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 Postgraduální témata 

Kardiopulmonální resuscitace a záchranné postupy 

Záchranný postup s umělým dýcháním cituje již Bible. Kardiopulmonální resuscitace ale v době 

moderní a současné medicíny zahájila až ve 20. století mnoha laboratorními, výzkumnými 

metodami i klinickým prosazováním úspěšných postupů a rozvoje technických možností, které ji 

stále posunovaly a posunují vpřed. 

Lakonický, a přitom přesný přehled dokumentuje historii i všechny, kteří se na ní aktivně a s plným 

osobním nasazením podíleli. Jejich myšlenky, postupy, doporučení se stále rozvíjejí, učí  

a celosvětově se šíří – v medicíně i v lidské populaci, jak o nich svědčí připojení 132 citací 

k podrobnému textu s výstižnou chronologickou tabulkou. 

Mezi neznámější a nejaktivnější zastánce i propagátory nových metod a jejich perspektiv patří Max 

Harry Weil a Peter Safar. Osobně nejsou sice již mezi námi, ale jejich jména stále figurují  

na světových odborných fórech a akcích. Pravidelně zastřešují svými nesmrtelnými jmény 

slavnostní úvodní přednášky. Jejich portréty zdobí auly univerzit a stojí v názvech současných 

výzkumných pracovišť. 

William Shoemacher uvedl KPR a intenzivní medicínu jako svébytnou subspecializaci. Formuloval 

náhlou srdeční zástavu do té doby jako „ uniformly fatal“ a konstatoval, že CPR z ní učinila 

„treatable critical problem“ zavedením pouhých tří nových písmen – ABC – Airway – Breathing – 

Circulation - zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž. 

Max Harry Weil se stal v roce 1970 prvním prezidentem nové odborné lékařské 

společnosti – Society of Critical Care Medicine. Jeho specializací byla kardiologie, 

biomedicínské inženýrství, intenzivní medicína. Byl všestranně aktivní, nejenže 

navrhl a realizoval první resuscitační vozík, ale byl např.  i civilním pilotem. Hleděl 

vždy vpřed a intenzivistům přál společně s Williamem Shoemacherem v novém 

oboru „Enjoy the journey!“  

Peter Safar byl výborný organizátor, společenský člověk, „opinion leader“; neváhal 

s myšlenkou ABC-CPR cestovat z Pittsburghu po celém světě a propagovat ji, 

připojovat nové myšlenky, zejména cílení na zachování a podporu mozkových funkcí 

a na léčbu pozástavového syndromu v případech, kdy akutní resuscitační úsilí 

obnovilo spontánní krevní oběh – ROSC – return of spontaneous circulation. 

CPR / KPR - ABC neustrnula ve vývoji; ten zdaleka není ukončen a stále se inovuje. Prošla fázemi 

„hands only CPR“, zdůrazňováním pozornosti na rizikové projevy před srdeční zástavou,  

s ověřováním optimální tělesné teploty v poresuscitační intenzivní léčbě, s prověřováním účinnosti 

i účelnosti adrenalinu, zavedení e-KPR, s doplněním metod pohotového mimotělního oběhu 

s membránovou oxygenací - ECMO atd. 
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Autory pečlivě připravený časový itinerář se věnuje klíčovým poznatkům, výsledkům vědeckých 

prací, zavedení metod, zachraňujících život do světové klinické praxe i nejnovějším doplňkům - viz 

tabulkové zpracování. 

Tab. Historie v chronologii kardiopulmonální resuscitace 

    Chronologie kardiopulmonální resuscitace 

1940 

▪ 1933: William Kouwenhoven PhD předvedl komprese hrudníku – sterna  

u psa a prokázal, že metoda zajistí prokrvení mozku 

▪ 1947: Claude Beck PhD použil elektrický defibrilátor na lidském srdci 

 

1950 

▪ 1954: James Elam, MD prokazuje, že vydechovaný vzduch udrží v průběhu 

resuscitace dostatečnou komunikaci 

▪ 1956: James Elam, MD + Peter Safar, MD prokazují, že umělé dýchání z úst 

do úst má význam záchrany lidského života 

▪ 1957: John Hopkins univerzitní nemocnice má k dispozici přenosný 

defibrilátor 

 

1960 

▪ 1960: Dr Kouwenhoven, Dr Safar a Dr Jude kombinují umělé dýchání z úst 

do úst s kompresemi hrudníku a vytvářejí modelovou kardiopulmonální 

resuscitaci (KPR / CPR) 

▪ 1963: Kardiopulmonální resuscitace jako nová medicínská strategie a 

metoda je přijata a popularizována cestou American Heart Association – 

AHA 

 

1970 

▪ 1970: založena odborná společnost Society of Critical Care Medicine – 

SCCM v USA 

▪ 1975: VA - ECMO (veno-arterial extracorporeal membrane oxgenation – 

venoarteriální mimotělní membránová oxygenace )  využit  pro podporu 

dýchání novorozenců při NRDS – Neonatal Respiratory Distress Syndrome 

 

1980 

▪ 1981: Robert Bartlett, MD zavádí ECMO kanylaci v průběhu KPR 

▪ 1981 – 1991: Peter Safar, MD zdůrazňuje zásadu KPCR – kardiopulmonální 

cerebrální resuscitaci, zaměřenou na zachování funkcí mozku a zavádí 

pojem léčby poresuscitačního syndromu pro zlepšení neurologických 

výsledků a zavádí RCTs (Randomised Controlled Trials) ke sledování náhlé 

srdeční zástavy – průběhu i výsledků 
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1985 

1990 

VA-ECMO podpora se zavádí pro kardiální indikace v pediatrii 

ECMO se stává dostupnou terapií ve většině novorozeneckých ICU s nejvyšší 
úrovní péče 

1992 

▪ Dr del Nido a Dr Dalton popisují VA-ECMO kanylaci v průběhu KPR ….  

e-KPR 

▪ Dr Max Weil zdůrazňuje a zavádí mimotělní technické metody, jak měřit  

a hodnotit účinnost KPR včetně monitorace ETCO2, měření účinnosti 

mechanických metod, NIRS (blízká infračervená spektroskopie) apod. 

2000 
e-CPR je prohlášena jako postup, zachraňující život pro vybrané, indikované 
pacienty/ pacientky, děti (Project Impact) 

2003 
AHA a SCCM ve svých metodických doporučeních hodnotí účinnost KPR  
a přesvědčivě podporují její další rozvoj 

2002-2005 Manažment tělesné teploty zlepšuje u přežívajících jejich klinické výsledky 

2006 

Jsou popsány časné varovné známky před náhlou srdeční zástavou, vzniklou 
v nemocnici (IHCA – in hospital cardiac arrest) a velmi důrazně se podporuje 
zásada jim věnovat náležitou preventivní pozornost a učinit neodkladná 
opatření 

2013 

Hodnotí se etapové zlepšení záchrany života při IHCA v USA: zlepšily  
se výsledky přežití náhlé srdeční zástavy při zahájení a provádění KPR  
a při péči o pozástavový syndrom u dospělých z 15 % na 22 % úspěšnosti 
a u dětí ze 14 % na 43 % úspěšnosti 

2015 

Pozástavová péče se soustředí na diagnostiku a na léčebná opatření kauzalit 
srdeční zástavy; doporučené postupy jsou zaměřeny na specifické resuscitační 
podmínky a okolnosti, na úpravu hemodynamiky, parametrů dýchání – umělé 
plicní ventilace a na účinné neuroprotektivní strategie 

 
 
Specifické otázky, různorodá kauzalita 
 
▪ Hyperoxie – CAVE!! 

Hyperoxie vyvolává mitrochondriální trauma – nitrogenaci pyruvátdehydrogenázy a oxidaci 

mitochondriálních lipidů – kardiolipinu 

▪ No-reflow fenomén 

Vzniká při limitu reperfúze a při sekundární konstrikci kapilární sítě. 

Ve stadiu klinických zkoušek jsou nyní inhibitory cytochromu 450 a nitritů s cílem prevence 

hypoxicko - ischemické encefalopatie, změny proteinů fibroblast growth factor – 21 atd. Vedou  

ke kombinovanému neuronálnímu poškození, jako jsou: apoptóza, ferroptóza, pyroptóza, 

autofagie. 

▪ Diagnostická funkční zobrazovací vyšetření 
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MRi vykazuje omezení difuze, zejména v korových oblastech 

▪ Redukce následného edému mozku: ověřovány antagonisté akvaporinu – 4; glibenklamid 

s účinností na receptory sulfonylurey apod. 

▪ Vliv cílené a účinné neurorehabilitace 

▪ Podrobně ověřovány endofenotypy v rámci „precision medicine“; výzkum v budoucnosti 

bude i v preventivní fenotypizaci 

▪ Hodnocen přesný rozdíl mezi primárně kardiální zástavou v porovnání s asfyktickým 

modelem druhotné srdeční zástavy: Fibrilace komor jako primární postihuje méně mozkové 

funkce v porovnání s následnou myokardiální dysfunkcí v poresuscitačním rozvoji 

▪ Exsanguinace stále zůstává nejvíce refrakterní vůči konvenční KPR – ověřují se nové 

možnosti postupu pro záchranu kvalitního přežití; prověřují se zejména v traumatologii  

a ve válečné medicíně 

Trauma a KPR 
Při polytraumatech, kritických monotraumatech většinou o fatalitě rozhoduje exsanguinace. 

V současné době se proto do akutního postupu jako slibné metody zavádějí nejen krevní náhrady 

přímo na místě úrazu a v průběhu primárního transportu, ale i extrakorporální metody náhrad, 

akutní zavedení aortálních balonkových katétrů apod. 

▪ Metoda REBOA – Resuscitation Endovascular Ballon Occlusion - se testuje pro 

dekompenzovaný hemoragický šok. 

▪ Prověřuje se - zatím v laboratorních pokusech a studiích metoda SAAP – Selected Aortic Arch 

Perfusion - jako výhledově slibný postup i pro klinické využití. 

▪ VV - ECMO se jeví využitelnější než VA - ECMO a vývoj jde směrem k technické miniaturizaci 

a zvážení, zda by mohl být použit i bez systémové antikoagulace. 

▪ Metoda Emergency Preservation and Resuscitation – EPR je v laboratorním ověřování. 

Kombinuje ochlazení mozku na teplotu 10 °C na dobu 1 – 2 hodin, kterou je mozek schopen 

tolerovat. Představuje tím časovou rezervu při zástavě oběhu a má za úkol následnou kvalitní 

úpravu mozkových funkcí – jeví se jako slibný postup s uvedením do fáze klinických zkoušek. 

Děti různých věkových kategorií 
 
Nasazení ECMO prošlo fází zavádění.  Na úrovni center vysoce specializované péče se, pokud lze, 

zavádí se zkušenými a vždy připravenými týmy. 

e-CPR je účinná záchranná metoda, ale je nutno ji chápat v komplexu vyvolávající příčiny, 

předcházející účinnosti klasické KPR a poresuscitační péče.  

Pro uplatnění ECMO byla obecně přijata zásada: Co nejkratší KPR, co nejdříve ECMO 

v indikovaných případech. 

