pacientů s obtížnými anatomickými poměry 

obličeje, krku a hrudníku. Na resuscitačních stanicích a na operačních sálech 

provedli mnoho kanylací žil, punkcí centrálního řečiště, drenáží hrudníku, vedli 

desítky resuscitací. Díky mnoha letům praxe a bohatým zkušenostem jim nabyté 

dovednosti vydržely mnohem delší dobu, než tomu bude u generace, která přišla 

po nich a která začala na ZZS pracovat s nesrovnatelně menšími zkušenostmi       

a mnohem méně zažitými praktickými resuscitačními dovednostmi. Průměrný 

počet intubací a resuscitací a dalších resuscitačních dovedností připadajících na 

jednoho lékaře ZZS za rok je dnes i na nejexponovanějších pracovištích malý 

(45). 

Vzhledem k velmi omezeným diagnostickým možnostem pracují dnes 

v PNP stejně lékaři podle jednoduchých diagnosticko-terapeutických algoritmů, 

které se příliš neliší od algoritmů pro SZP. V systému, kde může být pacient 

transportován na oddělení UP, se stává irelevantním často uváděný hlavní 

argument, že lékař je schopen lépe než SZP provést třídění a tedy určit, na které 

oddělení pacienta po vyšetření odeslat. Podrobné diferenciálně-diagnostické 

úvahy jsou v terénu naprosto zbytečné, neboť v řadě případů stejně v omezených 

podmínkách a bez komplementárních vyšetření nemůže ani velmi erudovaný lékař 

stanovit přesnou diagnózu (bezvědomí nejasné etiologie). Rozhodování lékaře     

o správném nemocničním oddělení, kam má být pacient odeslán, spotřebovává 

výjezdovému týmu vzácný čas. Zdržení při podrobném vyšetřování může v řadě 

případů rozhodnout o nepříznivém osudu vyšetřovaného, může však rozhodnout    

i o nepříznivém osudu dalšího postiženého, ke kterému nemůže výjezdový tým 

v případě potřeby dalšího zásahu ihned vyjet, neboť je zablokován. Tyto situace se 

sice řeší vysláním týmu záložního, ten ale mívá delší dojezdový čas. Trend 

moderní medicíny je jednoznačný: pacienti by měli být v terénu co 

nejrychleji ošetřeni a ihned poté zajištěně transportováni do nemocnic. 

Je samozřejmé, že do nemocnice se při systému poskytování PNP bez 

lékaře dostává mnohem více pacientů než dnes. Je ale také samozřejmé, že lékař 
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oddělení UP, který rozhoduje o tom, zdali je hospitalizace pacienta nutná, nebo 

zdali je možné jej propustit domů, má před konečným rozhodnutím k dispozici 

výsledky komplementárních vyšetření. Výrazně se zmenšuje možnost omylu        

a následného poškození pacientů. Vyšetření pacienta na oddělení UP vždy zabere 

určitý čas. Pacient je s lékařem a SZP delší dobu v kontaktu, lze hodnotit 

krátkodobé trendy. Lékař oddělení UP má následně mnohem více podkladů pro 

stanovení správné diagnózy a pro definitivní závěr, než má v současné době lékař 

ZZS. 

Ve Spojených státech i v dalších zemích s anglo-americkým systémem 

poskytování NP se podařilo dokázat, že řadu odborných diagnostických                 

i terapeutických úkonů, které jsou v nemocnicích konzervativní Evropy vyhrazeny 

pouze lékařům, mohou dobře a bez poškozování pacientů zvládnout zdravotní 

sestry – specialistky. I v České republice se podařilo prosadit, aby SZP 

s nástavbovou atestací a zdravotničtí záchranáři mohli provádět v indikovaných 

případech sami defibrilaci manuálními defibrilátory. Je to modelový příklad, kdy 

byl původně lékařský výkon delegován na SZP a kdy toto přenesení pravomocí 

velmi dobře funguje a zachraňuje lidské životy. Toto více než 15 let staré 

rozhodnutí se navíc ukazuje jako nesmírně prozíravé a nadčasové, neboť je zcela 

v souladu s aktuálními resuscitačními doporučeními Guidelines 2010 (31). 

Nelze zpochybnit skutečnost, že nejen v zemi, kde jsou soudní spory 

pacientů s lékaři a zdravotnickými zařízeními na denním pořádku, ale            

i v mnoha dalších vyspělých zemích již skoro 50 let funguje systém PNP bez 

lékaře. Existují v něm výše zmíněné nevýhody a problémy, ale pacienti 

rozhodně nejsou poškozováni. 

Nedomnívám se, že bychom měli k americkým nemocnicím a anglo-

americkému systému poskytování NP vzhlížet s nekritickým obdivem. Rozhodně 

bychom však o něm měli i v naší zemi mnohem více diskutovat. Některých 

zkušeností bychom mohli využít v našich nemocnicích. České zdravotní sestry 

nejsou horšími odbornicemi než registered nurses a určitě by zvládly i část dnešní 
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lékařské práce∗. Lékařům by pak mohla zůstat pouze činnost vysoce 

specializovaná, ve které nahrazeni být nemohou. 

 

5.2.3. Spektrum pacientů na oddělení UP a obavy z právních 

postihů 

 
Alkoholismus, toxikomanie a bezdomovecký životní styl se dnes bohužel 

stále více rozšiřují po celém světě. Špinaví a zdevastovaní jedinci s různým 

stupněm alterace základních životních funkcí – nejčastěji vědomí a dýchání - se 

dostávají na oddělení UP různými cestami, a to opakovaně. Není výjimkou, že 

během 24 hodin je bezdomovec přivezen ZZS do několika nemocnic. I když 

naprostá většina z nich žádnou speciální terapii nepotřebuje, stejně je nutné 

všechny alespoň vyšetřit k vyloučení současného úrazu mozku, proběhlé aspirace 

zvratků do plic, hypoventilace, hypoglykémie, atp. Málokdo ze zdravotníků 

ošetřuje tuto skupinu obyvatel rád, přesto se dokumentace o vyšetření musí zapsat 

zvláště pečlivě. U některých z těchto pacientů je nutné zabránit možné aspiraci 

zvratků do plic v situaci, kdy jsou v důsledku opilosti jejich obranné reflexy 

obleněné. Ještě horší je to s oblíbenou bezdomoveckou kombinací alkohol + 

drogy. V lepším případě to pro personál oddělení UP znamená jejich sledování ve 

stabilizované poloze. V horším nutnost zajištění dýchacích cest tracheální intubací 

a minimálně několikahodinovou umělou ventilaci plicní. 

Ošetřující personál je navíc zdržován tím, že díky velmi špatné hygienické 

úrovni těchto jedinců musí při jejich vyšetřování a léčení používat mimořádné 

ochranné postupy a po propuštění věnovat více času očistě a desinfekci postelí      

a pomůcek. Další časová ztráta vzniká z toho, že v místnostech, kde je ošetřováno 

více pacientů současně, se při ošetřování několik týdnů nemytých, pomočených     

a pokálených individuí u dalších přítomných pacientů – nejsou-li tou dobou          

v milosrdném bezvědomí - dostaví nausea a zvracení. I ti opilci a bezdomovci, 

kteří nejsou bezprostředně ohroženi na životě, blokují na oddělení UP lůžka, 

                                                 
∗ Autor práce se kromě vzdělávání lékařů podílí přes 30 let i na vzdělávání SZP ve zdravotnických 
školách a při nástavbovém studiu. V posledních letech přednáší SZP v rámci kontinuálního 
celoživotního vzdělávání. 
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protože nebývají po několik hodin schopni chůze. Jestliže na začátku vzniku 

oddělení UP byla snaha, aby systém stál co nejméně peněz a aby byl zaměřen 

pouze na pacienty se závažným postižením, kteří nemají zdravotní pojištění, je 

v současné době záběr mnohem širší. Počet personálu tomu mnohdy neodpovídá, 

bývá poddimenzován. Kromě počtu personálu je neméně důležité, kolik z lékařů  

a SZP ve službě je začínajících a kolik již zkušených – tito většinou pracují 

rychleji. 

Obava z právních postihů a ochrana práv pacientů vedou k tomu, že 

zdravotnická dokumentace v celém západním světě nabobtnala do podoby, kterou 

by před nedávnou dobou neočekával ani ten největší pesimista. Lékař musí 

pacientovi vše vysvětlit, poučit jej o rizicích a alternativách. I to nejzákladnější 

vysvětlení a poučení mu zabere několik minut cenného času, u složitějších 

zákroků se jedná o násobky této doby. Po vysvětlení musí lékař pacientovi nechat 

podepsat informovaný souhlas, stále častěji několik různých informovaných 

souhlasů k různým výkonům. Na tyto tiskopisy musí samozřejmě připojit 

jmenovku, svůj podpis a datum i lékař. Po vyšetření a ošetření pacienta opět musí 

lékař vše – včetně negativních nálezů – podrobně zapsat do zdravotnické 

dokumentace. Správnost administrativních úkonů při poskytování NP je ještě 

důležitější než při poskytování péče standardní, a to i u jedinců ze spodiny 

společnosti. Mnoho lékařů proto raději volí atraktivnější obory medicíny. 

 

5.2.4. Organizace resuscitační služby, Medical Emergency Teams  

 
Guidelines 2005 i 2010 naprosto jasně doporučují, aby se v nemocnicích 

nečekalo, až se pacient zhorší natolik, že dospěje k srdeční zástavě a bude nutné 

zahájit KPR, ale aby se správně vyhodnotily časné známky hrozící katastrofy. 

V některých zemích se sledují časové intervaly od prvých známek zhoršení stavu 

pacienta k poskytnutí odborné péče (84). I sestry mohou rozhodnout o nutnosti 

včasné intervence na základě změn hodnot běžně sledovaných funkcí: vědomí, 

tepové frekvence, krevního tlaku, dechové frekvence a kvality dýchání, saturace 

hemoglobinu kyslíkem (85). Epidemiologickými studiemi se zjistilo, že jen malé 

procento kardiálních zástav není předcházeno varovnými známkami zhoršujícího 
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se zdravotního stavu. Doporučuje se například postup s využitím “Early warning 

scores“ (86). Pokud se u pacienta změní sledované hodnoty nad či pod určité 

předem stanovené hranice, má ošetřující personál ihned volat specializovaný tým. 

Tento tým funguje v optimálním případě jako konsiliární: převezme péči              

o pacienta a zajistí mu transport na takové lůžko NP, které v rámci diferencované 

péče odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Zhorší-li se zdravotní stav pacienta před 

příchodem týmu na oddělení natolik, že již bylo nutné zahájit resuscitaci, přebírají 

jeho členové od personálu oddělení vedení resuscitace a věnují se provádění 

rozšířené KPR. Medical emergency team tedy v nemocnici funguje nejen jako 

tým konsiliární, ale i resuscitační. Protože nahrazuje klasický nemocniční tým 

resuscitační, musí jeho vedoucí velmi dobře ovládat diagnostiku a léčbu 

neodkladných stavů a musí též perfektně ovládat dovednosti základní i rozšířené 

KPR. 

