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ÚVOD

• ČR v roce 2017
– ZZS ošetřeno 902 328 pacientů

• Resuscitováno 5 430 pacientů

– Hospitalizováno 2 210 635 případů
• Trauma – 193 030 případů

• AKS – 23  481 případů

• CMP – 47 536 případů

ÚZIS, Zdravotnická ročenka 2017
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FUNKČNÍ SOUKOLÍ

URGENTNÍ PŘÍJEM



KDE PÉČE ZAČÍNÁ

• Dlouho předtím, než se s pacientem setkáme 
tváří v tvář

– Vzdělání

– Výzva od ZOS

– Cestou k pacientovi

– Na místě

– Transport

– Předání do ZZ



BÝT PŘIPRAVEN NA VŠE



ABCDE PŘÍSTUP

• Nepřehlédnout život ohrožující STAV a adekvátně 
se o něj postarat

• Rychlé zhodnocení pacienta
– „SICK“ = kritický

– „NOT YET SICK“ = potencionálně kritický

– „NOT SICK“ = nezávažně nemocný

• Potřebné intervence, léčba



SMĚŘOVÁNÍ

• Rozhodnutí o správném směřování často 
rozhoduje o dalším osudu pacienta

• Zákon 374/2011 Sb., § 3, odst. d
„cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče nejblíže dostupný 
poskytovatel akutní lůžkové péče, který je způsobilý odborně 
zajistit pokračování poskytování zdravotní péče pacientovi, 
odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení 
života“



SMĚŘOVÁNÍ 
– CENTROVÁ PÉČE
• Situace, kdy pacient vyžaduje specializovanou 

péči a čas hraje esenciální roli

– AKS

– CMP

– TRAUMA – triáž pozitivita,                        
popáleniny

– Stavy po KPR                                                         
(„peri-arrest centra“)

– Určité specifické diagnózy



SMĚŘOVÁNÍ 
– NECENTROVÁ PÉČE

• Všichni ostatní pacienti, kteří nepotřebují 
specializovanou nebo vysoce specializovanou 
péči

• Většina pacientů                                
ošetřovaných ZZS



URGENTNÍ PŘÍJEM

• Příprava k převzetí 
pacienta po avízu od ZOS

• Předání pacienta vždy 
připravenému týmu

• Zajištění návaznosti 
péče

– Vyšetření

– Stanovení pracovní 
diagnózy

– Terapie 

– Dimise nebo 
hospitalizace



PROČ TO NĚKDY „DRHNE“
- POHLED  ZZS
• Směřování pacienta do specializovaného ZZ 

bez indikace
– „chci pro pacienta to nejlepší“

– „pacient si to přeje, v okresní nemocnici mu 
špatně léčili příbuzného, ale zde se o něj postaráte 
lépe“

– „ale on trochu triáž pozitivní byl“

• Zajištění pacient
– „nechtěli jsme se ničím zdržovat“



PROČ TO NĚKDY „DRHNE“
- POHLED ZZ/UP
• Směřování pacienta do ZZ

– „proč jedete zrovna do našeho ZZ“

– „nebylo avízo“

– „nešlo kontaktovat registrujícího PL nebo nechat 
pacienta doma“

• Zajištění pacienta

– „proč nemá i.v. vstup,                                             
kyslík, …“

– „proč jste podali zrovna                                               
tohle“



PROČ TO NĚKDY „DRHNE“

• Přetížení celého systému 

– Primární posádka ZZS

• Delší transportní čas do vzdálenějšího ZZ

– UP a ZZ jako takové

• Nedostatečná lůžková a personální kapacita

– Transport zpět

• Potřeba další posádky 



LZE TO ZLEPŠIT

• Včasné avízo

• Kvalitní anamnéza

– Zejm. u stavů s poruchou vědomí             
(intoxikace, CMP)

– Kontakt na svědka události

• Nezbytné vyšetření

– ABCDE přístup / „od hlavy k patě“

• Adekvátní zajištění pacienta

• Kvalitní předání + dokumentace



ČASOVÁ OSA - TRAUMA

Úraz 
(DN)

Aktivace 
ZZS

Aktivace ZZ

Předání

2 min
ø10 min

~ 10 min

Ø 62 min (TC FN HK 2017)



SMĚŘOVÁNÍ - TRIÁŽ

• Věstník MZ      
z roku 2008    
a 2015

• Systém 
traumacenter   
v ČR





PŘEDÁNÍ PACIENTA

• Strukturovaně

– Age of patient

– Time of injury

– Mechanism of injury

– Injures found and suspected

– Symptoms and Signs

– Treatment initiated

• Předání informace (ústně + písemně)



ZÁVĚR

• Funkční urgentní příjem 

= ideální zajištění návaznosti 
přednemocniční a nemocniční péče

= benefit pro pacienta, ale i poskytovatele                  
(jak ZZS, tak ZZ) 

• Bez kvalitní práce ZZS nebude kvalitně 
fungovat ani ten nejlepší UP



“Our patients did not choose us. 
We chose them.”

“We have accepted this responsibility . . . we must 
give to our patients the very best care that we 
can.”

“We must be ready to treat our 
patients by learning from our 
experiences and the science 
provided by prehospital research.”

Norman E. McSwain, MD

Medical Director, PHTLS

Courtesy Norman McSwain, MD, FACS,

NREMT-P



jana.berkova@fnhk.cz