Problematika neurologických postižení a poškození 
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Současné statistické údaje svědčí o realitě, že až 22 % resuscitovaných pacientů / pacientek trpí 

nadále některou z uvedených neurologických diagnóz: křeče, hypoxicko-ischemické encefalopatie, 

ischemie mozku, hemoragické cévní mozkové příhody. Není vyloučena smrt mozku jako extrémní 

neurologický vývoj. 

V současné době poklesl obdobný nepříznivý vývoj přibližně na výskyt u 11 % pacientů. Vývoj se 

manifestuje u 85 % z nich do 72 hodin a při pokračující komplexní intenzivní péči má dlouhodobý 

ráz.  

Vedou v něm především funkční poruchy s neurobehaviorálním zhoršením chronického rázu. 

DALTON, Heidi J., Robert A. BERG, Vinay M. NADKARNI, Patrick M. KOCHANEK, Samuel A. TISHERMAN, Ravi 

THIAGARAJAN, Peta ALEXANDER a Robert H. BARTLETT. Cardiopulmonary Resuscitation and Rescue 

Therapies. Critical Care Medicine [online]. 2021, Publish Ahead of Print [cit. 2021-8-9]. ISSN 0090-3493. 

Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000005106 

Klíčová slova: Kardiopulmonální resuscitace; Záchranné terapie a postupy 
Key words: Cardiopulmonary resuscitation; Rescue therapies and procedures 
 
Drábková 

Syndrom multiorgánové dysfunkce – MODS u dětí – léčba a výsledky 

Velmi početná autorská skupina, vedená odborníky z dětské akademické nemocnice v Bostonu, se 

podrobně věnovala zpracování originální studie o prověření reálné účinnosti imunomodulační 

farmakoterapie u multisystémového postižení dětí s COVID-19 onemocněním. Studií u dětí je 

dosud malý počet a tomu odpovídá i počet pouze 28 recentních citací. 

Studovaný soubor zahrnul hospitalizované nezletilé, tj. mladší než 21 let s multisystémovým 

zánětlivým syndromem, kteří byli přijati do 58 US nemocnic v časovém rozmezí 15. března až 31. 

října 2020. 

Imunomodulační terapie jim byla nitrožilně podávána ode dne příjmu v režimu: 
 
▪ IVIG + glukokortikoidy 

▪ IVIG samostatně 

Soubor mladistvých byl hodnocen z pohledu jejich klinického stavu, závažnosti onemocnění, 

demografických dat. Údaje jsou uvedeny v podrobných tabulkách.  

Primární výstup bylo zhodnocení kardiovaskulární dysfunkce s obrazem levostranné komorové 

dysfunkce nebo šokového stavu s nutností vazopresorické kontroly při příjmu nebo do dalších 

dvou dnů. 

Sekundární bylo hodnocení nasazené terapie – glukokortikoidů-metylprednizolonu, prednizolonu, 

dexametazonu, dále biologických medikací nebo doplňující dávky IVIG. Klinicky byla hodnocena 

trvající nebo opakující se horečka po uplynutí dvou dnů intenzivní léčby. 
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Studie a výsledky 
Do souboru bylo zařazeno 518 nezletilých v průměrném věku 8,7 roku (medián), kterým byla 

podána přinejmenším jedna dávka imunomodulační terapie; 75 % ze zařazených nezletilých bylo 

anamnesticky zdravých; devět pacientů posléze zemřelo. 

Úvodní terapie, zahrnující IVIG + glukokortikoidy (103 pacientů) vykázala nižší riziko 

kardiovaskulární dysfunkce během druhého dne, event. i následně ve srovnání s podáním pouze 

IVIG terapie (103 pacientů) s RR 17 % versus 31 %; 0,56; 95% CI; 0,34 – 0,94. Obdobné rozdíly byly 

zjištěny i v dalších funkčních parametrech při podání IVIG + glukokortikoidy versus podání IVIG 

samostatně. 

U levostranné srdeční dysfunkce se projevil rozdíl v účinnosti v 8 % versus 17 % s RR 0,46; 95% CI; 

0,19 - 1,15. 

Při rozvoji šoku, vyžadujícího vazopresorickou podporu, byly rozdíly obdobné: 13 % versus 24 % 

s RR 0,54; 95% CI; 0,29 – 1,0. 

Doplňková terapie byla rovněž méně častá po podání IVIG + glukokortikoidů než po podání pouze 

IVIG: 34 % versus 70 %; RR 0,49; 95% CI; 0,36 – 0,65. 

Riziko febrilní reakce nebylo ze statistického pohledu ovlivněno rozdílně: 31 % versus 40 %; RR 

0,78; 95% CI; 0,53 – 1,13. 

Závěry 
Výsledky svědčí u dětí a u dospívajících, že úvodní terapie IVIG + glukokortikoidy při 

multisystémovém zánětlivém syndromu - MODS u dětí a dospívajících je spojena s nižším rizikem 

rozvoje nebo s nižším rizikem přetrvávající symptomatologie kardiovaskulární dysfunkce 

v porovnání s podáváním pouze IVIG samostatně, a to i v jednotně zvoleném časovém režimu. 

SON, Mary Beth F., Nancy MURRAY, Kevin FRIEDMAN, et al. Multisystem Inflammatory Syndrome in 

Children — Initial Therapy and Outcomes. New England Journal of Medicine [online]. 2021, 385(1), 23-34 

[cit. 2021-8-9]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/NEJMoa2102605 

Klíčová slova: MODS – pediatrie; Kardiovaskulární dysfunkce 
Key words:  MODS – pediatrics; Cardiovascular dysfunction 

 

Drábková 

Léčba syndromu multiorgánové dysfunkce u dětí  

Početný londýnský výzkumný tým se věnoval sporadicky zpracovávanému, i když důležitému 

tématu - multisystémovému zánětlivému syndromu u dětí v souvislosti s probíhající infekcí COVID-

19. Zaměřil se v mezinárodní studii na již získané databáze s ARDS symptomatologií  

a na rozhodovací procesy. 



Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2021, 68(3) 9 

 

Studie porovnávala průběhy a léčebné výsledky po podání nitrožilních IVIG, po podání IVIG 

v kombinaci s glukokortikoidy a po podání samostatných glukokortikoidů. Rozsáhlá práce 

z materiálů od 20. června 2020 do 24. února 2021 je vypravena s řadou tabulek a podrobných 

statistických údajů s doplňujícími 30 citacemi. 

Primárně sledovanými parametry byla nutnost inotropní farmakopodpory nebo nutnost umělé 

plicní ventilace druhý den terapie, popř. později, nebo smrt v porovnání s omezením závažnosti 

onemocnění podle jednotného škálovacího hodnocení v průběhu druhého dne léčby. 

Mezi druhotně sledované údaje byla zařazena intenzita podávané farmakoterapie a nutnost jejího 

případného navýšení versus trvání orgánového poškození a zánětu. 

Studie a výsledky 
Do studie bylo zařazeno 614 dětí z 32 zemí ve sledovaném období červen 2020 až únor 2021.  

Klinický vývoj mezi akvizicí infekce a vývojem závažného ARDS v rámci multisystémového postižení 

byl 2 – 6 týdnů. 

K obtížím a známkami, které byly klinicky a laboratorně sledovány, patřily: 

▪ trvající horečka, nespecifické bolesti břicha, zvracení, bolest hlavy, únava., nástřik spojivek  

a rash podobný Kawasakiho syndromu. 

Stav se může kdykoli komplikovat vývojem šoku a multiorgánové dysfunkce: 

▪ laboratorně se zejména zvýší CRP, hodnota ferritinu a troponinu, NT-proBNP; sníží se naopak 

hodnoty hemoglobinu, počtu trombocytů a lymfocytů. 

Z uvedeného celkového souboru byly 246 dětem podány pouze IVIG; 208 dětem byly podány IVIG 

infuze spolu s glukokortikoidy a 99 dětí dostalo pouze glukokortikoidy v popisovaných jednotných 

protokolech. Skupina 22 dětí byla léčena jinými kombinacemi včetně biologické léčby a 39 dětí 

nemělo žádnou imunomodulační terapii. 

Výsledky pro jednotlivé léčebné režimy: 
Nutnost inotropní podpory, umělé plicní ventilace nebo úmrtí postihla 56 dětí při terapii IVIG + 

glukokortikoidy. 

Porovnání podání pouhé IVIG léčby s podáním IVIG + glukokortikoidy statisticky prokázala  

u 56 dětských pacientů: RR 0,77; 95% CI; 0,33 – 1,82. 

V porovnání se 17 pacienty, kterým byly podány pouze glukokortikoidy, byly analogické statistické 

výsledky RR 0,54; 95% CI; 0,22 – 1,38. 

V části studie, která se věnovala zmírnění intenzity probíhajícího procesu, se pro obě odlišně 

léčené skupiny prokázaly velmi srovnatelné statistické výsledky: IVIG samostatně versus IVIG + 

glukokortikoidy - RR 0,90, a pro samostatné podání glukokortikoidů RR 0,93. 

Časový interval do zmírnění choroby byl ve všech třech sledovaných skupinách obdobný. 
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Zhodnocení 
Studie v zásadě prokázala, že primární volba typu tzv. „best guess“ terapie mezi samostatnými 

IVIG, kombinací IVIG + glukokortikoidy nebo samotnými glukokortikoidy neměla na délku 

závažného stavu a na zotavování vliv.  

Výsledky byly srovnatelné, i když nutno připustit, že budoucí početnější studie mohou poskytnout 

odlišná relevantní data. 

MCARDLE, Andrew J., Ortensia VITO, Harsita PATEL, et al. Treatment of Multisystem Inflammatory 

Syndrome in Children. New England Journal of Medicine [online]. 2021, 385(1), 11-22 [cit. 2021-8-9]. ISSN 

0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/NEJMoa2102968 

Klíčová slova: MODS – pediatrie; Imunoterapie 
Key words: MODS – pediatrics; Immunotherapy 
 
Drábková 

Bezpečnost léků a anestetik v těhotenství  

Přehledový článek z akademického pracoviště Hershey Medical Center, PA, USA s devíti 

historickými i současnými citacemi se věnuje stále inovovanému tématu – zejména vlivu anestetik 

na plod a budoucí dítě z hlediska bezpečnosti, tj. především teratogenity a ovlivnění CNS – budoucí 

osobnosti dítěte. Článek navíc velmi zdůrazňuje, aby tyto otázky byly vždy zevrubně a srozumitelně 

prodiskutovány včas i s těhotnou, ev. i s přítomným otcem dítěte. 

Přibližně 2 – 3 % těhotných žen je exponováno v průběhu těhotenství anestezii k urgentnímu 

chirurgickému výkonu. Nejčastějšími výkony jsou apendektomie, cholecystektomie a vyřešení 

ovariální torze. Vzácnější, ale reálná je i preventivní cerkláž hrdla. 

Z pohledu anestezie se specificky dbá na bezpečnost pro matku i pro plod. Účinnost a bezpečnost 

jsou rozdílné z pohledu trvání těhotenství – postkoncepčního věku plodu, časové peroperační 

délky expozice podanému přípravku a nutnosti perioperační péče. 