Současná organizace resuscitační služby je v řadě našich nemocnic 

neveselá. Na akutní konsilia se v nejedné nemocnici čeká v řádu čtvrthodin, ale     

i déle. Není výjimkou, když není jednotné telefonní číslo pro volání 

resuscitačního týmu, ale v pracovní době se volá na jedno telefonní číslo a zcela 

jiný postup platí v době mimopracovní. Resuscitační tým se aktivuje běžnými 

nemocničními telefony a nikoliv telefonem vyčleněným, tedy „horkou linkou“, 

optimálně pak telefonem mobilním, eventuelně vysílačkou. Pokud se používá ke 

svolávání týmu pagerů, bývá situace ještě horší. Ve většině nemocnic zajišťují 

resuscitace anesteziologové. Kdo zná práci anesteziologa na operačním sále - 

zvláště ve službě, kde se operují nepřipravení pacienti s akutními příhodami - 

tomu musí být jasné, že jsou mnohaminutová období, kdy se i velmi zkušený 

anesteziolog nemůže věnovat ničemu jinému, než svému pacientovi a kdy tedy na 

pager při sebelepší vůli reagovat nemůže. Nikoliv podle nejnovějších 

resuscitačních doporučení, ale již podle Guidelines 2000 má být provedena 

nemocniční defibrilace na všech odděleních nemocnice do třech minut. V kolika 

našich nemocnicích je tento požadavek splněn? 

Zmíněné problémy se zajištěním nemocničních resuscitací se celosvětově 

neřeší lehce. Má-li být resuscitační tým akceschopný v řádu desítek vteřin, musí 

buď čekat na práci, nebo se věnovat takové činnosti, kterou může kdykoliv 
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přerušit či ukončit. Standardně fungující oddělení UP mohou pomoci jak se 

zajištěním nemocniční resuscitační služby, tak – pokud je dostatek zkušeného 

personálu – je možné z oddělení UP žádat i konsiliární službu. Jaké jsou výhody 

této organizace? 

Tým vybíhá z jednoho oddělení. Lékař může pomoci SZP s transportem 

vybavení pro resuscitaci. V optimálním případě se resuscitace zúčastní                  

a s nesením vybavení pomůže sanitář oddělení. Časová úspora v lépe 

organizovaném systému může být v řádu minut, čímž značně stoupá šance 

resuscitovaného pacienta na přežití. Každou minutu, která uplyne bez 

poskytované resuscitace od vzniku komorové fibrilace či bezpulsové komorové 

tachykardie do provedení defibrilace, klesá šance pacienta na přežití asi o 10% 

(viz graf číslo 6). Pokud je mezi srdeční zástavou a defibrilací KPR prováděna, 

klesá šance na přežití pomaleji a snižuje se každou minutu o 3 až 4%. 

 

Graf č. 6: Vztah délky trvání komorové fibrilace a přežití 

 
Zdroj: Upraveno dle Cummins RO, Annals Emerg. Med. 1989;18:1269-75. 

 

Nikoliv nepodstatné je, že se v uvedeném grafu hovoří o šanci pacienta na 

přežití, ale již se nehovoří o tom, v jakém stavu přežije. Cílem resuscitačního 

snažení zdravotníků musí být to, aby pacient přežil buď bez neurologického 
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deficitu, což je případ optimální, nebo alespoň s neurologickým deficitem 

minimálním. Pár desítek ušetřených, či naopak ztracených vteřin může 

rozhodnout o menším či větším poškození CNS přeživšího pacienta a může tak 

určit jeho další osud. Pacient, u kterého se sice po resuscitaci podaří obnovit 

krevní oběh a dýchání, který ale díky těžkému posthypoxickému postižení mozku 

přežívá jako apalik, je zřejmě tou úplně nejhorší ze všech špatných možností pro 

příbuzné i pro zdravotnický systém. Celosvětová diskuse při rozhodování o osudu 

a otázky spojené s následným nedůstojným usmrcením apaličky Terry Schiavové 

na jaře roku 2005 jsou jedním z objektivních důkazů této smutné skutečnosti. 

Na oddělení UP je lékařů i sester ve službě více, proto není problémem 

zajistit současně v nemocnici dvě či tři akutní konsilia (resuscitace, případně 

zajištěné transporty), což je při tradiční organizaci nemocniční NP v naší zemi 

prakticky nemožné. Nutnou podmínkou samozřejmě je, aby oddělení bylo 

personálně plně saturované a nebylo ve stavu “overcrowding“. 

Samostatnou kapitolou je technika KPR. Již roky je známo, že i správně 

prováděná resuscitace zajistí necelých 30% normální perfúze mozku, tedy 

hraniční prokrvení tkáně nejcennější a na nedostatek kyslíku nejcitlivější. Pokud 

personál nemocnice provádí resuscitace jen ojediněle a v intervalu několika let     

(a pokud netrénuje několikrát do roka na resuscitačních modelech, což je spíše 

výjimečné), pak technické provádění resuscitace bývá suboptimální. 

Stále více se v NP dostává do popředí zájmu otázka přítomnosti příbuzných     

u jejich blízkých na nemocničních odděleních, poskytujících NP. Jedná se            

o specializovaná oddělení, kde by toto ještě před pár lety bylo naprosto 

nemyslitelné. Přibývá žádostí příbuzných, aby mohli být se svými blízkými nejen 

ve stabilizovaném období poskytované standardní, intenzivní či dokonce 

resuscitační péče, ale aby s nimi mohli být i ve chvílích pro všechny nejtěžších - 

během resuscitací. Tento trend je patrný nejen u příbuzných dospělých pacientů, 

ale je stále častější i u rodičů dětí. Z psychologických závěrů vyplývá, že jsou-li 

rodiče přítomni při resuscitaci, pak nemají pocit, že své dítě v rozhodujících 

chvílích opustili. Podle psychologů se s případnou ztrátou svého dítěte lépe 

vyrovnávají. Zvláště poté, co viděli maximální resuscitační úsilí, kterým se 

zdravotníci pokoušeli nepříznivý stav zvrátit. Již Guidelines 2005 se přítomnosti 
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příbuzných při resuscitaci věnují (87). Doporučení se dají zestručnit do několika 

bodů: 

• Pokud příbuzní projeví přání být přítomni i u resuscitačních zákroků, 

nemá jim v tom být bráněno. U mimonemocničních resuscitací má být 

možnost přítomnosti u resuscitace příbuzným dokonce aktivně nabídnuta. 

• Jeden z nejzkušenějších členů zdravotnického týmu musí být plně 

vyčleněn pro komunikaci s příbuznými a pro jejich podrobné informování 

o tom, co se s pacientem právě provádí a provádět chystá. Upozorňuje 

příbuzné na stresující pohled při nutnosti zavést invazivní diagnostické      

a léčebné metody u jejich blízkého. Musí znát bezchybně doporučené 

postupy resuscitace a měl by znát i způsob práce svých kolegů a SZP. 

Musí s předstihem upozornit příbuzné na křečovité záškuby svalstva při 

defibrilaci, aby nedošlo k jejich psychickému trýznění, když by tyto křeče 

a podobné projevy při resuscitacích mylně považovali za úspěch 

resuscitace. 

• Jako základní podmínku pro všechny zmíněné body uvádějí již Guidelines 

2005 to, že resuscitace musí být v přítomnosti příbuzných prováděna lege 

artis týmem erudovaným, sehraným, schopným pracovat klidně a beze 

zmatků i v situaci, která klade na všechny členy týmu opravdu mimořádné 

psychické nároky (87). Je samozřejmé, že všechny výše uvedené 

požadavky lépe zvládne takový tým, který specializované zákroky často 

provádí a dobře technicky ovládá. 

• Doporučení hovoří o vhodnosti speciálně vyčleněné, klidné a útulné 

místnosti pro rozhovory s příbuznými pacientů těžce nemocných, 

zraněných či zemřelých. Jistěže nebude stačit jedna místnost pro velký 

nemocniční areál, ale spíše se podaří vybudovat vyhovující prostory          

u oddělení UP, než budovat podobné místnosti na každém oddělení 

nemocnice. 

• V resuscitačních doporučeních je přesně uvedeno, jak má zdravotnický 

personál postupovat při sdělování nepříznivých informací příbuzným či 

pozůstalým. Pracovníci, kteří s příbuznými těžce nemocných či zemřelých 

pacientů jednají častěji, jsou ve svém jednání zkušenější, více váží slova    
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a dokáží profesionálně reagovat i na situace, které měně zkušení nemusejí 

dobře emočně zvládnout. 

 

5.2.5.Overcrowding v České republice – fikce či realita? 

 
Na úvod krátká osobní vzpomínka. V roce 1992 jsem jako lékař LZS 

transportoval těžce zraněného pacienta z dopravní nehody ve Středočeském kraji 

do Prahy. Dispečink ZZS se marně pokoušel sehnat nemocnici, která by byla 

ochotna jej přijmout. Vrtulník kroužil nad Prahou a čas ubíhal. Letový provoz nad 

hlavním městem republiky v blízkosti mezinárodního letiště je z pochopitelných 

důvodů velmi pečlivě monitorovaný. „Kroužení vrtulníku“ bylo natolik atypickým 

jevem, že pilot byl řízením letového provozu oficiálně dotázán, co se děje a jaký 

má důvod k tomuto konání. Místo pro pacienta se nakonec po desítkách minut 

našlo, ale je otázkou, zdali se v tomto případě dá hovořit o happy endu. 

 

Výše zmíněná příhoda je jen extrémně vyhrocenou situací, která vůbec 

není vzácná. Problémy s umístěním pacientů vyžadujících NP péči byly a jsou 

podstatně častější, jen se o nich příliš nehovoří (výjimkou je ředitel ZZS hl. města 

Prahy MUDr. Zdeněk Schwarz). Není od věci si položit otázku, proč. 

Eufemistických zdůvodnění lze nalézt mnoho. Pravdou však je, že by bylo nutné 

položit nepříjemné dotazy managementu nemocnic. Museli by vysvětlovat, proč 

je tak složité umístit jednoho těžce zraněného pacienta v hlavním městě republiky, 

které je známé koncentrací nemocnic, patřících k největším v republice, a to za 

běžné situace, kdy se nejedná o hromadné neštěstí či o katastrofu. Další otázky by 

se pak zákonitě musely týkat organizace NP v konkrétních nemocnicích… 

V České republice se zatím nevyskytuje overcrowding v extrémní formě, 

která je popsána v kapitole 5.1.1. Jsem přesvědčen, že řada situací, kdy 

zdravotníci v našich nemocnicích nevědí, kde jim hlava stojí, je způsobena 

přetížením systému, které je charakteristické pro overcrowding. 

Moc bych si přál, abych se ve svých názorech mýlil, ale pokud tomu 

tak není, pak se bude situace postupně zhoršovat a k overcrowdingu v jeho 

extrémní podobě zanedlouho dojde i v našem systému. 
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Domnívám se, že nebezpečí overcrowdingu v České republice hrozí 

především z těchto důvodů: 

• Jedním z důsledků transformace a postupného rušení LSPP je, že nyní se do 

nemocnic dostávají i ti pacienti, kteří byli dříve lékařem LSPP vyšetření, 

zaléčeni a odesláni domů. Nemocnice se tak musí postarat o více pacientů 

v mimopracovní době, kdy je přítomno méně personálu. 

• Plánovaná transformace menších nemocnic – de facto přeměna na doléčovací 

jednotky a oddělení následné péče, kde se nebudou ošetřovat akutní stavy – 

nasměruje do regionálních nemocnic ty pacienty, které dříve tyto menší 

nemocnice odfiltrovaly. 

• Je sice velmi hezké, že se postupně zvyšuje počet zásahů RZP, tedy bez 

lékaře, což snižuje náklady ZZS. Rubem skutečnosti je, že se do nemocnic 

dostává podstatně více pacientů, kteří by mohli zůstat doma, kdyby je viděl    

a ošetřil lékař (dobře zaléčená hypoglykemie, odeznělý epileptický záchvat, 

nepříliš vysoké teploty). SZP si to v současném systému dovolit nemohou       

a pacienty do nemocnic přivážejí. 

• Zvyšující se poplatky za pobyt v nemocnici povedou ve svém důsledku 

k tomu, že se někteří pacienti budou snažit opustit nemocnici nedoléčeni co 

nejdříve i za cenu podepsání negativního reversu. Jistá část těchto pacientů se 

bude do nemocnice muset urgentně vrátit v těžkém stavu. 

• Pokud je na zdravotníky činěn tlak, aby byla co největší obložnost a aby 

nemocniční lůžka vydělávala, nemohou tato pak být k dispozici pro akutní 

příjem pacientů. Pamatuji dobu, kdy do služby lůžková rezerva zůstávala. 

• Vzhledem k nedostatku personálu je uzavírána i část lůžek na oddělení, 

kde se poskytuje NP (lůžka na JIP a resuscitačních stanicích). 

• Privatizovaná zařízení se snaží omezovat poskytování NP, i když se jedná      

o velké nemocnice (nemocnice ve Vysočanech (dřívější Dům zdraví) 

nemocnice v Ostrově na Karlovarsku). 

• Do regionálních specializovaných center (kardiocentra, ictová centra, 

traumacentra) se dostávají nejen pacienti z vlastní spádové oblasti, ale 

z mnohem širšího regionu. 
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• Tzv. ochránci lidských práv bojují proti nelidským psychiatrickým léčebnám. 

Jejich argumenty o ambulantní psychiatrické léčbě se poslouchají hezky         

a znějí logicky. Hlavně těm, kteří neměli nikdy co do činění s agresivním 

schizofrenikem, běhajícím po domě se sekyrou a snažícím se zabít každého na 

potkání. Budou-li jejich žádosti vyslyšeny – a obávám se, že k tomu dojde, 

psychiatrická péče se má transformovat – kam asi budou posléze těžcí 

psychotici ZZS přiváženi? 

• V médiích proběhly opakované mediální štvanice proti zdravotníkům. Kolik 

lékařů bude za této situace ochotno slevit z požadavků na kompletní vyšetření 

a léčení všech pacientů lege artis s perfektně vedenou podrobnou 

zdravotnickou dokumentací i u tzv. lehčích případů, jak o tom hovořil Dr. 

Drew z Canberry? Já se naprosto upřímně přiznávám, že tuto odvahu již delší 

dobu nemám. 

• Dle mých informací na výše uvedené skutečnosti dosud nezareagoval 

nikdo ze zdravotnických manažerů. 

 

5.2.6. Perspektiva neodkladné péče a jejích systémů 

 
Po srovnání systémů NP se nutně otevírá otázka: co bude dál? Jaká bude         

v budoucnosti potřeba NP a jaký bude vývoj systémů? Je známo, že jakékoliv 

dlouhodobé prognózy jsou nejisté a že se opakovaně zmýlili i profesionální 

prognostici a politologové, přesto se domnívám, že: 

Lze očekávat stabilizaci nárůstu až mírný pokles výskytu akutních infarktů 

myokardu, cévních příhod mozkových (CPM) a tepenných embolizací vzhledem   

k tomu, že intenzivní primární prevence aterosklerózy zlepší současnou 

epidemiologickou situaci. Naproti tomu se nepochybně zvýší potřeba NP v oblasti 

traumatologie a katastrof v důsledku narůstajícího světového terorismu, 

zločinnosti, lokálních válečných konfliktů, pracovních úrazů v průmyslu, dopravě 

a při volnočasových aktivitách. Negativní epidemiologický vývoj můžeme 

očekávat také v souvislosti s geologickou a meteorologickou neklidnou situací na 

naší planetě. Migrace obyvatel třetího světa do vyspělých zemí se může negativně 
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projevit zvýšeným výskytem atypických infekčních onemocnění a lokálními 

epidemiemi. 

Co přispěje k rozvoji NP? Rychlost a kvalita poskytnutí NP se zlepší dík 

vývoji nových diagnostických a léčebných postupů. Stane se tak vlastním 

vývojem klinických lékařských oborů, biochemie, farmakoterapie, lékařské 

elektroniky a dalšímu vývoji zobrazovacích metod. Zlepší se transport nemocných 

(rozšíření dálniční sítě, budování heliportů) a v neposlední řadě tvorba nových 

integrovaných systémů informačních technologií. Dalším faktorem bude zlepšení 

technické výbavy vozů ZZS která umožní přesnější diagnostiku postižení pacienta 

a tím i přesnější volbu místa převozu (specializované centrum versus oddělení 

UP). 

Jaké budou systémy NP? V posledním desetiletí dochází v ČR k prudkému 

vývoji specializovaných center zaměřených na akutní, život ohrožující příhody.   

V současné době je v ČR 11 kardiocenter, která zabezpečují kompletní 

neodkladnou kardiologickou péči včetně kardiochirurgie a 11 center která 

kardiochirurgii nezabezpečují. Budování center je podporováno granty z EU, a to 

podle hustoty obyvatelstva. Vybudování sítě kardiocenter snížilo úmrtnost na 

kardiovaskulární příhody o 50%. Základní filosofie využití kardiocentra je: dojezd 

ZZS do centra max. 60 km bez zbytečného čekání na oddělení UP nemocnice. 

Ictových center kompletně zabezpečujících péči o pacienty postiženými CPM je  

v ČR 10. Vedle toho pak 23 center, která zabezpečují NP v krajských a vybraných 

okresních nemocnicích, Budování ictových center je rovněž podporováno granty  

z EU a řízeno od roku 2003 Národním cerebrovaskulárním programem. 

Popáleninová centra jsou v ČR tři: FN Královské Vinohrady, FN Brno a FN 

Ostrava. Traumacentra jsou v ČR: FN Motol, FN Královské Vinohrady, ÚVN, 

Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Brno, 

Olomouc, Ostrava. Specializovaná centra dětské traumatologie jsou v Praze, 

v Brně a v Ostravě. Pro všechna specializovaná centra platí, že jde ve svém 

oboru o špičková akreditovaná zřízení splňující přísné podmínky zadané 

zřizovatelem. Přísun pacientů na tato pracoviště je zabezpečován ZZS přímo       

z terénu s obejitím spádových nemocnic. Předpokladem pro plné využití 

specializovaných center je kvalitní funkce ZZS. Nejdůležitější je rychlá 
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diagnostika postižení přímo v sanitním voze ZZS, zahájení léčby, informace 

specializovaného centra a zajištěný transport. Počet specializovaných center se 

pravděpodobně rozšiřovat nebude, nelze ale vyloučit, že v budoucnu dojde 

k určitým korekcím. Vlastní vývoj systémů NP se bude odehrávat především na 

úrovni vzájemného organizačního a funkčního propojování oddělení UP nemocnic 

a specializovaných center se systémy základní kurativní standardní péče 

nemocnic. Cílem bude oddělit oba systémy od sebe a zvýšit tím celkovou 

výkonnost zdravotnictví. Půjde o proces manažerského charakteru závislý na 

úrovni zdravotnictví, geopolitických a finančních poměrech té či oné země. 

Oddělení UP jsou neopomenutelnou jednotkou v systému zabezpečujícím NP. 

V současné době probíhá v ČR intenzivní budování těchto oddělení v krajských   

a okresních nemocnicích. Velikost a charakter práce na oddělení UP se v různých 

nemocnicích liší podle místní situace (potřeba NP v dané oblasti, finanční 

možnosti regionu, transportní vzdálenosti). Budování oddělení UP splňuje 

základní požadavek sytému NP: odklonit proud pacientů vyžadujících poskytnutí 

NP od pacientů vyžadujících v nemocnici péči standardní. Do budoucna 

nepochybně dojde k budování oddělení UP v dalších nemocnicích. 

Z uvedených příkladů vyplývá, že perspektiva zabezpečení NP je              

v racionálním propojení funkce specializovaných center, převzatých ze 

systému franko-německého, a urgentního příjmu nemocnice, který je převzat 

ze systému anglo-amerického. Není vyloučeno ani budování malých oddělení 

UP či emergency rooms u jiných zařízení jako jsou transformované nemocnice, 

LDN, polikliniky, apod. podle aktuální situace v regionu. 

Kvalitní zabezpečení NP si ovšem vyžádá také mimořádně kvalitní přenos 

informací mezi ZZS, specializovanými centry, odděleními UP a integrovaným 

záchranným systémem. Dobrá koordinace poskytované NP ve specializovaných 

centrech a na odděleních UP, ale i v oborových ambulancích, může navíc do jisté 

míry odvrátit problém overcrowdingu tím, že se proudy nemocných rozdělí. 

Centra zachrání životy, oddělení UP poskytnou kvalitní NP, která snese i určitou 

dobu čekání, ale život neohrozí, invaliditu nepřivodí. 

Co je a co zůstane společné pro systém specializovaných center a oddělení 

UP? Specializovaná centra nemocnice a oddělení UP zůstanou nepochybně během 
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několika příštích desetiletí základními kameny systémů NP a pracovišti, na 

kterých bude probíhat další vývoj oboru UM včetně školení lékařů-specialistů. 

Další společnou oblastí je kvalitní zabezpečení KPR. V současné době probíhá 

intenzivní výzkum farmakoterapie při KPR, který by ještě zvýšil 

resuscitovatelnost a současně snížil třicetidenní následnou úmrtnost, Jistou 

perspektivou je opomíjené včasné tlumení bolesti a psychického stresu. Vývoj 

farmakoterapie nabízí nové způsoby tlumení bolesti, např. fentanylovým sprejem. 

Každý pacient vyžadující NP je psychicky stresován. Úlevu přináší včasné podání 

benzodiazepinu. 