Velmi významný je i společný hovor s otázkami, kladenými těhotnou a její rodinou. V komunikaci 

jsou i otázky na ohrožení průběhu gravidity, vývoje plodu, eventuálních pozdních následků 

anestezie, analgezie, sedace, a to na další vývoj plodu, na možnosti kojení i na další život dítěte 

atd. 

Je vhodné doplňkově odkázat i na odborné webové stránky, které obsahují schválené materiály,  

a podle nichž je možno navázat komunikaci včetně e-mailových odpovědí a vysvětlení. 

Celková anestezie v časném těhotenství 
 
Období organogeneze (15 – 60 dnů od početí) může teoreticky zvýšit riziko teratogenity. 

Anestetika, přípravky používané při podání celkové anestezie jsou lipofilní a přestupují placentou. 
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Z teoretického pohledu mohou představovat riziko strukturálně vrozených anomálií a defektů. Ale 

v humánní anesteziologii nebyla teratogenita nikdy prokázána. 

Metaanalýza, připravená ve studii Cohen-Kerem zahrnula 12 452 těhotných s operacemi v průběhu 

těhotenství. Byl zdokumentován výskyt větších porodních anomálií a defektů plodů – novorozenců 

ve 3,9 % porodů. V běžné populaci je tento údaj zjišťován v 1 – 3 %, takže zjištěné číslo nedosahuje 

statistické významnosti a závislosti. 

Kategorizace lékových přípravků 
 
Již v roce 1979 zavedla FDA abecední kategorizaci lékových přípravků A, B, C, D, X pro zhodnocení, 

doporučení, předepisování a dohled nad medikacemi, podávanými v průběhu těhotenství. 

Historicky se do kategorie A zařazovaly medikamenty s nejnižším rizikem a do kategorie X 

medikamentózní přípravky s nejvyšším rizikem. Příklad: A= levothyroxin; X= warfarin. 

Uvedený způsob kategorizace byl však kritizován pro nezcela přesnou diferenciaci. Pokusy  

na zvířatech nebylo možno srovnávat s humánní medicínou ani z pohledu volby ani podle 

dávkování. 

V roce 2015 zavedla FDA z toho důvodu inovované označování PLLR (Content and Format of 

Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products. Requirements for Pregnancy and 

Lactation Labeling) s předepsaným jednotným protokolem pro údaje v Pregnancy Exposure 

Registry. 

Celková anestezie v pokročilém těhotenství 
 
Behaviorální teratogenita znamená nemorfologické změny – funkční zhoršení – zhoršené učení, 

anomálie v paměťové oblasti, potratovost.  V pokusech na zvířatech je prokázáno, že protrahovaná 

expozice anestetikům v době rychle postupující synaptogeneze může vést ke zvýšené neuronální 

apoptóze a ke změně dalšího neurogenního vývoje. 

V roce 2016 zveřejnila FDA varování na základě výsledků řady cílených a validních studií, 

provedených na březích samicích zvířat. Celková anestetika a sedativa, podávaná déle než  

3 hodiny, vedou k rozsáhlé ztrátě neuronů v mozku.  

V průběhu třetího trimestru u těhotných žen se výkony v celkové anestezii indikují a provádějí 

pouze z neodkladné a náležitě zdůvodněné indikace; jen výjimečně mohou v těchto případech 

trvat 3 hodiny, popř. déle než 3 hodiny. 

Anestetika z farmakoskupiny, inhibující gamma – aminomáselnou kyselinu, tj. GABAA -

benzodiazepiny, barbituráty, propofol, etomidát a izofluran a / nebo účinkující na NMDA N-

Methyl-D-aspartát receptory – ketamin, a která jsou podávána v průběhu intenzivní 

synaptogenezy plodu, tj. např. ve třetím trimestru těhotenství, mohou způsobit apoptotickou 

neurodegeneraci. 
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Dosud však není potvrzeno a jasné, zda tyto preklinické údaje, získané na březích samicích, lze 

extrapolovat i do humánní medicíny a do klinické anesteziologie současnosti. 

V roce 2017 se v USA odborná společnost American College of Obstetricians and Gynecologists 

vyjádřila jednoznačně k bezpečnosti celkové anestezie v průběhu těhotenství, podávané 

k neporodnickým výkonům ve znění: 

▪ Pro žádné ze současně používaných anestetik pro neporodnické operační výkony 

v těhotenství se u žen neprokázaly teratogenní účinky, pokud se látky podávají  

ve standardních dávkách a koncentracích, a to v průběhu celého těhotenství. 

▪ Není třeba měnit současnou klinickou anesteziologickou praxi a těhotným nelze odpírat 

anestezii k náležitě indikovaným chirurgickým výkonům.  

▪ Elektivní výkony se zásadně přesunují do poporodního období. 

▪ Žádné současné anestetikum se v humánní anesteziologii neprokázalo jako teratogenní. 

▪ Pokud je výkon nutný a je proveditelný pouze v celkové anestezii, platí důrazné  

doporučení nepřekračovat časově délku výkonu a celkové anestezie nad 3 hodiny trvání. 

KANEKAR, Revati S. A Guide to FDA Resources for Medication Safety And Anesthetic Implications in 

Pregnancy. Anesthesiology News [online]. 2021, July 14 [cit. 2021-8-9]. Dostupné z: 

https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/07-21/A-Guide-to-FDA-Resources-

for-Medication-Safety-And-Anesthetic-Implications-in-Pregnancy/63941 

Klíčová slova: Těhotenství; Bezpečnost – léky, anestetika 
Key words: Pregnancy; Safety – medicaments, anesthetic agents 
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Varia 

Mozková žilní trombóza 

Mozková žilní trombóza je poměrně nezvyklá cerebrovaskulární příhoda, která si získává podstatně 

větší pozornost až v současné době – v době početnějšího výskytu a nových komplexních poznatků 

v neurologii a v jejích zobrazovacích možnostech. 

Tématice se věnuje přehledový článek dvou autorů z akademického neurologického pracoviště 

v Bostonu s 29 recentními citacemi a s velmi podrobnými textovými a zobrazovacími údaji. Článek 

je zaměřen podrobně neurologicky, ale je obecně významný i pro lékaře urgentní a intenzivní 

medicíny i pro anesteziology. Obsahuje symptomatologii, postupy i výsledky a věnuje se podrobně 

především oborově vybraným aspektům z celkového orientačního pojetí. 

Výňatky z anatomie a patofyziologie 
Trombóza v durálním – sinus sagitalis je důsledkem uzávěru žil na povrchu mozkové kory. Žilní 

odvod je normálně zajištěn cestou v. jugularis int. oboustranně. Izolované trombózy kortikálních žil 

jsou vzácné. Trombózy vznikají i v hlubokých žilních povodích a jsou vyjádřeny ložiskovou 

neurologickou symptomatologií. 

Mozková žilní trombóza patofyziologicky zahrnuje dvě jednotky: kortikální žilní infarzaci 

s ložiskovými neurologickými projevy a zvýšení nitrolebního tlaku. Vyvíjí se hodiny až dny a může 

postupně progredovat až týdny. 

Klinické projevy 
Akutní / subakutní bolest hlavy postihuje 70 – 90 % pacientů. Neurologický nález může přetrvávat 

současně beze změn. Křeče a ložiskové záškuby a výpadky doprovázejí korovou infarzaci. 

Bolest hlavy postupuje hodiny až dny a šíří se. Je až bifrontální, popř. je pociťována na vrcholu 

hlavy. Zhorší se při kašli, může mít i ráz tzv. „thunderclap“ – náhlého intenzivního zahřmění 

z čistého nebe s charakterem obdobným se subarachnoidálním zakrvácením. Vývoj edému papily 

je pozvolný. 

Ložiskové neurologické výpadky se přibližně u 50 % pacientů vyvíjejí hodiny až dny: paréza jedné 

nebo obou dolních končetin, hemiparéza, afázie, zmatenost atd. Jen vzácně vznikne těžká 

encefalopatie až koma. Známky a výpadky se neváží na oblasti arteriálního zásobování, nesouvisí 

přímo s nitrolební hypertenzí, často fluktuují. Ve 34 % případů se do jednoho týdne projeví i křeče. 

 Syndromy hluboké mozkové žilní thrombózy jsou komplexní – od spavosti až po oboustrannou 

dysfunkci thalamu a obstrukční hydrocefalus. 

 Trombóza kavernózního sinu vede k místním projevům: k bolesti v čelní a periorbitální oblasti, 

k chemóze spojivek, k vystřelující bolesti v oblastech hlavových nervů. Mohou se připojit i známky 

z úrovně mozkového kmene a z oblasti mozečku. 

Příčiny 
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Nejčastějšími společnými příčinami jsou hyperkoagulační stavy: adenokarcinom, polycythemia 

vera, trombocytemie, leukemie, srpkovitá anemie, období těhotenství nebo šestinedělí a dále 

pokračující poporodní období, antifosfolipidový syndrom, faktor V Leiden, nedostatek proteinu S  

a proteinu C, mutace protrombinu a hyperhomocysteinemie. 

K příčinám patří i perorální hormonální antikoncepce a jiné hormonální farmakoindikace, podávání 

erytropoetinu, tamoxifenu, cisplatiny a L-asparaginózy. Výjimečná je kritická dehydratace např. při 

profuzních průjmech. 

Vzácně se účastní i tři hlavní hyperkoagulační stavy. HIT, VITT, TTS. Vzácné je spojení se dvěma 

antivirovými vakcinacemi proti COVID-19: Astra Zeneca a Johnson&Johnson Janssen; vyskytuje se 

spíše u žen jako imunitní trombotická trombocytopenie. U 1 % uvedených pacientů /pacientek 

vznikají při ARDS rozvoji a projevech při COVID-19 infekci. 

Diagnostika 
Její složky zahrnují CT a MRi venografii s kontrastem. Prokazují stop v žilním úseku nebo v sinusu 

s kombinovanou infarzací, popř. krvácením. Nálezy nesouvisejí s oblastmi podle arteriálního 

zásobení. 

Doporučují se i četné diagnostické laboratorní metody, zjištění anti-PF4 protilátek apod. 

Terapie 
Léčba krátkodobými a dlouze účinnými antikoagulancii vč. heparinu, nízkomolekulárního heparinu 

LMWH, warfarinem neprokázala přesvědčivě příznivé výsledky. Ani nasazení dabigatranu, 

rivaroxabanu, popř. s warfarinem neprokázalo přesvědčivý přínos ani při podávání po dobu  

22 týdnů. 

Podávání heparinu, infuze krevních destiček jsou kontraindikovány u všech forem imunitních 

trombotických trombocytopenických chorob a stavů. 

Výměna plasmy se v terapeuticky refrakterních případech prokázala jako úspěšná v porovnání 

s výsledky po podání albuminu. 

Endovazální trombektomie při trombóze durálních splavů se osvědčila více než trombolýza – 

studie však nemají ještě početně validní soubory. 

Připojuje se terapeutická dekompresní hemikraniektomie při nitrolební hypertenzi. 

Antikonvulzíva se podávají pouze z ad hoc indikací, nikoli obecně profylakticky. 

Farmaka indikovaná ke snížení nitrolebního přetlaku - glukokortikoidy, acetazolamid, manitol 

nejsou dostatečně prostudována. Diuretika mohou navodit dehydrataci s protrombogenní 

tendencí. 