Co naopak není v budoucnu perspektivní? Budování mamutích oddělení UP, 

která chtějí zabezpečit NP v celém rozsahu včetně život ohrožujících stavů. Děje 

se tak zatím třeba v USA a v Číně. Není pochyb, že při dostatku finančních zdrojů 

lze vybudovat nemocnici komplexní a všeobecné neodkladné péče. Tyto útvary 

mají k dispozici radiodiagnostiku zúžení koronárních tepen s možností odhadu 

hibernujícího myokardu. A samozřejmě CT a MR na diagnostiku charakteru CMP 

(ischemický versus hemoragický iktus). Co nemají a mít nemohou, to jsou týmy 

erudovaných specialistů, kteří by na úrovni zvládali poskytnutí NP pacientů         

u všech neodkladných stavů. Kvalita lékařského týmu je kromě jiného dána 

četností výkonů za rok. V chirurgii se hovoří o vyoperovanosti lékaře. V mamutím 

oddělení UP bude četnost život ohrožujících výkonů malá a kvalita týmu 

odborníků tomu úměrná. V Číně se pokusili situaci vyřešit tím, že do takovéhoto 

oddělení přilétali na objednávku odborníci ze vzdálených specializovaných center. 

Rozsah a kvalita NP budou více než v minulosti ovlivňovány zásahy politiků   

a aktuálními názory panujícími v oblasti lékařské etiky. 
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6. Zhodnocení výsledků a doporučení 

 
6.1. Navrhované změny systému poskytování neodkladné 

péče v České republice 

 
V kapitole 3 je obsažena analýza současného stavu poskytování NP v České 

republice. Je nepochybné, že PNP i nemocniční NP je v České republice na slušné 

úrovni, i když nemalé rezervy samozřejmě existují. Přes určité nedostatky patří 

naše země v organizaci PNP ke světové špičce. 

 

Na základě vlastní mnohaleté praxe v oborech anesteziologie-resuscitace a UM     

a po vyhodnocení zahraničních zkušeností předkládám návrh změn současného 

stavu poskytování NP v následujících oblastech: 

1. Požadavky na systém NP 

2. Základní a nadstavbové poskytované služby, etické otázky 

3. Výuka specialistů oboru UM 

4. Efektivní rozdělení zdrojů a plánování kapacit 

 

6.1.1. Požadavky na systém neodkladné péče 

 
Vybudovat oddělení UP v největších nemocnicích v zemi – ve fakultních 

nemocnicích, optimálně i v nemocnicích oblastních. 

Již při úvahách o organizaci poskytování NP by mělo být určeno, že 

pracovní náplň oddělení UP bude odpovídat pracovní náplni oboru UM ve světě. 

Jednak budou čeští lékaři po složení atestace dobře připraveni na práci v zemích 

s anglo-americkým systémem poskytování NP, jednak bude možné provádět 

výuku oboru UM v jeho plném rozsahu a srovnávat výsledky práce jednotlivých 

oddělení. Oddělení nesmí být personálně poddimenzována! 

Lékařů se specializací UM v České republice každý rok přibývá, většina 

z nich pracuje ve ZZS. Proto by bylo výhodné zapojit do práce na odděleních 



Srovnání různých systémů neodkladné péče                                          Jiří Pokorný 
a jejich perspektivní vývoj 
 

112 
 

UP také praktické lékaře a ambulantní specialisty se všemi výhodami nejen 

pro udržování či zvyšování jejich odborné erudice, ale i pro snížení počtu hodin, 

které musí odsloužit lékaři nemocniční. Praktičtí lékaři mohou léčit nemocné 

s méně závažnými potížemi, které dříve řešila LSPP, a lékaři se specializací UM 

budou mít více času se věnovat těžším pacientům. 

Budou-li nemocnice převáděny z veřejných na jiné právní subjekty, je 

nutné smluvně zajistit, aby nedošlo k tomu, kdy by již tyto nové subjekty 

neměly povinnost poskytovat neodkladnou péči nepojištěným pacientům, 

jako se dnes stává v USA (48). 

Na základě analýzy vybudovat emergency rooms – viz kapitola adaptabilní 

systém. 

Manažeři by měli být při snižování počtu lůžek, zásadních změnách 

organizace práce v nemocnicích a při zavádění nových technologií hodně 

konzervativní. 

 

6.1.2. Základní a nadstavbové poskytované služby, etické otázky 

 
Mnoho problémů v oblasti NP vzniká již z definice velmi širokého záběru 

oddělení UP, podle kterého jsou na nich ošetřováni všichni pacienti přivezení 

záchrannou službou, odeslaní na ošetření svými lékaři a dále ti, kteří své 

zdravotní potíže za neodkladné sami považují. Je dobře známo, že subjektivní 

prožitek zdravotních potíží je individuální. Na jedné straně jsou nemocní, kteří 

přecházejí akutní infarkt myokardu či náhlou příhodu břišní. Na straně druhé je 

mnoho pacientů, zavalujících opakovaně zdravotnická zařízení se svými 

banálními obtížemi. 

Ukazuje se, že v celém tzv. vyspělém světě se neosvědčuje ponechat 

neomezený přístup k NP pouze na subjektivním posouzení občanů. Racionálním 

řešením by bylo stanovit jasné a přesné indikační seznamy pro rozsah poskytování 

základní NP a přesně určit, kdy budou moci zdravotníci poskytnutí neindikované 

péče občanům odmítnout (péče nadstavbová), aniž by byli posléze vystaveni 

nevybíravým útokům sdělovacích prostředků a různých organizací na ochranu 

práv pacientů. 
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Jestliže je v dnešní společnosti svoboda občana jedním z vysoce ceněných 

a zákony zaručených práv, je třeba respektovat, že určité skupiny obyvatel chtějí 

každý den svoji mysl ovlivnit etanolem, drogami či jejich kombinací. Chtějí spát 

ve slumech, pod mosty, v parcích nebo na chodnících. Tento styl života jim 

vyhovuje a neporušují-li platné zákony země, není nejmenší důvod, proč by 

společnost neměla jejich způsob života tolerovat a proč by měli být opakovaně      

i proti své vůli přiváženi do nemocnic. Jestliže tito zanedbaní a často infekční 

jedinci potřebují poskytnutí zdravotní péče, bylo by vhodné vyřešit, kde, kdy a jak 

by jim měla být poskytována potřebná péče, když se v prvé řadě jedná hlavně       

o otázky hygienické. Založení specializovaných ošetřovatelských center by bylo 

velkou pomocí zařízením zdravotnickým. Budou-li tito jedinci potřebovat 

zdravotní péči, měla by být legislativně určena nejen její nepodkročitelná, ale        

i nepřekročitelná úroveň (88). 

Kromě dokumentace lékařské se již několik let vede duplicitně 

dokumentace sesterská. Bylo by vhodné stanovit minimální povinný rozsah 

vedené dokumentace a snažit se o zaškrtávání předtištěných bodů ano, ne, jinak 

(89). 

Paternalistický přístup lékařů byl ve vyspělých zemích odmítnut. Je snaha 

jej nahradit přesnými pravidly a definovanými postupy, které mají eliminovat 

subjektivní přístup lékařů k jednotlivým případům a které nejsou právně 

napadnutelné. Na jedné straně je z lékařů sejmuto břímě nelehkého rozhodování, 

na straně druhé se z dnešní medicíny vytrácí selský rozum, který do doby nedávné 

vštěpovala studentům lékařských fakult starší generace pedagogů. Kvůli obavě 

z právních postihů a možnému nařčení z neposkytnutí pomoci či pasivní eutanázie 

tak opakovaně dochází k situacím, kdy se všemi silami „lékaři snaží, aby svíčka 

hořela, přestože už schází vosk i knot“ (z přednášky prof. MUDr. M. 

Aschermanna, Dr.Sc., na semináři o NP pro studenty medicíny na II. interní 

klinice VFN 1. LF UK v Praze, červen 2002). Změna vztahu lékař – pacient má 

jistě řadu positivních dopadů. Stojí však hodně času. Pro partnerský přístup lékař 

– pacient by měla být stanovena mnohem přesnější pravidla. Přístup zdravotníků 

k pacientům tak, aby tito byli partnery, dnes stojí lékaře několikanásobně více 
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času, než tomu bylo dříve. Mohu se mýlit, ale osobně se domnívám, že často 

negativa nového přístupu převažují nad jeho positivy. 

 

6.1.3. Výuka specialistů oboru UM 

 
Na lékařských fakultách by se měl začít vyučovat obor UM v plném 

rozsahu, neboť se jedná o obor základní a v moderní medicíně 

neopominutelný. Velkou příležitostí je reforma postgraduálního vzdělávání 

lékařů, kdy se vzdělávání lékařů přesouvá z IPVZ na lékařské fakulty. Zde by 

měly vznikat katedry UM a medicíny katastrof. Zatím ani jedna ze 3 lékařských 

fakult v Praze nemá oddělení UP, jehož pracovní náplň by byla stejná jako na 

Západě. 

Pacient, který není v bezvědomí a vyžaduje poskytnutí NP, je vždy 

postižen velkým stresem. Primárním podnětem ke stresové reakci jsou 

nociceptivní podněty, vycházející z poškozených tkání a systémů. Sekundárním 

podnětem pak jsou emoce vyvolané vjemy z nociceptivních podnětů i psychicky 

bez přímé závislosti na vjemu Nociceptivní podněty a emoce mění 

neurovegetativní rovnováhu organismu a dochází k dysbalanci, k sympatické či 

parasympatické aktivaci krevního oběhu. Děje se tak cestou přímých 

sympatických či vagových neurogenních aktivací orgánů, nebo prostřednictvím 

sekrece noradrenalinu a adrenalinu z nadledvinek (aktivace osy hypothalamus-

hypofýza-nadledvinky). Negativní až fatální důsledky neurovegetativní 

dysbalance jsou doloženy známými studiemi. I z těchto důvodů je nutné se           

v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání zdravotnického personálu mnohem 

více zaměřit na nutnost farmakologického snížení/potlačení stresu, a to co 

nejdříve - optimálně hned na začátku léčby (43, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96). 

Pokud se v brzké době nepodaří, aby měli lékaři se specializací UM 

stejnou vážnost jako chirurgové, internisté či psychiatři, nemůže skončit reforma 

zabezpečení NP úspěchem. Významnou roli by měla hrát osvětová práce 

uznávaných odborníků oboru, publikace i v nezdravotnických časopisech              

a denním tisku, dobře připravené prezentace v ostatních sdělovacích prostředcích. 

Přestože Česká republika patří k zemím, kde je obor UM uznán jako samostatná 
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specializace, stále bývá nejen v laických představách zaměňován se ZZS, první 

pomocí či s KPR. Takto se bohužel často vyučuje i na lékařských fakultách∗. 

 

6.1.4. Efektivní rozdělení zdrojů a plánování kapacit 

 
Již byly zmíněny objevy v medicíně a obrovský rozvoj moderních 

technologií. Na straně druhé stojí faktory určující možnosti systému: kapacity 

personální a finanční prostředky, které je možné přidělit pro zdravotnictví 

z rozpočtu země, aniž by došlo k jejímu dalšímu zadlužování. Aby se zabránilo 

nebezpečnému rozkolísání systému, měly by být všechny změny prováděny velmi 

uvážlivě a po diskusi odborné, nikoliv politické. 