Výsledky 
V jedné z relativně validních studií (FERRO, Stroke, 2004) s 624 pacienty zemřelo 8 % pacientů 

průměrně do 16 měsíců (medián), 2 % trpěla opakovanými atakami. 
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Horší prognostické výhledy mají imunitně vyprokované stavy včetně specifických vakcinací proti 

COVID-19 a dále děti do 18 let. 

Pacienti, léčení antikoagulancii měli asi ve 3 % případů opakované centrální příhody,  

ale i komplikace s embolizacemi do plic, s extrakraniálními trombózami, a to až v 10 %. 

Epilepsie není častá v dlouhodobém průběhu – vyskytuje se pouze v 5 - 10 %; nejčastěji se projeví 

epileptickými paroxysmy v akutní fázi. 

Metodické doporučení postupu 
Evropská a US doporučení se nepodstatně liší.  

Evropské metodické doporučení European Stroke Organisation z roku 2017 doporučuje úvodní 

nízkomolekulární heparin; nepodává se však při HIT nebo VITT. Při nitrolební hypertenzi se zvažuje 

dekompresní hemikraniektomie. Při paroxysmech konvulzí se ad hoc ordinují antikonvulzíva. 

Nejsou doporučovány glukokortikoidy ani acetazolamid. 

Klasické projevy stále zahrnují tytéž obrazy: Podle American Heart Association a American Stroke 

Association z roku 2011 se stále osvědčuje algoritmus, doporučující plnou dávku 

nefrakcionovaného nebo nízkomolekulárního heparinu, následovanou warfarinem  

a acetamizolamidem v případě zvýšeného nitrolebního tlaku. Výjimkou jsou pacienti s HIT, aHIT, 

nebo VITT. Slibné jsou endovaskulární metody, cílené na lýzu trombu a jeho extrakci. 

Pozn: Použité zkratky: 

HIT: heparinem indukovaná trombocytopenie  

aHIT: autoimunitní heparinem indukovaná trombocytopenie 

VITT: vakcinací navozená imunitní trombotická trombocytopenie 

TTS: trombóza s trombocytopenickým syndromem 

LONGO, Dan L., Allan H. ROPPER a Joshua P. KLEIN. Cerebral Venous Thrombosis. New England Journal of 

Medicine [online]. 2021, 385(1), 59-64 [cit. 2021-8-9]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: 

doi:10.1056/NEJMra2106545 

Klíčová slova: Cévní mozkové příhody; Mozková žilní trombóza 
Key words: Cerebrovascular emergencies; Cerebral venous thrombosis 
 
Drábková 

Vyšší a nižší PEEP u non-ARDS pacientů  

Umělá plicní ventilace je nepochybně  metoda v úrovni záchrany života; může však mít i nežádoucí 

účinky – vyvolat specifické poranění plic s alveolární hyperinflací a s opakovaným, pravidelným 

otvíráním a uzávěrem alveolů a malých dýchacích cest. 
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Z toho důvodu se začleňuje  do naprogramovaného dýchání endexpirační přetlak – PEEP- nejčastěji 

5 – 12 cm H2O: předchází endexspiračnímu kolapsu alevolů a jejich mechanickému distresu. Při 

excesivních hodnotách až + 20 cm H2O může však PEEP mechanický stres zvýšit  

a nepříznivě ovlivnit i hemodynamiku. 

VILI (ventilator induced lung injury) sice ohrožuje ARDS pacienty zvýšenou měrou, ale u středních  

a závažných forem ARDS vyšší PEEP nicméně snižuje výslednou mortalitu a je indikován. Méně 

studií však porovnává vliv výšky PEEP na mortalitu a na další důsledky u non-ARDS pacientů. 

Studie a výsledky 
Italský výzkumný tým z Padovy a Milána si dal v RELAx studii za cíl ověřit, zda užití nižšího versus 

vyššího PEEP u dospělých non-ARDS pacientů je z pohledu mortality a klinických výsledků 

srovnatelný nebo odlišný. 

Studie pracovala s rozsáhlým a diagnosticky poměrně heterogenními soubory , tj. s celkem 2 225 

dospělými pacienty ve 22 randomizovaných klinických studií z let 1975 – 2020 , vždy s 15 – 969 

pacienty. Deset souborů zahrnovalo pacienty po kardiochirurgických výkonech, šest studií bylo po 

akutním selhání dýchání, čtyři studie po mozkolebečních poraněních, a dvě studie byly se soubory 

s non-hypoxemickými pacienty. 

Ve studii je řada tabulek a klinických i statistických údajů; je doprovázena 63 citacemi. 

Mortalita 
Primárním cílem bylo zjistit vztah mezi nižším a vyšším PEEP při umělé plicní ventilaci v korelaci 

s mortalitou.  Do souboru s vyšším PEEP bylo zařazeno 1 007 pacientů, s nižším PEEP 991 pacientů. 

Mortalita zahrnula  284 pcientů s celkového počtu 766 s vyšším PEEP a 259 pacientů s nižším PEEP. 

Statisticky RR 1,02; 95% CI; 0,89 -1,16; p = 0,62. 

Analýza dat neprokázala statisticky významný vztah mezi vyyším PEEP a nemocniční mortalitou.  

Sekundárně bylo zařazeno i srovnávání dalších klinických parametrů. Vyšší PEEP  vedl ke zlepšení 

oxygenace, k vyšší poddajnosti plic a celého dýchacího systému, k omezení rizikové hypoxemie  

a k omezení ARDS vývoje a projevů v obou skupinách. 

V obou skupinách se nicméně nelišily: délka pobytu v intenzivní péči a hospitalizace, mortalita, 

výskyt barotraumatu, hypotenze a délka umělé plicní ventilace. 

Zhodnocení a závěr 
Výsledky této klinicky poměrně heterogenní studie i dalších předchozích metaanalýz s menšími 

soubory  vykazují , že výška PEEP svým klinickým vlivem nerozhoduje o mortalitě non-ARDS 

dospělých pacientů ani o délce jejich umělé plicní ventilace. 

PETTENUZZO, Tommaso, Annalisa BOSCOLO, Alessandro DE CASSAI, et al. Higher versus lower positive end-

expiratory pressure in patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized 

controlled  trials. Critical Care [online]. 2021, 25(1), 247 [cit. 2021-8-9]. ISSN 1364-8535. Dostupné z: 

doi:10.1186/s13054-021-03669-4 
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Association of Higher vs Lower PEEP on Mortality. ICU management and Practice [online]. 2021, July 19 [cit. 

2021-8-10]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/news/association-of-higher-vs-lower-peep-

on-mortality 

Klíčová slova: PEEP – Mortalita; Srovnání vyššího a nižšího PEEP; VILI 
Key words: PEEP – Mortality; Comparison of higher and lower PEEP; VILI 
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Tips and tricks – Cave 
 

Průhledné versus neprůhledné chirurgické masky – psychologie kontaktu 

s pacienty 

Průhledné chirurgické masky – viz připojený obrázek (v článku je 

použit se svolením JAMA Network) - dodávají lékaři podle 

výsledků studie – image podstatně větší důvěryhodnosti  

a zvýšené schopnosti empatické komunikace v očním kontaktu  

a ve vnímání pacientů v porovnání s tradičními neprůhlednými. 

Studie je souhrnná a neuvádí, zda se jednalo pouze o příslušníky 

bílé rasy, protože vnímání obličeje, očí, mimiky úst se rasově  

i etnicky liší.  

Studie a výsledky 

Studie se začleňuje svým námětem a zpracováním do současně velmi zdůrazňované humanizace 

medicíny a potřeby komunikace zdravotníků s pacienty. Je současně důsledkem ověřování nejen 

epidemiologického, ale i psychologicky působícího ochranného zdravotnického vybavení. 

Studie byla provedena na 15 chirurgických pracovištích akademického zdravotnického zařízení 

v Severní Karolíně (USA). Zahrnula pacienty ze sedmi operačních subspecializací. Její výsledky jsou 

nepochybně zajímavé i pro anesteziology – intenzivisty. 

Věnovala se kvalitativním i kvantitativním dojmům pacientů a v kontrolní skupině i názorům lékařů 

v posuzování neprůhledných a průhledných chirurgických masek – viz jejich design na připojeném 

obrázku. 

Průhledné masky a porovnání byly hodnoceny i statisticky – a to se strany pacientů / pacientek 

příznivěji pro průhlednost 95 % versus 78 %. Vyvolávaly empatii oproti standardním (99 % versus  

85 %) a důvěryhodnost (94 % versus 72 %). Celkové preference byly v poměru 100 % versus 72 % - 

zajišťovaly snáze kontakt a interakci s lékařem. 

Názory lékařů-chirurgů byly však obecně méně příznivé – jen 47 % z nich by dalo přednost 

průhledným chirurgickým maskám v kontaktu s pacientem, pokud by se nejednalo o povinné 

restriktivní opatření, jaké bylo – je nařízeno např. v době pandemie, při níž se jedná o riziko 

přenosu infekce exhalací a inhalační cestou. 

COVEY, Ethan. Clear Surgical Masks Lead to Higher Patient Satisfaction. OR Management News [online]. 

2021, July 19 [cit. 2021-8-10]. Dostupné z: https://www.ormanagement.net/Clinical-News/Article/06-

21/Clear-Surgical-Masks-Lead-to-Higher-Patient-Satisfaction/63731 

KRATZKE, Ian M., Marcy E. ROSENBAUM, Chase COX, David W. OLLILA a Muneera R. KAPADIA. Effect of 

Clear  vs  Standard Covered Masks on Communication With Patients During Surgical Clinic Encounters. 

https://www.ormanagement.net/Clinical-News/Article/06-21/Clear-Surgical-Masks-Lead-to-Higher-Patient-Satisfaction/63731
https://www.ormanagement.net/Clinical-News/Article/06-21/Clear-Surgical-Masks-Lead-to-Higher-Patient-Satisfaction/63731
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JAMA Surgery [online]. 2021, 156(4) [cit. 2021-8-10]. ISSN 2168-6254. Dostupné z: 

doi:10.1001/jamasurg.2021.0836 

Klíčová slova: Kontakt a komunikace; Chirurgické masky – design 
Key words: Contact and communication; Surgical masks – design 
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Kratom – poměrně nově na drogové scéně rozvinutých zemí 

Kratom je rostlinný produkt ze stromu Mitragyna speciosa z oblasti bažin v Jihovýchodní Asii. Je 

běžně užíván obyvatelstvem k zmírnění únavy, k úlevě od myalgií, k analgezii, ke zvládnutí průjmů  

a syndromu z odnětí opioidů. 

Od minulého desetiletí se z týchž důvodů stále více užívá i v tzv. Západních zemích jako doplněk 

stravy. V části rozvinutých zemí patří mezi omamné a psychotropní látky, v České republice toto 

zařazení nemá a je např. na internetu inzerován jako doplněk stravy.  Kratom je veden  

na listině FDA jako sledovaný, ale dosud spojený jen s minimálními studiemi a poznatky. 

Zvýšená spotřeba je následována i nárůstem jeho nežádoucích účinků a projevů toxicity. Vedou 

známky, podobné účinkům opioidů – zmatenost, obleněné vědomí až koma a zástava dýchání. 