Vyspělý stát by měl mít finanční prostředky na to, aby poskytl všem 

obyvatelům NP lege artis. Je však nutné se začít zabývat rozevřením nůžek mezi 

požadavky na NP a finančními zdroji, které je možné na ni vyčlenit. Zřejmě již 

nikdy nebude dostatek peněz pro poskytnutí špičkové zdravotní péče všem 

obyvatelům všech věkových skupin. Proto by se měli sami občané po odborné 

diskusi vyjádřit k tomu, jakou zdravotní péči chtějí, a co jsou ochotni zaplatit či 

oželet na úkor jiných státem poskytovaných dávek. Veškeré změny ve zdravotním 

systému a sociálně-zdravotním pojištění by měly být realizovány s využitím 

zkušeností rozvinutých kapitalistických zemí, zejména z USA, Irska, Velké 

Británie, Německa, Belgie. Jedním z mement je zjištění, že zdravotní péče pro 

nepojištěné pacienty stojí mnohem více peněz než pro občany pojištěné (97). 

Plně si uvědomuji, že následujícím doporučením se pouštím do rizikové 

oblasti, nicméně jsem stoprocentně přesvědčen, že by se LZS měla 

racionalizovat a mělo by dojít ke snížení počtu jejích stanovišť (98). 

 

                                                 
∗ Autor práce zajišťoval v roce 2000-2001 „Přednášky z urgentní medicíny“ na KAR 3. LF UK      
v Praze podle sylabu fakulty. 
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6.2. Adaptabilní systém 

 
6.2.1. Charakteristika adaptabilního systému 

 
Základní filosofií adaptabilního systému je využít klady anglo-

amerického a franko-německého systémů poskytování NP a omezit jejich 

záporné stránky. Ponechat to, co dobře funguje, a doplnit kapacity tam, kde 

hrozí vzniknout vakuum NP. 

Aby se zabránilo hromadění pacientů před odděleními UP - nebo dokonce 

overcrowdingu - a aby bylo možno včas zachránit postižený orgán, navrhuji 

rozdělit proud pacientů takto: 

Hlavní proud pacientů vyžadujících NP, u kterých bezprostředně nehrozí 

nebezpečí z prodlení, bude ošetřován na oddělení UP. Pokud dojde 

k overcorwdingu, budou nejtěžší pacienti směrováni přímo na oborové jednotky 

NP. V těch nemocnicích, kde zatím nejsou oddělení UP, budou do jejich 

vybudování a plného zprovoznění pacienti přiváženi na nemocniční ambulance 

podle jednotlivých medicínských oborů, případně přímo na jednotky NP, jako je 

tomu dosud. Rozdělení proudu pacientů je znázorněno v obrázku č. 7 níže: 

PACIENT 
VELKÁ MĚSTA 

DIAGRAM  ROZDĚLENÍ  PROUDU  PACIENTŮ  VYŽADUJÍCÍCH 
NEODKLADNOU  PÉČI  V  ADAPTABILNÍM  SYSTÉMU

PACIENT 
VENKOVSKÝ 

REGION 
A 

MALÁ MĚSTA

VELKÉ NEMOCNICE

• ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU  - JIP
• RESUSCITAČNÍ STANICE 
• DĚTSKÁ RESUSCITAČNÍ PÉČE
• STANDARDNÍ ODDĚLENÍ

ER

VELKÉ NEMOCNICE

• SE SPECIALIZOVANÝMI CENTRY

MALÁ A STŘEDNÍ NEMOCNICE 
POSKYTUJÍCÍ NEODKLADNOU 

PÉČI

• ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU
• DALŠÍ ODDĚLENÍ NEMOCNICE
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Pacienti, kteří vyžadují neodkladnou specializovanou diagnostiku             

a terapii, budou směřováni přímo na oddělení (centra), která jsou schopna 

jim tuto péči zajistit: umělou ventilaci plicní, eliminační metodiky, akutní 

katetrizaci srdce a zavedení stentů (PCI) popáleniny, míšní léze… V největších 

nemocnicích, které poskytují specializovanou NP pacientům prakticky 

kontinuálně, by bylo vhodné vybudovat na těchto odděleních “emergency rooms“ 

- prostory pro příjem a krátké čekání pacientů (např. než se připraví, nebo uvolní 

katetrizační sál). 

Nebude-li moci specializované oddělení zajistit z různých důvodů (nejčastěji 

kapacitních) souběžnou specializovanou NP více pacientům, kteří by ji v danou 

chvíli potřebovali, bude těmto pacientům po dobu čekání poskytována zdravotní 

péče na oddělení UP. 

V rámci transformace nemocnic nebude docházet k jejich úplnému rušení, ale 

dojde k omezení počtu nemocnic, které NP poskytují (34). V ostatních by měla 

být poskytována péče následná či dlouhodobá. Z některých regionů, kde se zřejmě 

zruší poskytování NP, je špatná dostupnost do těch nemocnic, kam se budou 

muset dopravovat pacienti v případě akutních potíží. Potřeba zabezpečení 

základní NP a nebezpečí z prodlení stoupá se vzdáleností od nemocnice, která 

zajišťuje NP, zejména v příhraničních a horských oblastech a v regionech se 

špatnou dopravní obslužností. Zde se nabízí levné a efektivní řešení:                    

V transformovaných  nemocnicích zřídit lékařskou pohotovost, jejíž součástí 

musí být emergency rooms - optimálně se dvěma či třemi observačními 

lůžky. Pohotovostní služby v těchto nově vybudovaných zařízeních pak 

obsadit lékaři se specializací UM. Jednalo by se de facto o modernější, lepší       

a výrazně přínosnější formu LSPP s podstatně většími diagnostickými i léčebnými 

možnostmi oproti dřívější době. Hlavní rozdíl by spočíval v personálním 

obsazení, prostorovém uspořádání a možností lepší diagnostiky: vybavení pro 

základní biochemické vyšetření (point-of-care testing), případně i možnost 

sonografického vyšetření. 

Lékař se specializací UM je nejlepším odborníkem, který by měl poskytovat 

nejnižší stupeň PNP v regionech, se špatnou dostupností nemocnice, která 

poskytuje NP. Do příjezdu vozu ZZS se dokáže postarat o pacienta s akutním 
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infarktem myokardu, který přijde na vyšetření s bolestmi zad pro jistotu, nebo      

o zraněného z dopravní nehody, přivezeného v osobním automobilu. Nemá 

problémy s extramurálním porodem. Nebude se pouštět do operační revize 

přeřezaných šlach na zápěstí, ale umí zašít běžné tržnězhmožděné rány. Občané 

nebudou muset za ošetřením jezdit desítky kilometrů a i stát ušetří nemalé náklady 

za pendlování sanitek. 

 

6.2.2. Podmínky fungování adaptabilního systému 

 
Pokud má adaptabilní systém fungovat, je nutné splnit následující podmínky: 

• Dobrou organizací systému zajistit dostatečnou propustnost nemocnic, 

které poskytují akutní péči! 

• Organizačně zajistit, aby všechna nemocniční lůžka nemusela vydělávat při 

100% obložnosti, ale ponechávat přiměřený počet lůžek jako rezervu pro 

akutní příjmy. 

• Oddělení UP musí být součástí nemocnic (99)! 

• Legislativními změnami umožnit po přesném stanovení podmínek přenést část 

úkonů, které dnes provádějí lékaři, na nelékařské zdravotnické pracovníky. 

• Zlepšit koordinaci transportu do nemocnic a spolupráci oddělení UP při 

výskytu více pacientů vyžadujících poskytnutí NP v kratším časovém 

intervalu v regionu (100). 

• Při současném vývoji a trendech medicíny by rozhodně měli být alespoň ve 

velkých nemocnicích i v mimopracovní době trvale přítomni lékaři různých 

oborů, kteří jsou schopni bez zbytečného zdržení poskytovat specializovanou 

péči. Jsou-li vybudována oddělení UP, může být lékařů v nemocnici ve službě 

méně. Zásadně ale nedoporučuji, aby se z úsporných důvodů přešlo na systém, 

kdy jsou na telefonu všichni lékaři – specialisté - kromě lékařů oboru UM, 

přítomných na oddělení UP. 

 

Pro ekonomiku a finanční udržitelnost systému je zvláště důležité si 

uvědomit, že má-li se vybudováním oddělení UP dosáhnout lepšího využití 

personálu a lepší efektivity práce včetně snížení finančních nákladů, pak 
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nezbytnou podmínkou je, aby se poskytování větší části nemocniční NP 

přesunulo z oborových ambulancí na oddělení UP. 

Obrázek č. 8: 

SCHEMATA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PÉČE                    
V ČESKÉ  REPUBLICE

PACIENT SANITKA

SPECIALIZOVANÁ 
CENTRA *

* MOHOU BÝT SOUČÁSTÍ VĚTŠÍCH NEMOCNIC

NEMOCNICE

URGENTNÍ 
PŘÍJEM

NEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE                                                       
a                                             

STANDARDNÍ ODDĚLENÍ

ER
Stávající systém 
propojení

Navrhovaná doplnění 
stávajícího systému propojení

 
 

Pokud se i po vybudování oddělení UP zachová provoz nemocničních 

oborových ambulancí beze změn, nebo pokud dojde jen k jeho k minimální 

redukci, pak nejen že se náklady na provoz nesníží, ale vybudováním další 

kapacity naopak dojde k jejich nárůstu! Jistě není nutné, aby bylo v České 

republice skoro 200 nemocnic, poskytujících NP a je pravděpodobné, že v brzké 

době dojde k další redukci. Každé snižování počtu lůžek by však mělo být 

velmi pečlivě zváženo a vždy by se mělo přihlížet ke specifickým podmínkám 

regionu (101, 102). Neměli bychom se slepě přibližovat „počtu akutních lůžek 

na obyvatele ve vyspělých zemích“, ale vycházet z našich podmínek, tradice, 

limitů současného systému a demografických prognóz (103). Neuvážené 

snižování počtu lůžek v USA a v Irsku budiž mementem. Vybudovat 

jakékoliv fungující zařízení – nejen zdravotnické - trvá podstatně déle, než 

jeho administrativní zrušení. Ostatně v některých zemích se opět volá            

o zvýšení počtu akutních lůžek (88). 
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Ve všech nemocnicích by měly být vytvořeny standardy pro poskytování KPR 

tak, aby byla defibrilace dosažitelná v intervalu 3 minut na všech odděleních 

nemocnice. Následně by se měli manažeři zabývat dostupností defibrilace do 3 

minut v celém areálu nemocnice, optimálně vytvořit podmínky pro fungující 

nemocniční Medical Emergency Teams. 

V souvislosti s redukcí počtu zdravotnických zařízení a rozšiřujícím se 

zaváděním one-day surgery zřídit služby, které se postarají o pacienty                   

v mimopracovní době, tak, aby tito nemuseli jezdit do nemocnice při běžných 

pooperačních komplikacích, které lze zvládnout návštěvou lékaře či SZP               

u pacienta doma (104). 

 

6.2.3.SWOT Analýza 

 
S – Silné stránky (Strenghts) 

- Jednoduchá realizace 

- Nízké finanční náklady 

- Řešení mnoha problémů a rizik, vyskytujích se v tradičních systémech NP 

- Je v souladu s posledními poznatky medicíny a doporučeními odborných 

společností 

- Zkracuje čas mezi vznikem onemocnění a zahájením léčby 

- Zajišťuje poskytnutí kvalitní NP občanům těch regionů, kde dochází při 

transformaci zdravotnictví k rušení lůžek akutní péče v nemocnicích 

 

W – Slabé stránky (Weak) 

- Nutnost finančních nákladů na zbudování emergency rooms v době 

finanční krize 

- Jedná se o systém, který se vymyká současnému organizačnímu členění 

- Nutné přizpůsobení zdravotnických pracovníků i managementů 

 

O – Příležitosti (Opportunities) 

- Zajištění kvalitnější péče s malými náklady 
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- Systém přejímá výhody a minimalizuje nevýhody obou dosud fungujících 

systémů 

- Základy adaptabilního systému jsou v ČR již položeny 

- Kontinuální vzdělávání lékařů a zdravotního personálu 

- Možnost udržování a zvyšování kvalifikace i zdravotních pracovníků 

jiných specializací při práci na oddělení UP za mzdu 

 

T – Hrozby (Threats) 

- Konzervativismus zdravotnických pracovníků, zvláště managementu 

klinik, oddělení, vedení ZZS 

- Neochota zdravotnických manažerů zabývat se tou oblastí zdravotnictví, 

která dosud funguje 

- Zaměření strategického managementu na privatizaci, velké stavební 

zakázky a nákup drahé techniky, nikoliv na méně atraktivní změny 

systému NP 

- Obor UM nebývá vždy považován za stejně důležitý a plnohodnotný jako 

jiné medicínské obory 

 

6.2.4. Realizace adaptabilního systému v ČR 
 

Pokud se pro změnu organizace poskytování NP čeští politici                     

a organizátoři zdravotnictví rozhodnou, mohlo by to být lehčí než v jiných 

zemích. V České republice totiž došlo díky tradici ale i konzervativnímu 

přístupu manažerů a poskytovatelů zdravotní péče k základům atypického, 

leč funkčního smíšeného (adaptabilního) systému poskytování NP. Je 

otázkou, zdali se jedná o kontroverzi oboru UM či o včasné – byť náhodné – 

zachycení nového trendu. Této výhody bychom měli využít. Snaha moderní 

medicíny o včasnou záchranu postižených orgánů přináší požadavky, které se 

vymykají tomu, co mohou poskytnout dosud fungující systémy. Při realizaci 

organizačních změn, které jsou navrženy v této práci, by bylo možné v naší 
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zemi vybudovat systém poskytování NP, který by byl funkční, ekonomický, 

v souladu se Zákoníkem práce a navíc také uživatelsky přátelský. 
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7. Závěr 

 
V předkládané práci byly analyzovány a porovnány současné systémy 

neodkladné péče (NP) ve světě a v České republice. Jejich základními kameny 

jsou a během dalších let zůstávají oddělení UP a specializovaná oborová centra. 

 

V současné době lze charakterizovat systémy NP ve světě jako čistý 

systém anglo-americký a kombinaci systému anglo-amerického a franko-

německého. Převaha organizační struktury jednoho nebo druhého systému je dána 

geopolitickými poměry a tradicemi ve zdravotnictví v té či oné zemi.                   

V budoucnosti je nutné počítat s dalším vývojem systémů NP s cílem 

racionálnějšího propojení ZZS, oddělení UP a specializovaných center                  

v souvislosti s vývojem medicínských oborů, technických prostředků                    

a informačních technologií. Další vývoj systémů NP je potřebný mimo jiné také 

proto, že v současné době je nutné řešit řadu problémů, které snižují jejich 

efektivitu, zvláště problém overcrowdingu. 

 

Česká republika se v porovnání s ostatními zeměmi při budování systémů 

NP neopozdila a zaujímá ve světovém žebříčku jedno z předních míst, tak jako 

celé naše české zdravotnictví. Jedná se zde o racionální propojení anglo-

amerického systému s převahou orientace na oddělení UP nemocnic a na dnes již 

běžné transporty nemocných s život ohrožujícím postižením do specializovaných 

odborných center. V posledních letech probíhá v ČR rychlé budování oddělení UP 

také v menších nemocnicích a současně se vyvíjejí a přestavují již existující 

specializovaná centra (Ostrava). Jde o významné posílení základny českého 

systému NP a dobrý základ pro vytvoření podmínek k vybudování adaptabilního 

systému. 

Na základě analýzy systémů NP ve světě a v ČR a identifikování hlavních 

silných stránek i problematických oblastí jednotlivých systémů byl navržen tzv. 

adaptabilní systém NP. Adaptabilní systém NP je charakterizován 

přizpůsobivostí a flexibilitou při zabezpečení NP za různé místní, 
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epidemiologické a emergentní situace. Zavedení tohoto systému NP v ČR by 

vedlo k odstranění většiny současných nedostatků v poskytování zdravotní péče    

a výrazně pomohlo se zajištěním kvalitní NP občanům během plánované 

reorganizace českého zdravotnictví. 

 

Na závěr je třeba zdůraznit, že budování adaptabilního systému NP není 

možné bez odborně vědecké základny, kterou je obor UM v úzké spolupráci 

s dalšími lékařskými obory, zvláště oborem anesteziologie, resuscitace                  

a intenzivní medicína, kardiologií, neurologií, interním a infekčním lékařstvím, 

ORL, chirurgií a traumatologií. Je nezbytné, aby další rozvoj systému NP byl 

intenzivně podporován i v oblasti odborné, vědecké a pedagogické. 
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8. Souhrn a klíčová slova 

 
Urgentní medicína je oborem relativně mladým, ale za svou existenci 

prodělala již rozsáhlý vývoj, který rozhodně nekončí. V současné době fungují ve 

světě dva hlavní systémy poskytování neodkladné péče (NP); systém anglo-

americký a franko-německý. Oba systémy mají své nesporné klady, ale potýkají 

se též s nemalými problémy. Mnoho let práce na zdravotnické záchranné službě    

i v nemocnici na resuscitačních stanicích, odděleních urgentního příjmu                

a operačních sálech mne přesvědčilo, že v organizaci přednemocniční NP              

i nemocniční NP existují v naší zemi nezanedbatelné rezervy. 

 

Hlavním motivem ke zpracování tohoto tématu je snaha o zlepšení 

organizace zdravotnictví s cílem dosáhnout co nejlepšího zabezpečení NP pro 

obyvatele České republiky. Uvedená doporučení a návrhy změn systému však 

nejsou vázány na naši zemi, ale mají platnost universální. 

 

Pro sepsání této disertační práce bylo shromážděno maximum informací 

z oblasti organizace NP v různých zemích světa i v České republice. Na základě 

poznatků ze zmíněných pramenů a též s využitím vlastních dlouholetých 

zkušeností byly zhodnoceny a porovnány jednotlivé systémy poskytování NP       

s jejich výhodami i nevýhodami. Z analýzy vyplynulo, že systém zabezpečení NP 

musí vyhovovat geopolitickým poměrům a ekonomické situaci země, ve které je 

zaveden, a vývoji léčebných metod v oblasti zdravotní péče. 

 

Výsledkem práce je návrh na modifikaci systému poskytování NP v České 

republice. Jedná se o systém adaptabilní. Jeho hlavní výhodou je, že z obou ve 

světě dosud fungujících modelů přebírá to přínosné a minimalizuje slabší stránky 

každého z nich. Pokud by se podařilo nahradit určitý konzervativizmus 

pragmatickým přístupem, bylo by možné ušetřit nezanedbatelné finanční 

prostředky, aniž by došlo ke snížení kvality poskytované zdravotní péče. 

V nejednom případě by se přitom kvalita této péče mohla ještě zlepšit. 
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Kromě ušetřených financí by pak mohlo dojít i k dalším finančně obtížně 

vyjádřitelným benefitům v podobě zlepšení možností vzdělávání lékařů, středních 

zdravotnických pracovníků a studentů medicíny ale i ke zkrácení doby mezi 

přivezením pacienta do nemonice a poskytnutím odborné NP péče lege artis 

 

Klíčová slova 

Systémy neodkladné péče, urgentní příjem, overcrowding, adaptabilní systém 
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Summary and key words 
While a relatively young field of medicine, emergency care (EC) has 

recently witnessed dramatic advances which will definitely continue. At present, 

there are two main systems of EC provision, the Anglo-American and the Franco-

German ones. Both systems have their indisputable advantages; however, they are 

also fraught with major drawbacks. Given my long-term personal experience with 

emergency medical service as well as my appointments in hospital resuscitation 

wards, emergency departments, and operating theaters, I am convinced there is 

still considerable room for improvement in the organization of pre- and in-hospital 

EC in our country. 

The main aim of addressing this issue is to improve the organization of 

health care in a bid to develop an optimal system of providing EC for Czech 

citizens. Most importantly, the recommendations and suggestions for changes in 

the system as formulated in this thesis do not only apply strictly to our country; 

they should provide an impetus for changes to be adopted worldwide. 

To develop this thesis, I have collected as much as possible information 

about the organization of EC in various countries of the world and in the Czech 

Republic. Based on my knowledge and data from the above sources and, also, 

using my long-standing experience, I have evaluated and compared individual EC 

systems assessing both their advantages and disadvantages. The analysis has 

shown that the system of EC should meet both the geopolitical and economic 

status of the country involved, and the standard of currently available therapeutic 

options. 

The outcome of my study is a proposal to modify the system of EC in the 

Czech Republic. It should be an adaptable system, with its main advantage being 

it will adopt, from the two current worldwide EC models, the beneficial aspects 

while minimizing their weaknesses. Replacing sort of a conservative way of 

thinking by a pragmatic approach would save non-negligible funds without 

deteriorating the quality of the health care provided; the quality of care provision 

could even improve. 

The proposed concept would result, in addition to specific (calculable) 
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savings, in other difficult-to-calculate benefits in terms of not only improved 

conditions for medical education of physicians, paramedics, and medical students 

but, also, shortening door-to-door time (i.e., the period between the time the 

patient has reached the hospital and provision of lege artis EC. 

Key words 

systems of urgent care, emergency department, overcrowding, adaptable system 
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9. Seznam použitých zkratek a vysvětlivky pojmů 

 
• AED – automatizovaný externí defibrilátor. Tento typ defibrilátoru má v sobě 

diagnostický algoritmus pro maligní poruchy srdečního rytmu. Je-li 

indikována defibrilace, přístroj ji doporučí (u automatických AED přístroj sám 

výboj provede). Pokud není defibrilace indikována, stává se AED průvodcem 

zachránce při provádění KPR. 

• ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení. 

• Boarding - situace, kdy stav pacienta, vyšetřeného na oddělení UP, vyžaduje 

hospitalizaci a další léčbu v nemocnici. Není však pro něj volné nemocniční 

lůžko. Zůstává velmi dlouhou dobu na oddělení UP, kde často leží v halách    

a na chodbách. 

• CPM – cévní příhoda mozková. 

• Crowding – viz overcrowding. 

• Diferencovaná péče - takový stupeň zdravotní péče, který je pacientovi 

poskytnut podle stupně závažnosti jeho postižení. 