Chronické užívání vede k cholestatickému poškození jater. 

Kazuistika 
 
Popis i rozbor jsou zpracovány z anesteziologicko-intenzivního pracoviště Rochester University  

of New York – autorem je přednosta pracoviště. Před příjmem na uvedené univerzitní pracoviště byl 

pacient - muž středního věku - urgentně vyšetřen v městské nemocnici, kam byl přivezen 

záchrannou službou – 911. 

K základním klinickým projevům patřila silná bolest hlavy a psychomotorický neklid. Jeho 

zmatenost a inkoherentní vyjadřování doplnila racionálně podaná anamnéza jeho družky a přítele.  

V anamnéze pacienta byl uveden alkoholismus a zneužívání opioidů s abstinencí obou v posledních 

18 měsících. Pacient byl aktivním kuřákem asi 5 cigaret denně. Měl chronické bolesti v zádech 

 a chronickou hepatitidu C po léčbě. 

Asi jeden rok užíval kratom jako náhradu za ukončené opioidy. Nyní popřel trauma hlavy a pád 

v poslední době. 

Předcházející večer užil kratom neznámé kvality v nápoji typu smoothie. Asi 20 minut po vypití 

zvracel a stěžoval si na úporné bolesti hlavy. Požil ibuprofen, ulehl, usnul. Za několik hodin  

se probudil, hovořil nesouvisle, znovu ulehl a vzbudil se asi za 19 hodin se stejnými obtížemi  

a projevy. 

Pacient měl negativní anamnézu z pohledu hypertenze nebo malignity, neměl chronickou 

antikoagulační medikaci. 
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Na EMERGENCY městské nemocnice mu byl podán jednorázově lorazepam v dávce 1 mg i.v. při 

opakovaném, epizodickém motorickém neklidu a k zajištění i psychického klidu v průběhu 

zobrazovacích vyšetření. 

CT skeny hlavy a mozku prokázaly objemný, pravostranný frontální intrakraniální subarachnoidální 

hematom s provalením do komor a mírný hydrocefalus. 

Pacient byl z primárního zdravotnického zařízení odeslán sekundárním transportem na vyšší – 

univerzitní pracoviště. 

V průběhu převozu měl opakované ataky desorientace a motorického neklidu se systolickou 

hypertenzí 170 – 180 mm Hg. Byl bez zřejmých neurologických příznaků, bez lateralizace. 

Opakované CT vyšetření po 6 hodinách prokázalo stabilitu SAH/SAK s posunem střední čáry o 7 mm 

a s hydrocefalem. Doplněné angiografické vyšetření s CT zobrazením neprokázalo cévní malformaci 

ani aneurysma. 

Byla zvažována i primární hypertenzní krize, ale toxikologické vyšetření a týmová epikríza vyzněly 

ve smyslu toxického abúzu a předávkování kratonem a teprve následně se sekundární hypertenzní 

reakcí a krizí při jeho sympatomimetických účincích a rozvinutém SAK. 

Zneužívání kratomu narůstá – nyní má v USA již jeden milion nekontrolovaných abuzérů. 

Pozornost mu musí věnovat i anesteziologové. Má opioidní účinky, vstupuje do rizikových 

interakcí s anestetiky, nevylučuje se syndrom z náhlého odnětí. 

Vyžaduje podstatně větší pozornost a jednotné a validní studie a vypracování jednotných postupů 

při předávkování nebo při nežádoucích interakcích. 

PAPADAKOS, Peter J. The Kratom Problem: A Call to Study This Emerging Trend. Anesthesiology News 

[online]. 2021, July 13 [cit. 2021-8-10]. Dostupné z: 

https://www.anesthesiologynews.com/Commentary/Article/07-21/The-Kratom-Problem-A-Call-to-Study-

This-Emerging-Trend/63934 

Klíčová slova: Nové drogy; Kratom; hCMP; SAK 
Key words: New drugs; Kratom; SAH 
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Pro širší rozhled – Ad informandum 

Transplantace trachey – úspěšný výkon 

 

Ve středu 13. ledna 2021 provedl multioborový 

chirurgický tým v Mount Sinai Hospital za účasti 50 

zkušených odborníků první úspěšnou transplantaci 

trachey od zemřelého dárce. Operační výkon trval 18 

hodin a jeho peroperační průběh byl ohodnocen jako 

úspěšný. Velmi významnou složkou byla dlouhotrvající 

příprava postupu, anestezie a pooperační péče. Byl 

zhodnocen jako velmi inspirativní pro rozpracování pro 

vybrané kategorie pacientů v další budoucnosti. 

Význam úspěšného výkonu byl historický – otevřel epochu možností transplantace trachey  

od mrtvých dárců velkému množství pacientů při neřešitelných laryngotracheálních stenózách. Ty 

vznikají zejména po opakovaných a dlouhodobých invazivních zajištěních vstupu do dýchacích cest 

nebo při opakovaných traumatizujících poraněních trachey. Zejména pandemie COVID- 19 přinesla 

početnou řadu těchto přežívajících a velmi handicapovaných pacientů – kandidátů náhrady. 

Pacientkou pro uvedený plánovaný výkon byla žena ve věku 56 let, povoláním sociální pracovnice. 

Byla pro astmatické ataky opakovaně intubována a uměle ventilována. Vznikla stenóza trachey  

po vícečetných pokusech o její rekonstrukci; pacientka žila více než 10 let s chronickou 

tracheostomií. 

Taktika a plán operace a vedení anestezie i imunoterapie byly připravovány několik let. Pacientka 

měla nadále tracheostomii, v plánu bylo směnit ji za tracheální intubaci. 

Anesteziologicky byla pacientka hodnocena jako vysoce riziková. Příprava trvala 2 – 3 roky v týmu 

ORL chirurgů, anesteziologů, pneumologů a intenzivistů. 

Hlavním problémem a cílem bylo připojit dolní dýchací cesty pod bifurkací trachey a zajistit jim 

kvalitní perfuzi. Omezení představovalo především co nejnižší přijatelné FiO2, které umožňovalo 

např. užití laseru i krátké manipulace s plně otevřenými dýchacími cestami, s opakovanými 

extubacemi a reintubacemi v průběhu výkonu v apnoickém provedení. 

Bylo nutno udržet i správnou polohu a průchodnost dolních dýchacích cest po resekci trachey. 

Nutnost omezené sternotomie nebyla po odloučení dolní části trachey vyloučena. 

Mediastinoskopie byla vzata v úvahu i pro blízkost velkých cév. 

Speciálně byl preventivně připraven blokátor bronchu a fibrobronchoskop. 
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Operace proběhla úspěšně bez komplikací, pacientka na konci výkonu dýchala dostatečně 

spontánně, nebyla indikována přetlaková umělá plicní ventilace, znevýhodňující sutury 

transplantátu. 

Imunosuprese byla vedena transplantačním týmem, taktika byla obdobná jako při transplantaci 

ledvin s vysokou úvodní náloží kortikosteroidu a s infuzním podáním antitymocytárního globulinu. 

 
ERAS protokol 

 

Předoperační příprava 

Lačnění, nic per os,    Dekontaminace GIT + čirá tekutina (20 oz) 
nutrice a dietní příprava   2 hodiny před výkonem 
 
Pre-analgezie     Paracetamol  975 mg per os – t.hm. > 60kg thm. 
                  650 mg per os – t.hm.. < 60 kg t.hm. 
 

 
Peroperační průběh  
 

Profylaktická dávka antibiotik  Cafazolin + metronidazol i.v. 
Profylaxe hluboké žilní trombózy  Heparin 5 000 j. subkutánně před incizí 
Celková analgezie  / anestezie  TIVA + multimodální analgezie 
 Manažment tekutin a tělesné teploty Cílená euvolemie, limit tekutin = 5 000 ml 
      pro celé trvání výkonu   
      Infuze krystaloidu 5 – 10 ml / kg t.hm. 
      Cílená normotenze; při MAP < 65 mm Hg 
      bolus i.v. presoru ( fenylefrin + efedrin) 
      Normotermie - bez hypertermie > 37,6 °C 
Antiemetika     Dexametazon + ondansetron 
 

 
Restriktivní kritéria pro podání TRF  Bez liberální taktiky podávání krevní náhrady 
 

 
Extubace nebo spontánní dýchání ještě na operačním sále, pokud je možné a bezpečné 
 

 
Pooperační péče 
 

 
Časná extubace nebo odpojení, pokud již neproběhlo na operačním sále 
Analgezie: paracetamol + ketorolac – timing podle ošetřující sestry a ordinace 
Akutní bolest: konzilium lékaře a PCA ( patient controlled analgesia ) 
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Hlavním, rozhodujícím okamžikem pro úspěch byla obnovená perfuze transplantátu; zrůžovění 

sliznice transplantované trachey. Bylo možno ukončit cévní anastomózy a provést pooperační 

závěrečnou fibrobronchoskopii. 

Budoucnost je perspektivní a řada dalších pracovišť na náležité multioborové úrovni se připojuje 

s indikacemi při jinak neřešitelných laryngotracheálních stenózách, hojnějších v současném 

postkovidovém období po protrahované tracheální intubaci. 

Řeší se optimální imunosupresivní manažment, dlouhodobá pooperační péče. Propuštění je 

optimální ca za 37 dnů, pravidelné kontroly jsou nutné po léta. 

DEPEAU-WILSON, Michael. Replacing a Difficult Airway: How a Mount Sinai Team Performed  the First 

Successful Human Tracheal Transplant. Anesthesiology News [online]. 2021, July 7 [cit. 2021-8-10]. 

Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Airway-Management/Article/07-21/Replacing-a-

Difficult-Airway-How-a-Mount-Sinai-Team-Performed-the-First-Successful-Human-Tracheal-

Transplant/63933 

Drábková 

Ladislav Hess, Jiří Slíva: Mozek a farmaka 

Informace a upoutávka 
 
Světoznámý popularizátor vědy Roger Highfield shrnul naše 

znalosti o mozku a o kvalitě jeho funkcí ve třech lapidárních 

vyjádřeních: Mozek je mistr iluzí v čase a prostoru. Je 

tvůrcem mozkové reality. Současně je nejsložitější věc  

ve vesmíru …. Ale … někdy je to jen hlávka zelí mezi našima 

ušima… 

Věhlasný psycholog současné doby a autor naučných knih 

v USA – Daniel Levitin nás důrazně nabádá, abychom  

si udrželi „organized mind“ v době informačního přetížení  

a „fake news“… 

Hodnocení posledních 50 let v medicíně klade mozek  

na zcela přednostní místo – od náležité kardiopulmonální 

resuscitace … až po respekt k synaptogeneze plodu při 

celkové anestezii těhotné ve třetím trimestru těhotenství. 

Množí se poznatky z neurofyziologie, o kognitivních 

dysfunkcích, o neurobehaviorálním zhoršení po kritickém stavu, i když celkově úspěšně 

vyřešeném…. ale i o mozkové neuroplasticitě po poškození, a to i ve zralém věku, o nových 

neurotransmiterech, o nutričním vlivu glie, o možnostech „brain-to brain communication“ …. 