• Diversion, Diversion status: situace, kdy je na odd. UP takový stupeň 

overcrowdingu, že již vůbec není možné přijímat další pacienty. Po jeho 

vyhlášení musí záchranná služba pacienty vozit do nejbližšího jiného volného 

zařízení, neboť oddělení UP další pacienty nepřijímá. 

• DZS - dopravní zdravotní služba. Převoz neakutních pacientů, předchůdce 

DRNR. 

• DRNR: doprava raněných, nemocných a rodiček, následovník DZS. 

• Emergency Department či Emergency - pohotovostní oddělení či pohotovost. 

V ČR se pod termínem pohotovost běžné chápe tzv. LSPP. Proto se v ČR pro 

Emergency a Emergency department užívá termín urgentní příjem či oddělení 

urgentního příjmu – oddělení UP. 

• Emergency Medicine (někdy Emergency and Disaster Medicine): česky se 

překládá jako urgentní medicína (a medicína katastrof). 

• European Resuscitation Council (ERC) – Evropská rada pro resuscitaci. 

• EU - European Union - Evropská unie. 
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• ICHS - ischemická choroba srdeční. 

• ICU (Intensive Care Unit) – jednotka intenzivní péče (JIP). 

• IEM - International emergency medicine. Mezinárodní organizace UM. 

• IPVZ - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, starším názvem 

ILF. 

• JIP - jednotka intenzivní péče. V systému diferencované péče takové oddělení, 

kde mají být ošetřování pacienti, u nichž hrozí selhání základních životních 

funkcí. Často bývá i na JIP poskytována péče resuscitační. JIP jsou nejčastěji 

oborové, tedy poskytující intenzivní péči pacientům jednoho konkrétního 

medicínského oboru. V poslední době se začínají objevovat JIP multioborové, 

společné pro pacienty více lékařských oborů. 

• KPR - kardiopulmonální resuscitace. 

• LSPP - lékařská služba první pomoci. Patří ke zdravotnickým tísňovým 

složkám. Cílem LSPP dnes je umožnit pacientovi v mimopracovní době 

ošetření tam, kde jeho praktický lékař není k dispozici a bez ošetření by mohlo 

dojít k poškození zdraví pacientů, nebo by delší dobu trpěli bolestí vyšší 

intenzity. Náplní práce lékaře LSPP není ošetřování nejtěžších úrazů               

a onemocnění, toto zajišťuje ZZS. 

• LZS - letecká záchranná služba. Transportní prostředek ZZS je zde vrtulník. 

• Medicína katastrof - odvětví medicíny, které se zabývá přípravou a řešením 

následků postižení takového rozsahu, kde je výrazný nepoměr mezi 

možnostmi zdravotnického systému splnit požadavky, které jsou na něj při 

katastrofách kladené. Při katastrofách bývá současně narušen systém 

infrastruktury. Organizačně je medicína katastrof přiřazována k oboru UM. 

• Nemocniční resuscitační tým - minimálně dvoučlenný tým (lékař a SZP), 

který poskytuje KPR v nemocnicích. Do náplně práce nemocničního 

resuscitačního týmu patří i nemocniční transporty těch pacientů, kteří vyžadují 

během transportu poskytování resuscitační péče. 

• NP - neodkladná péče. Termín zahrnuje urgentní medicínu, neodkladnou 

operativu, ale i poskytování péče intenzivní a resuscitační. 

• Nemocniční oborové ambulance či nemocniční oborové příjmové ambulance - 

v klasickém nemocničním systému se jedná o takové jednotky, kde probíhá 
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ošetření a léčba všech pacientů, jejichž postižení patří do daného 

medicínského oboru. Jsou zde ošetřováni všichni pacienti jak ambulantní, tak  

i ti, kteří jsou ve stavu bezprostředního ohrožení života. 

• Oborový lékař - lékař určité medicínské specializace, konkrétního 

medicínského oboru. V této práci je tak nazýván lékař oboru, kde převažující 

náplní práce není poskytování NP. 

• On-call specialist - viz příslužba. 

• Operační středisko - řídící centrum, které přijímá hlášení o požadavcích na 

vyslání vozu záchranné služby. Starším výrazem pro operační středisko je 

dispečink. 

• ORL - otorhinolaryngologie. Oddělení, kde se ošetřují nemoci uší, nosu, 

hltanu, hrtanu (dnes již záběr oboru přesahuje původní vymezení oboru, např. 

ve FNM). 

• Overcrowding (crowding) - přeplněnost oddělení UP v důsledku trvalého 

nepoměru mezi požadavkem na poskytnutí zdravotní péče a možnostmi 

oddělení tuto péči všem pacientům poskytnout. 

• PNP - přednemocniční neodkladná péče. Akutní péče, která je pacientům 

poskytována mimo nemocnici. Může to být v ordinacích lékařů, v bytech, ale  

i na ulici či jinde v terénu. Nejčastěji je PNP poskytována ZZS. 

• Příjmové vakuum - interval mezi přivezením pacienta do nemocnice a jeho 

převzetím týmem, který jej v nemocnici převezme do péče. 

• Příslužba, (on-call specialist) - taková forma pohotovosti, kdy nemusí být 

odborník v nemocnici, ale mimo ni. Musí se však ve stanoveném časovém 

limitu dostavit do nemocnice. 

• Resuscitační tým, resuscitační služba – tým, který je volán v nemocnici na 

různá oddělení k pacientům, u kterých došlo k zástavě oběhu a u kterých je 

indikována resuscitace. 

• Resuscitační stanice - nemocniční oddělení, kde je poskytována péče 

pacientům, u nichž již došlo k selhání jedné nebo více životních funkcí. 

• RLP - rychlá lékařská pomoc. Pozemní prostředek ZZS, kde je přítomen lékař. 
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• RZP - rychlá zdravotnická pomoc. Za socialismu termín pro vůz ZZS 

s lékařem, dnes termín pro pozemní prostředek ZZS, kde není přítomen lékař, 

ale středně-zdravotnický pracovník – záchranář. 

• Scoop rám - specielní tvrdá nosítka pro pacienty, kde je podezření na úraz 

páteře. Jejich užití je indikováno ve všech případech, kde se dříve 

doporučovalo podložení pacienta vysazenými dveřmi. 

• Standardní oddělení - takové oddělení nemocnice, kde se poskytuje běžná 

nemocniční péče. Na těchto odděleních je poskytována péče převážné většině 

hospitalizovaných pacientů. 

• SZP - střední zdravotnický pracovník. Vzhledem k přibývajícímu počtu mužů 

je tento termín přesnější místo dříve užívaného zdravotní sestra či jen sestra. 

• Triage (viz třídění). 

• Třídění (triage) - základní postup v NP. Stanovení priorit pro vyšetření, 

ošetření a transport v NP tam, kde je více postižených. Důležitost třídění 

vynikne zvláště v situacích s mnoha postiženými, např. u hromadných neštěstí 

a katastrof. 

• UM - urgentní medicína (angl. termín Emergency Medicine). Ve světě 

základní obor, v naší zemi dříve nástavbový atestační obor, dnes jeden ze 

základních oborů. Připravuje lékaře pro práci na oddělení UP a ve ZZS. 

• UP - urgentní příjem. Synonyma jsou oddělení urgentního příjmu, 

pohotovostní oddělení nemocnice, emergency, někdy – byť méně správně – se 

používá i akutní příjem, centrální příjem. 

• ZZS - zdravotnická záchranná služba. Tísňová složka, zajišťující PNP. ZZS 

hl. města Prahy se dříve jmenovala Záchranná služba Praha. Termín ZZS se 

užívá od roku 1992, kdy se objevil ve vyhlášce 434/92 Sb. Do té doby se 

užíval název záchranná služba. 
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12. Přílohy 

 
12.1. Příloha č. 1: Diskusní příspěvky věnované overcrowdingu 

 
• Dr. Barry Brener z Clevelandu: …pro výzkum je velmi důležité sledovat různé 

časové intervaly. Čas příchodu pacienta na oddělení UP, čas do provedení 

triage, čas do doby, než se k pacientovi dostane lékař. Na jeho oddělení se 

stává, že pacient přijde na oddělení UP v 18 hodin, ale lékař jej vidí až 

následujícího dne v 6 hodin ráno, tedy po 12 hodinách! Definuje blok 

v přístupu jako takový stav, kdy již není možné ukládat pacienty na lůžka 

v místnostech. Jako příčiny bloku v přístupu vidí: složité případy, nízký počet 

personálu, dlouhé čekání na obdržení laboratorních výsledků a výsledků CT, 

dlouhé čekání na provedení konsilií. Přijímání pacientů na nemocniční lůžka  

z oddělení UP se rapidně zhoršuje. Proto by se také měla sledovat doba od 

„papírového“ přijetí pacienta do nemocnice, tedy od jeho „propuštění 

z oddělení UP“ a skutečná doba jeho odjezdu (odchodu) na nemocniční lůžko. 

Mnoho důvodů pro overcrowding souvisí jen minimálně s poskytováním NP. 

Lékaři UM musí bojovat s byrokraty a často si připadají jako žebráci. Dr. 

Brenner sám je pesimistou a zdá se mu, že konec tohoto stavu je v nedohlednu. 

Overcrowding považuje za globální hrozbu a vzhledem k tomu, že se stav 

stává celosvětově kritickým, navrhuje vznik nové celosvětové organizace, jež 

by se řešením overcrowdingu věnovala na globální úrovni. Pro tuto 

organizaci již také vymyslel a navrhl dva názvy. Prvým je GERONIMO, což je 

zkratka z Global Emergency Room Overcrowding National International 

Multinational Organisation. Pro ty, kterým by prvý název mohl připadat 

dlouhý, pak navrhuje GEMO, což je zkratka z Global Emergency Medicine 

Overcrowding. 

• Dr. Yosef Leibman z Izraele:…má shodný názor jako Dr. Brener. 

Overcrowding je globální problém a proto by měl být řešen globálně. 

Upozorňuje, že v Izraeli se platí za vyšetření na oddělení UP, pokud nemá 
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pacient doporučení od svého registrujícího lékaře. Toto regulační opatření je 

jedním z faktorů, které mohou přispět ke snížení overcrowdingu. 

• Dr. John Ryan z Irska: …hovořit o čekárně a čekání na oddělení UP je dle něj 

oxymóron. Na jeho oddělení mají velmi dobře organizovanou práci. Ve snaze 

ušetřit čas však často pacienty nevyšetřují kompletně, i když samozřejmě 

výjimky existují. On sám považuje za důležitý časový interval mezi 

rozhodnutím pacienta do nemocnice přijmout a jeho odjezdem z oddělení UP 

na nemocniční lůžko. Nemalé problémy mívají na jeho oddělení s pacienty, 

kteří by již mohli být propuštěni z oddělení, ale je jim například 90 let a žijí 

sami. Preferují lidský přístup a tyto občany ponechávají na oddělení až do 

příštího dne, kdy se jich ujmou pracovníci sociálních služeb. Na oddělení UP 

Dr. Ryana nemají fixní počet postelí, ale improvizují podle potřeby. Důležitá 

je dobrá organizace práce na daném oddělení. Souhlasí s přednesenými 

názory Dr. Brenera i Dr. Johnsona, že overcrowding je především 

problémem celého systému, a proto také vyžaduje systémové řešení. 

Chirurgové a lékaři ostatních operačních oborů si v jeho nemocnici často 

stěžují, že bylo příliš mnoho pacientů přijato do nemocnice přes oddělení UP 

a že jim tak blokují lůžkovou kapacitu pro elektivní operace. V těchto situacích 

se Dr. Ryan a lékaři jeho oddělení naučili používat logickou argumentaci: 

všichni akutně hospitalizovaní pacienti byli sice přijati přes oddělení UP, ale 

všichni tito pacienti jsou ve skutečnosti pacienty chirurgického oddělení 

nemocnice, nikoliv oddělení UP. Po příchodu či přivezení do nemocnice byli 

tito pacienti po nějakou dobu pacienty oddělení UP, ale po prvotním vyšetření 

a ošetření jsou nyní pacienty chirurgického či jiného oddělení nemocnice. 

Právě proto je Dr. Ryan přesvědčen, že do diskuse o overcrowdingu musí být 

zapojeni i lékaři nemocnic, ať již se jedná o lékaře oborů základních, či          

o lékaře oborů specializovaných. Plně si uvědomuje, že pouze obor UM         

a jeho specialisté sami nemohou vyřešit problémy, které přesahují nejen 

hranice oboru a prostory oddělení UP, ale které v řadě případů vyžadují 

změny v celém systému poskytované zdravotní péče. Podle zkušeností Dr. 

Ryana jsou jednou z důležitých cest ke snížení počtu přijímaných pacientů 

observační lůžka. Mohou se podle místních zvyklostí nazývat jakkoliv jinak    
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a režim práce na nich nemusí být jednotný. Podstatné je, že observační lůžka 

snižují počet hospitalizovaných pacientů. Na pracovišti Dr. Ryana definují 

overcrowding jako situaci, když pacient, u něhož bylo rozhodnuto o nutnosti 

hospitalizace, čeká na nemocniční lůžko více než 8 hodin, nebo tam, kde při 

příchodu musí pacient čekat déle než 4 hodiny na vyšetření lékařem. Z jeho 

pohledu a s přihlédnutím ke stavu overcrowdingu v Irsku navrhuje další 

možnou definici overcrowdingu jako stav, kdy pacient čeká déle než 8 hodin 

na realizaci rozhodnutí o jeho přijetí. Ve Spojeném království si Národní 

zdravotní služba stanovila cílový čas pobytu na oddělení UP do 4 hodin, ale 

nevedlo to ku prospěchu. (106). Tzv. pravidlo 4 hodin udává, že každý, kdo 

navštíví oddělení UP (ve Spojeném království nazývána Accident and 

Emergency Department), z něj musí odjet nejdéle do 4 hodin. V řadě situací 

ale bývá i pro pacienty výhodnější zůstat na oddělení UP déle. Dále Dr. Ryan 

upozornil, že ve Spojeném království má vláda problém. Na jedné straně 

musí občanům nabídnout poskytnutí NP, na straně druhé tam v posledních 

20 letech došlo ke značné redukci poskytovatelů zdravotní péče. Osobně se 

domnívá, že pravděpodobně bylo nutné uzavřít akutní lůžka v některých 

nemocnicích, ale nyní již se zdá, že byla překročena únosná hranice a že 

lůžek bylo uzavřeno příliš mnoho. Celá populace stárne a je logické, že         

i stárnoucí občané vyžadují poskytování neodkladné péče na různé úrovni. 

V jeho nemocnici jen za poslední 3 roky vzrostl počet dlouhodobě 

hospitalizovaných pacientů o 300%. Pro účely zkoumání příčin a řešení 

overcowdingu navrhuje užívat další termíny: 

o Access block – oddělení UP je plné včetně čekáren, nelze přijímat. 

o Exit block – pacient nemůže opustit oddělení UP, protože 

v nemocnici pro něj není volná kapacita. 

o Admission evasion – odmítnutí přijetí pacienta tam, kde je dlužný. 

o Admission avoidance – personál oddělení UP zvolí takovou 

alternativu léčby, že se podaří zlepšit stav pacienta a jeho přijetí 

není nutné. 

Na oddělení Dr. Ryana funguje Rapid Assessment Team, což je tým, který 

prohlédne pacienta co nejdříve po jeho příchodu na oddělení. Po rychlé prohlídce 
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zařídí neprodlené provedení intervence či neprodlené zahájení diagnostiky tam, 

kde je to indikované. Velmi by se přimlouval na rozdělení pacientů do dvou 

proudů podle toho, zdali jsou či nejsou zdravotně pojištěni. Při stejné závažnosti 

postižení by byli pacienti z proudu pojištěných pacientů prohlédnuti odborníky 

dříve. Socialisté prý tyto myšlenky kritizují, ale ti, kteří myšlenku upřednostnění 

platících podporují, zcela logicky argumentují, že pokud se pacient rozhodne 

například místo koupě auta investovat stejnou sumu peněz do svého zdravotního 

pojištění, měl by z toho také mít odpovídající výhody. Ve svém důsledku by toto 

opatření mělo snížit i čekací doby nepojištěných pacientů (V průběhu následné 

diskuse expertů z různých zemí na toto téma však návrh Dr. Ryana jednoznačnou 

podporu nezískal. Podle názorů některých z lékařů jsou prý etické otázky při 

diferenciaci péče podle plateb diskutabilní - pozn. J.P.). Nemalou výhodou je, že 

ve Spojeném království je UM prioritou. Do roku 2002 se na všech odděleních UP 

vyskytoval overcrowding podstatně více, nyní je stav výrazně lepší. Dostatek 

peněz v systému umožnil dobře zaplatit zdravotní sestry, lékaře a konzultanty. 

Počet lůžek v jeho nemocnici se v posledních letech zvýšil jen málo, ale výrazně se 

zlepšila organizace práce: rychle se uvolňují lůžka, prázdná lůžka nejsou 

zatajována. Zlepšili organizaci propouštění pacientů. Na jím vedeném oddělení je 

snaha co nejvíce pacientů zvládnout ambulantně bez nutnosti jejich přijímání na 

nemocniční lůžka. Zlepšením organizace práce skoro vymizel overcrowding 

navzdory meziročnímu nárůstu počtu vyšetření o 15%. Problémem zůstávají 

komunikační a interpersonální problémy. Zákon přikazuje povinnost umístit 

pacienta do 4 hodin z oddělení UP na nemocniční lůžko. Jako reakce na toto 

nařízení zaznívají z nemocničních oddělení tvrzení o obtěžování a dokonce již 

padla i slova o tyranii ze strany oddělení UP. Z hlediska racionalizace systému je 

nicméně výhodou, že tlak na změny systému přišel shora. Určitě je v současné 

situaci výhodou, pokud může být rozšířen počet lůžek. Z hlediska ekonomiky 

systému je ale ještě výhodnější, když budou lépe a efektivněji využívána ta 

nemocniční lůžka, která jsou v současné době k dispozici. Proto Dr. Ryan 

navrhuje jednak zřízení místností pro propouštěné pacienty, jednak centrální 

dohled nad volnými lůžky. Měla by se změnit organizace práce v nemocnicích tak, 

aby se nečekalo na vyčištění a ustlání postele. Neměl by váznout příjem pacientů 
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kvůli společným přestávkám zdravotního personálu na jídlo, při předávání směn, 

atp. Kromě toho by se všichni pracovníci oddělení UP měli sami zamyslet nad 

organizací práce na jejich oddělení a pokusit se tuto organizaci zlepšit. 

• Dave Eitel z Gettysburgu (USA): …navrhuje vědecké řešení overcorwdingu. 

Nejprve musí být overcrowding objektivizován, identifikován a teprve posléze 

s ním bude možné „něco“ udělat. Navrhuje manažerský přístup: "To manage 

we must understand. But to understand we must measure" (Dr. Robert 

Kaplan, Harvard School of Business). Poskytované zdravotnické služby včetně 

zákroků neodkladných musí být podobně jako v průmyslu definovány, což se 

doposud v nemocnicích neprovádí. 

• Dr. Chessare z Bostonu: …určitou pomocí při řešení overcrowdingu může být 

dobrá organizace elektivní chirurgie. Doporučuje neplánovat „peakové 

operace“. Pacienti, kteří již nevyžadují hospitalizaci a mohou být z nemocnice 

propuštěni, by se měli propouštět brzy ráno namísto propouštění v pozdějším 

dopoledni, odpoledne či dokonce večer. 

• Rhonda Nelson z Memphisu: …změnou organizace práce se jim podařilo 

snížit overcrowding na polovinu. Stejně jako v jiných případech, i zde se 

jednalo o zlepšení organizace propouštění pacientů. Pro propouštěné pacienty 

vybudovali “Discharge Resource Room“. Zjistili, že spousta propuštěných 

pacientů čeká v nemocnicích ještě na poslední jídlo a po vlastním propuštění 

z oddělení UP pak na odvoz domů. Řada z propuštěných pacientů se dokonce 

na oddělení musela vrátit pouze proto, že si nevzali doporučenou medikaci     

a došlo u nich k opětnému zhoršení zdravotního stavu. Změnili systém tak, že 

jakmile lékař rozhodne o propuštění pacienta, ujme se péče o něj zdravotní 

sestra. Ta zařídí vyzvednutí ordinovaných léků, osobně a srozumitelně 

pacienta poučí, zařídí mu transport domů a poskytne spolupracujícím 

subjektům informace pro pokračující zdravotní či sociální péči o něj. Pacient 

dostane telefonní číslo, na které se může kdykoliv obrátit s případnými dotazy. 

Dalším úkolem této sestry také je, že se za pacientem zajde po 24-48 hodinách 

od propuštění podívat. Zkontroluje jeho zdravotní stav i to, zdali užívá 

pravidelnou medikaci a dodržuje doporučení lékaře. Kromě snížení 

overcrowdingu zaznamenali v Memphisu jako vedlejší produkt této 
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organizační změny větší spokojenost pacientů a nižší procento jejich návratu  

z důvodu neurgentních potíží. Jako hlavní důvod své větší spokojenosti udávají 

pacienti, že ve změněném systému neměli nepříjemný pocit, že jsou po 

vyšetření a ošetření z oddělení UP rychle „vykopnuti“. 

• Bruce Siegel, New York: …overcrowding je více než jen sociální problém. 

Mnoho nemocničních oddělení se stále dívá na pacienty, kteří čekají na 

oddělení UP na uvolnění nemocničního lůžka, nikoliv jako na problém 

nemocnice, ale jako na „problém oddělení UP“. Nesnaží se zlepšit spolupráci 

oddělení UP a nemocnice. Není snaha zlepšit změnou organizace práce 

„tok“ pacientů. V případě většího tlaku na oddělení je jen málo nemocnic 

dobře připraveno se s tímto tlakem vypořádat. Mnoho oddělení UP a jejich 

personál se pak buď ocitnou v krizi, nebo další pacienty jednoduše přestanou 

přijímat. 
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