Oba autoři, nicméně především anesteziolog L. Hess věnoval zpracování tématu velkou část svého 

života a danému rukopisu navíc celé poslední tři roky.  

https://www.anesthesiologynews.com/Airway-Management/Article/07-21/Replacing-a-Difficult-Airway-How-a-Mount-Sinai-Team-Performed-the-First-Successful-Human-Tracheal-Transplant/63933
https://www.anesthesiologynews.com/Airway-Management/Article/07-21/Replacing-a-Difficult-Airway-How-a-Mount-Sinai-Team-Performed-the-First-Successful-Human-Tracheal-Transplant/63933
https://www.anesthesiologynews.com/Airway-Management/Article/07-21/Replacing-a-Difficult-Airway-How-a-Mount-Sinai-Team-Performed-the-First-Successful-Human-Tracheal-Transplant/63933
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Využil pro ně nejen faktická data z bohaté literatury, ale i výsledky svých pokusů na mnoha 

různých zvířatech i průběhy a výsledky své experimentální součinnosti s dobrovolníky. 

Obecná část se na 170 stranách věnuje především neurologickým aspektům – krátce anatomii  

a dále projevům funkcí CNS. 

Široce rozvětvený obsah speciální části se věnuje především farmakologickým přípravkům 

z různých skupin, používaným v anesteziologii – nejen celkovým anestetikům. Soustředí  

se na jejich vliv na lidské chování; rozebírá jejich tradiční podávání i soudobé množící se netradiční 

způsoby aplikace daných farmak. Seznamuje s neurofyziologickou podstatou účinku i s možnostmi 

klinického využití. Připojují se i krátké, ale přesto související texty – od využívání až zneužívání 

psychodelik … až po toxikománie u zvířat. 

Text je velmi bohatý, doplněný mnohotvárnými zkušenostmi a řadou historických i vlastních 

snímků. Může se stát nejen obohacením současných znalostí a pozorování, ale kromě pouhého 

zájmového pročtení i rozšířením odborného rozhledu a dokonce i reálným východiskem k inovaci  

a k rozpracování našich konkrétních pohledů na hybridní odborná rizika do budoucnosti. 

HESS, Ladislav a Jiří SLÍVA. Mozek a farmaka: Farmakologická modifikace chování. Praha: Grada, 2021. ISBN 

978-80-271-1199-2. 

Klíčová slova: Mozek a farmaka; Grada, Praha – nové publikace 
Key words: Mozek a farmaka (The brain and medicaments); Grada, Prague – recent publications 
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Zajímavosti z historie oboru 

Jaké výzvy přináší již dnes anestezie pro chirurgické výkony v průběhu 

meziplanetárních letů a pobytů? 

Článek vybraných autorů z akademických pracovišť ve Velké Británii, Francii, Německu  

se 64 citacemi, tabulkovými přehledy a obrázky přináší přehled patofyziologických změn lidského 

organismu při pobytu v kosmu, výzvu k přípravě již v průběhu výcviku, dále i návrh seznamů 

doporučeného vybavení a optimální taktiky v rozhodování a postupu.  

Pracuje s modelovými situacemi pro plánované lety a pobyty na Měsíci a na Marsu, protože jsou 

plánovány již pro dohlednou epochu - dobu. Přehled je zajímavý i reálný, nutí k zamyšlení před 

blízkou i vzdálenější budoucností, a to i v oboru urgentní medicíny, traumatologie, anestezie… 

a stojí za pročtení a zamyšlení. 

Text je uveden modelovou situací z kosmu, ze stanice na Marsu: Jeden z astronautů, který pracuje 

v otevřeném prostoru, nešťastně upadl a zlomil si femur. Je na posádce, jak se s touto situací 

vypořádá – a akutní příhody se již nyní začleňují do přípravy kandidátů pro mise – do výcviku se 

zařazením záchrany, první pomoci i transportu. 

Hlavní rizika a akutní postižení zdraví podle názorů odborníků zahrnují trauma, krvácení 

s hemoragickým šokem a infekce. I když lze výskyt z této triády hodnotit modelově jako vzácný, 

nelze jej vyloučit ani při plánovaném osídlení na Měsíci ani během další expanze na Mars. 

Hlavní patofyziologické rozdíly jsou důsledkem nižší gravitace. Na Měsíci je snížena na jednu 

šestinu, na Marsu na jednu třetinu. 

K dalším faktorům se řadí ionizující záření, úraz meteoritem, vliv planetárního prachu, 

dekompresní hypobarická porucha a nemoc, extrémní rozdíly teplot zevního prostředí. 

Početně vedou akutní traumata a hypobarické dekompresní příhody. 

Chronické změny ze ztráty tělesné hmotnosti a nižší gravitace – viz schematický obrázek v publikaci 

– vedou nejen ke změnám distribuce krve a krevního oběhu, ale po několika měsících i 

k osteoporóze kostí a k vysokému riziku vzniku patologických zlomenin. 

Základním momentem pro rozhodnutí je analogie pozemského řešení „Stay and Play“ nebo „Scoop 

and Fly“. Přitom přesun Země - Mars vyžaduje 200 dnů. Ale i z nejbližší vzdálenosti znamená 

časový rozdíl návratu nejméně čtyři dny. 

Zdravotnické vybavení a jeho doplňování 
Odborníci na londýnském výzkumném pracovišti se věnovali především vybavení zdravotnickými 

prostředky a personálními kompetencemi při zdravotnických úkonech a výkonech; ty musí 

splňovat řadu požadavků včetně profilu a trvání mise. 
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Údaje byly zpracovány do srovnávacích tabulek ve třech hlavních časových fázích od 60. let 

minulého století. Úvodní vybavení bylo - oproti v současnosti předepsanému vybavení pro první 

pomoc a další ošetřování - velmi střídmé a odborně značně omezené. Předpokládalo se, že 

doplňování v kolonii na Měsíci bude velmi omezené a na Marsu nemožné. 

V kosmickém prostoru se urychleně degradují i farmakoterapeutické přípravky, takže jejich 

ochranná balení se musí vyrovnat s podstatně zvýšenými nároky. 

Pro zobrazovací metody je přijatelný pouze ultrazvuk, který je schopen splnit následující 

diagnostické úkoly: posouzení traumatu, pneumotoraxu, kondenzačních změn na plicích, 

diagnostiku hypovolemie a srdeční výkonnosti, uložení endovaskulárních – nitrožilních centrálních 

linek, navigaci regionálních blokád a kontrolu externích fixací při zlomeninách.  

Zdravotnické vybavení – návrhy 
Tabulky se zdokonalovaly a v současné době musí obsahovat vybavení cíleně při expedici na Měsíc 

nebo na Mars. 

▪ AI: ultrazvuk, základní laboratorní testy včetně mikrobiologické diagnostiky 

▪ Medikamentózní vybavení per os nebo i.v. - infuzní včetně pro ATB léčbu, podávání sedativ, 

vazopresorů, inotropik. 

▪ Moderní chirurgické soupravy včetně endoskopických souprav, s možností 3D tisku nástrojů 

a implantátů 

▪ Videolaryngoskop, ventilátor pokročilé generace, infuzní pumpy, hyperbarickou komoru 

▪ Koncentrátor kyslíku, přípravnu i.v. infuzí 

▪ AI podporu pro základní diagnosticko-terapeutická rozhodování 

 
Zkušenosti, znalosti, dovednosti 
Optimální lékařskou specializací je urgentní medicína, medicína divočiny s doplňkovou 

chirurgickou praxí. Kombinace předchozího odborného zaměření je nejvýhodnější s obory 

chirurgie – anesteziologie. 

Pokud není v posádce lékař, musí být nelékařský zdravotnický pracovník vycvičen v základních 

postupech kardiopulmonální resuscitace, v primárním ošetření traumatu, v úkonech a výkonech, 

které nevyžadují rozsáhlé vybavení nebo specializované postupy: ultrazvukové vyšetření, 

tracheální intubace, péče o zajištění a průchodnost dýchacích cest, základní chirurgické výkony  

a kardiopulmonální resuscitace. 

Telemedicína a její role 
Telemedicína zahrnuje komunikační technologie na vzdálenost; má za úkol umožnit konzilia  

a usnadnit diagnostické a terapeutické postupy u pacientů ve vzdáleném prostředí. Komunikace 

mezi Měsícem a Zemí má v obou směrech opoždění přibližně 2 sekundy. Komunikace mezi 

planetou MARS a Zemí je v časovém pásmu zpoždění 4 – 20 minut oběma směry. Byla modelově 

prozkoušena např. při simulaci indikace akutní apendektomie na Marsu. 
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Anesteziologické a chirurgické postupy 
 
Patofyziologické aspekty výstižně zobrazuje obrázek z citované publikace. 
 

 

 
 

 
V kosmu ovlivňuje mikrogravitace – snížená přitažlivost naprostou většinu patofyziologických 

systémů. Za podmínek beztíže se kardiovaskulární systém přizpůsobuje přesunem tělesných 

tekutin do hlavy – a hlavového konce těla, dále se projevuje snížením objemu krve, srdeční funkční 

výkonnosti a objemu krevního řečiště. Zvýší se žilní compliance v dolních končetinách, sníží se 

arteriální systémová rezistence a schopnosti baroreflexní aktivace. 

 Organismus ztratí schopnost adaptovat se na ortostatické požadavky, a to i za normální gravitace 

po návratu, adaptovat se na krevní ztrátu. Přizpůsobení je tím náročnější a delší, čím delší byl 

pobyt za beztíže. 

Kardiovaskulární funkční změny za omezené gravitace, odpovídající podmínkám na Marsu  

a na Měsíci, zatím nejsou blíže prozkoumány a prevence se teprve řeší. 

Astronauti jsou rovněž vystaveni zvýšenému riziku vzniku sepse. Svou nepříznivou roli hrají 

omezený prostor, omezené možnosti osobní hygieny, snížená imunita, snížená účinnost antibiotik 

a naopak zvýšená mikrobiální rezistence. 

Volba anestezie 
Volba je samozřejmě ovlivněna obecně uznávanými faktory. Pokud není členem posádky zkušený 

anesteziolog, ale pouze zacvičený nelékařský zdravotnický pracovník nebo lékař – non-

anesteziolog, dává se zásadní přednost místní anestezii. 

Dosud nebyly tyto naléhavé situace při kosmických letech a pobytech v kosmu reálně prozkoušeny 

– nebyly pro ně neodkladné indikace. 

Před výkonem v anestezii je třeba vzít v úvahu zásadně odlišné vstupní parametry daného pacienta 

včetně jeho hypovolemie.  



Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2021, 68(3) 28 

 

Přednost se dává místní anestezii.  
Při nutnosti celkové anestezie se volba zužuje na nitrožilní dobře známé a běžně užívané přípravky 

v režimu analgosedace při vědomí a v režimu celkové anestezie se zajištěním dýchacích cest 

tracheální intubací.  

Prchavá anestetika jsou v malém, uzavřeném prostoru kontraindikována. 

Epidurální a subarachnoidální anestezie se za daných podmínek velmi zpochybňuje v podmínkách 

beztíže nebo mikrogravitace a to z důvodu obtížné predikce komplexního účinku sympatické 

blokády za změněných oběhových podmínek. 

Chirurgické postupy a výkony 
Na povrchu Měsíce se chirurgické výkony omezují pouze na záchranu života nebo končetiny. 

Pokud je to možné, má přednost neoperační řešení, např. při nekomplikované apendicitidě. 

Při zlomenině femoru se volí přechodná stabilizace dlahou nebo externí fixace. Klinicky jsou však 

z pohledu náležité hojivosti suboptimální. Zhoršují s i možnosti polohování v omezených 

prostorových podmínkách, omezují se možnosti hladké evakuace apod. 

Vyšetření, zobrazení zlomeniny je prakticky možné pouze ultrasonograficky; umožňuje i kontrolu 

stabilizace, popř. i externí fixaci, výjimečně zahřebování. 

Rehabilitace - cílená fyzioterapie se doporučuje již od prvního pooperačního dne a doplňuje  

se časnou mobilizací.  

Zvýšené je riziko žilní stázy a tromboembolie, na tromboprofylaxi se klade velký důraz.  

Aspekty lidského chování a jednání 
Oba projevy se řadí k netechnickým lidským dovednostem, a to v daných situacích v obecně silně 

zatěžujícím, stresovém prostředí. Sociální izolace a velmi zúžené nejbližší obklopující prostředí jsou 

nezávislé fyziologické i psychologické stresory. Zahrnují stres, pracovní - mentální i fyzickou zátěž, 

únavu, sociální izolaci, změny osvětlení a disrupci cirkadiánní rytmicity.  

Vedou k mírnému kognitivnímu zhoršení, k poruše vnímání času, k omezené motivaci, k poruchám 

spánku, k psychosomatickým projevům, úzkosti, depresi až k sociálním konfliktům. 

K zachování netechnických dovedností při medicínských – zdravotních naléhavých příhodách patří 

správná vzájemná výměna informací, podpůrně cílené chování a jednání, náležité vedení celého 

týmu. 

Náhlé příhody a jejich řešení jsou zatíženy větší chybovostí v diagnostice, ve volbě postupu,  

i ve volbě a sledování v průběhu podání i dalšího vedení anestezie. Chyby a omyly různé intenzity  

a závažnosti se z pohledu volby a vedení anestezie vyskytují až v 50 – 80 % podaných anestezií. 

Týmová kognice a konzultační služba z terestriální úrovně 
Tyto momenty se svými příklady se odvíjejí z naléhavých zdravotně – zdravotnických případů, 

vzniklých v odlehlých a obtížně přístupných oblastech Země.  
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Jako světový příklad se uvádí vyřešení ruptúry patelární šlachy v Antarktidě. Byla diagnostikována 

distančně v USA v Bostonu a dále odsud řešena na dálku suturou, naváděnou a navigovanou 

chirurgy v místní anestezii, konzultovanou anesteziology rovněž telemedicínsky. 

Podobné zkušenosti lze využít pro navigaci i regionálních blokád s pomocí robotického ultrazvuku. 

Hlavními výzvami a komplikacemi anestezie zůstávají v kosmu zajištění dýchacích cest  

a manažment s cílem dosáhnout dostatečné kardiovaskulární funkční výkonnosti. 

Cíleně se již připravují např. robotické videolaryngoskopy, automatizované systémy pro infuzní, 

i.v.  vedení anestezie typu TIVA, podávání tekutin, popř. vazopresorů. 

Medicínské výzvy, jejich příprava zůstávají základem pro zřízení kolonií na Měsíci i na Marsu. 

Problémový zůstává zejména transport pro naléhavé ošetření v podmínkách Země s její 

pokročilou a rozvinutou technickou i netechnickou civilizací. 

Otázkou zůstávají rozhodnutí o přechodu na paliativní péči a perimortální zajištění a postmortální 
opatření. 
 
Z pohledu kolonizátorů Měsíce a Marsu se definuje jako nejdůležitější požadavek mít v daném 

prostředí k dispozici zkušeného lékaře s vyváženou psychikou a s náležitým komunikačním 

stylem. 

KOMOROWSKI, Matthieu, Séamus THIERRY, Clément STARK, Mark SYKES a Jochen HINKELBEIN. On the 

Challenges of Anesthesia and Surgery during Interplanetary Spaceflight. Anesthesiology [online]. 2021, 

135(1), 155-163 [cit. 2021-8-10]. ISSN 0003-3022. Dostupné z: doi:10.1097/ALN.0000000000003789 

Klíčová slova: Meziplanetární lety, Patofyziologie – změny; Anestezie 
Key words: Interplanetary spaceflights; Pathophysiology – changes; Anaesthesia 
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Kybernetická bezpečnost – nové výzvy 

Hackerské útoky na zdravotnická zařízení se v době pandemie COVID-19 velmi významně zmnožily. 

Virtuální kongres SCCM (Society of Critical Care Medicine) v roce 2021 na svém jednání tvrdě 

požaduje na zřizovatelích, aby podstatně dokonaleji chránili nemocniční kybernetické systémy 

proti sofistikovaným hackerským útokům, postihující i velká univerzitní pracoviště urgentní 

medicíny. Jako příklad bylo uvedeno univerzitní traumatologické centrum v Buffalo, napadené 

ransomware SamSam. 

Rozsáhlé a vysoce specializované Buffalo University Trauma Center bylo napadeno variantou 

ransoware SamSam dne 9.dubna 2017 s velmi širokým rozsahem ztráty dat v mnoha odvětvích. 

Vedení nezaplatilo nicméně výkupné a obratem se vrátilo k tzv. papírové dokumentaci jako 

základní rezervě bezpečnosti. 
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Útoky se ztrátou dat pacientů, s výpadky celých nemocničních systémů, vyděračské vymáhání 

narostlo v období září až října 2020 až o 71 %. 

Kybernetické útoky mají tři základní formy: phishing, malware a krádež zdravotnické dokumentace 

a zdravotních údajů. 

Nejčastější jsou podle vyjádření odborníků na kongresu SCCM phishing útoky. 

Zdravotní údaje pacientů jsou cílem stále častěji. Údaje jsou hackery dále organizovaně 

prodávány na tzv. černém trhu a určeny dále k vyhrožování, ke krádeži osobních dat, k vydírání, 

k iniciaci medicínsko-právních projednávání, odškodňování a soudních procesů. 

Všichni účastníci virtuálního kongresu SCCM si uvědomili, že tyto dovednosti - přinejmenším  

ve vedení zdravotnické dokumentace - nové generace budoucích lékařů i nelékařských 

zdravotnických pracovníků nyní nemají. Plně spoléhají v telemedicíně, v komunikaci, v organizaci 

provozu na digitalizované směrnice a vedení dokumentace, zpracování nálezů a konzilií apod.  

Zaměření tzv. traumaplánů je nejčastěji tradiční a nácviky pro zvládnutí těchto nových forem 

„disasters“ není zdaleka běžné.  

Nové hrozby a reálné útoky jsou velkou výzvou, která je prioritní k neodkladnému  

a systémovému řešení v rámci kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví. 

FRANGOU, Christina. Hospitals Urged to Strengthen Cybersecurity Systems With Attacks on the Rise. 

General Surgery News [online]. 2021, July 30 [cit. 2021-8-10]. Dostupné z: 

https://www.generalsurgerynews.com/In-the-News/Article/07-21/Hospitals-Urged-to-Strengthen-

Cybersecurity-Systems-With-Attacks-on-the-Rise/64045 

Klíčová slova: Zdravotnictví – kybernetická bezpečnost 
Key words: Health Care systems – cybersecurity 
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Současná medicínskoprávní témata v anesteziologii  
a v intenzivní medicíně 

Přehled důležitých doplňujících sdělení od autorit (EMA, SÚKL) k vakcínám, 

kterými se očkuje v České republice 

PharmDr. Veronika Prokešová, LL.M 
 

1) Vakcína Comirnaty ▼ (Držitel rozhodnutí o registraci BioNTech Manufacturing GmbH, An der 

Goldgrube 12, 55131 Mainz, Německo, tel.: +49 6131 9084-0, fax: +49 6131 9084-2121 

(service@biontech.de)  

 2) Vakcína Spikevax ▼ (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) Držitel rozhodnutí o registraci: 

MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L., Calle Monte Esquinza 3, (28010) Madrid, Španělsko 

Sdělení EMA k vakcínám Comirnaty a Spikevax (Moderna) 9. 7. 2021 

Pracovní výbor PRAC společnosti EMA (Evropská léková agentura) doporučuje, aby byly  

v informacích o přípravcích u vakcín Comirnaty a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) nově 

zapsány tyto zjištěné vzácné nežádoucí účinky: myokarditida (zánět srdečního svalu)  

a perikarditida (zánět membrány kolem srdce). Zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi 

možných známek a příznaků myokarditidy a perikarditidy (dušnost, silný tlukot srdce, který může 

být nepravidelný - palpitace a bolest na hrudi) a pacienty s příznaky seznámit tak, aby při jejich 

projevech očkovaní vyhledali okamžitou lékařskou pomoc. Více informací najdete na odkazu 

článku. 

3) Vakcína Vaxzevria ▼ (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Název společnosti: AstraZeneca 

Czech Republic s.r.o., http://www.astrazeneca.cz/, infoservis.cz@astrazeneca.com, Telefon 222 

807 111 

K této vakcíně byly postupně uveřejněny SÚKL tato 3 sdělení:  

▪ Dopis k vakcíně COVID-19 Vaccine AstraZeneca (nyní Vaxzevria) z 24. 3. 2021  

▪ Dopis k vakcíně Vaxzevria ze 13. 4. 2021  

▪ Dopis k vakcíně Vaxzevria z 2. 6. 2021 

 

Sdělení se týkala následujících informací: Riziko trombocytopenie a poruchy koagulace, riziko 

vzniku trombóz v kombinaci s trombocytopenií (TTS), v některých případech doprovázené 

krvácením. Případy zahrnovaly závažné případy žilní trombózy, včetně neobvyklých míst jako je 

trombóza mozkových žilních splavů, splanchnické žilní trombózy a arteriální trombózy se 

současnou trombocytopenií. Většina těchto případů se objevila během prvních čtrnácti dnů po 

vakcinaci  

a vyskytla se zejména u žen ve věku do 60 let. Některé případy byly fatální.  

mailto:service@biontech.de
http://fnmapl2/intranet/aktuality/sdeleni-ema-k-vakcinam-comirnaty-spikevax-moderna
http://www.astrazeneca.cz/
mailto:infoservis.cz@astrazeneca.com
https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-vaxzevria
https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-vaxzevria-1
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Syndrom TTS zahrnuje jak přechodný výrazný pokles krevních destiček, tak vznik trombóz, 

zpravidla v neobvyklých lokalizacích (především v mozkových žilních splavech). Pokud taková 

reakce nastane, vyžaduje hospitalizaci a urgentní specifickou léčbu. Nejedná se však o stejný typ 

krevních sraženin, jako jsou klasické hluboké žilní trombózy (často spojovány s užíváním 

hormonální antikoncepce).  

Každá z těchto reakcí má jiný mechanismus vzniku. Riziko klasické hluboké žilní trombózy je navíc 

po aplikaci těchto vakcín nižší, než je pozorováno v běžné populaci. Na syndrom TTS je potřeba 

pohlížet jako na samostatnou klinickou jednotku.  

Frekvence těchto případů je klasifikována jako velmi vzácná s ohledem na aktuální četnost hlášení. 

V tuto chvíli se nepodařilo identifikovat žádné rizikové faktory spojené s výskytem TTS. Podání 

druhé dávky Vaxzevrie v intervalu 4-12 týdnů zůstává nejvhodnější volbou, což je v souladu se 

schváleným SmPC. Zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi možných známek a příznaků 

trombóz a trombocytopenií (dušnost, bolest na hrudi, otoky dolních končetin, přetrvávající 

bolest břicha, neurologické příznaky, jako jsou silné a přetrvávající bolesti hlavy nebo rozmazané 

vidění, malé krevní skvrny pod kůží mimo místo vpichu injekce) a pacienty s příznaky seznámit 

tak, aby při jejich projevech očkovaní vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.  

Osoby, u kterých byla v průběhu 3 týdnů po vakcinaci vakcínou Vaxzevria diagnostikována 

trombocytopenie, mají být aktivně vyšetřeny, zda nemají známky trombózy. Stejně tak osoby,  

u kterých se v průběhu 3 týdnů po vakcinaci objeví trombóza, mají být vyšetřeny, zda nemají 

trombocytopenii. 

Více informací najdete v jednotlivých odkazech výše. 

 4) Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen▼ (v ČR -Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 

00 Praha 5 - Jinonice Email: JGCC_EMEA@its.jnj.com (JGCC_EMEA@its.jnj.com) Tel: 

+420225296622/0080056540088 www.covid19vaccinejanssen, MUDr. Kornelie Zahrádková 

Medical Lead Czech Republic) 

Dopis k vakcíně COVID-19 Vaccine Janssen z 26. 4. 2021 

CAVE! Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen injekční suspense je indikována k aktivní imunizaci osob 

ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 vyvolaného virem SARS-CoV-2.  

Po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen byla velmi vzácně pozorována kombinace 

trombózy a trombocytopenie, v některých případech doprovázená krvácením. Zahrnovala  

i závažné případy žilní trombózy na neobvyklých místech, jako je trombóza mozkových žilních 

splavů, splanchnická žilní trombóza, nebo arteriální trombózy, provázené trombocytopenií. Byl 

hlášen smrtelný následek. Tyto případy se vyskytly během prvních tří týdnů po vakcinaci a většinou 

u žen mladších 60 let věku.  Zdravotničtí pracovníci mají mít na paměti známky a příznaky 

tromboembolie a/nebo trombocytopenie. Očkované osoby mají být poučeny, aby vyhledaly 

okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u nich po vakcinaci objeví příznaky jako je dyspnoe, bolest 

na hrudi, otok nohy nebo přetrvávající bolest břicha. Kromě toho je třeba, aby očkované osoby  

s neurologickými příznaky včetně silných nebo přetrvávajících bolestí hlavy nebo rozmazaného 

mailto:JGCC_EMEA@its.jnj.com
http://www.covid19vaccinejanssen/
https://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-covid-19-vaccine-janssen
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vidění po vakcinaci, nebo ti, u nichž se po několika dnech objeví modřiny na kůži (petechie) jinde 

než v místě vakcinace, okamžitě vyhledaly lékařskou pomoc. 

https://www.sukl.cz/covid-19-vaccine-janssen-velmi-vzacny-nezadouci-ucinek COVID-19 Vaccine 

Janssen: velmi vzácný nežádoucí účinek syndrom Guillain-Barré; oznámení z 22. 7. 2021 

Nejdůležitější informace: Do informací o přípravku (SPC) u COVID-19 Vaccine Janssen bude 

doplněn velmi vzácný nežádoucí účinek syndrom Guillain-Barré (GBS) a upozornění za účelem 

zvýšení povědomí o tomto nežádoucím účinku mezi zdravotnickými pracovníky a očkovanými 

osobami. Mezi vakcínami Comirnaty a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) a rozvojem GBS 

nebyla zjištěna žádná souvislost. 

Více informací zobrazíte rozkliknutím jednotlivých odkazů výše, či na www.sukl.cz 
Závěrem si dovolím připomenout zákonem stanovenou povinnost, která se týká Hlášení 

nežádoucích účinků. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Všechny tyto vakcinační přípravky podléhají dalšímu sledování▼. Jakékoli podezření na závažný 

nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob je třeba 

hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení je možné zasílat pomocí tištěného nebo 

elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SÚKL, vše potřebné najdete na: 

http://www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek Adresa pro zasílání je: Státní ústav pro kontrolu 

léčiv, oddělení farmakovigilance Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 email: farmakovigilance@sukl.cz 

Vakcína Comirnaty (Držitel rozhodnutí o registraci: BioNTech Manufacturing GmbH , An der 

Goldgrube 12, 55131 Mainz, Německo , tel.: +49 6131 9084-0, fax: +49 6131 9084-2121 

service@biontech.de)  

Vakcína Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) Držitel rozhodnutí o registraci: MODERNA 

BIOTECH SPAIN, S.L., Calle Monte Esquinza 30 , (28010) Madrid, Španělsko 

Sdělení EMA k vakcínám Comirnaty a Spikevax (Moderna)… 9. 7. 2021 

Pracovní výbor PRAC společnosti EMA (Evropská léková agentura) doporučuje, aby byly  

v informacích o přípravcích u vakcín Comirnaty a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) nově 

zapsány tyto zjištěné vzácné nežádoucí účinky: myokarditida (zánět srdečního svalu)  

a perikarditida (zánět membrány kolem srdce). Zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi 

možných známek a příznaků myokarditidy a perikarditidy (dušnost, silný tlukot srdce, který může 

být nepravidelný - palpitace a bolest na hrudi) a pacienty s příznaky seznámit tak, aby při jejich 

projevech očkovaní vyhledali okamžitou lékařskou pomoc. Více informací najdete na odkazu 

článku. 

VakcínA Vaxzevria (dříve COVID-19 Vaccine AstraZeneca) Název společnosti: AstraZeneca Czech 
Republic s.r.o. , http://www.astrazeneca.cz/, infoservis.cz@astrazeneca.com, Telefon 222 807 111. 
 
K této vakcíně byly postupně uveřejněny SÚKL tato 3 sdělení:  

https://www.sukl.cz/covid-19-vaccine-janssen-velmi-vzacny-nezadouci-ucinek
mailto:farmakovigilance@sukl.cz
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▪ Dopis k vakcíně COVID-19 Vaccine AstraZeneca (nyní Vaxzevria) z 24. 3. 2021  

▪ Dopis k vakcíně Vaxzevria ze 13. 4. 2021  

▪ Dopis k vakcíně Vaxzevria z 2. 6. 2021 

Sdělení se týkala následujících informací: Riziko trombocytopenie a poruchy koagulace, riziko 

vzniku trombóz v kombinaci s trombocytopenií (TTS), v některých případech doprovázené 

krvácením. Případy zahrnovaly závažné případy žilní trombózy, včetně neobvyklých míst jako je 

trombóza mozkových žilních splavů, splanchnické žilní trombózy a arteriální trombózy se 

současnou trombocytopenií. Většina těchto případů se objevila během prvních čtrnácti dnů  

po vakcinaci a vyskytla se zejména u žen ve věku do 60 let. Některé případy byly fatální. Syndrom 

TTS zahrnuje jak přechodný výrazný pokles krevních destiček, tak vznik trombóz, zpravidla  

v neobvyklých lokalizacích (především v mozkových žilních splavech). Pokud taková reakce 

nastane, vyžaduje hospitalizaci a urgentní specifickou léčbu. Nejedná se však o stejný typ krevních 

sraženin, jako jsou klasické hluboké žilní trombózy (často spojovány s užíváním hormonální 

antikoncepce). Každá z těchto reakcí má jiný mechanismus vzniku. Riziko klasické hluboké žilní 

trombózy je navíc po aplikaci těchto vakcín nižší, než je pozorováno v běžné populaci. Na syndrom 

TTS je potřeba pohlížet jako na samostatnou klinickou jednotku.  

Frekvence těchto případů je klasifikována jako velmi vzácná s ohledem na aktuální četnost hlášení. 

V tuto chvíli se nepodařilo identifikovat žádné rizikové faktory spojené s výskytem TTS. Podání 

druhé dávky Vaxzevrie v intervalu 4-12 týdnů zůstává nejvhodnější volbou, což je v souladu se 

schváleným SmPC. Zdravotničtí pracovníci by si měli být vědomi možných známek a příznaků 

trombóz a trombocytopenií (dušnost, bolest na hrudi, otoky dolních končetin,  přetrvávající bolest 

břicha, neurologické příznaky, jako jsou silné a přetrvávající bolesti hlavy nebo rozmazané vidění, 

malé krevní skvrny pod kůží mimo místo vpichu injekce) a pacienty s příznaky seznámit tak, aby při 

jejich projevech očkovaní vyhledali okamžitou lékařskou pomoc.  

Osoby, u kterých byla v průběhu 3 týdnů po vakcinaci vakcínou Vaxzevria diagnostikována 

trombocytopenie, mají být aktivně vyšetřeny, zda nemají známky trombózy. Stejně tak osoby,  

u kterých se v průběhu 3 týdnů po vakcinaci objeví trombóza, mají být vyšetřeny, zda nemají 

trombocytopenii. 

Více informací najdete v jednotlivých odkazech výše. 

Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen ( v ČR -Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 

Praha 5 - Jinonice Email: JGCC_EMEA@its.jnj.com (JGCC_EMEA@its.jnj.com) Tel: 

+420225296622/0080056540088 www.covid19vaccinejanssen, MUDr. Kornelie Zahrádková 

Medical Lead Czech Republic) 

Dopis k vakcíně COVID-19 Vaccine Janssen z 26. 4. 2021 

CAVE! Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen injekční suspense je indikována k aktivní imunizaci osob 

ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 vyvolaného virem SARS-CoV-2.  

Po očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen byla velmi vzácně pozorována kombinace 

trombózy a trombocytopenie, v některých případech doprovázená krvácením. Zahrnovala  
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i závažné případy žilní trombózy na neobvyklých místech, jako je trombóza mozkových žilních 

splavů, splanchnická žilní trombóza, nebo arteriální trombózy, provázené trombocytopenií. Byl 

hlášen smrtelný následek. Tyto případy se vyskytly během prvních tří týdnů po vakcinaci a většinou 

u žen mladších 60 let věku.  Zdravotničtí pracovníci mají mít na paměti známky a příznaky 

tromboembolie a/nebo trombocytopenie. Očkované osoby mají být poučeny, aby vyhledaly 

okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u nich po vakcinaci objeví příznaky jako je dyspnoe, bolest 

na hrudi, otok nohy nebo přetrvávající bolest břicha. Kromě toho je třeba, aby očkované osoby  

s neurologickými příznaky včetně silných nebo přetrvávajících bolestí hlavy nebo rozmazaného 

vidění po vakcinaci, nebo ti, u nichž se po několika dnech objeví modřiny na kůži (petechie) jinde 

než v místě vakcinace, okamžitě vyhledaly lékařskou pomoc. 

https://www.sukl.cz/covid-19-vaccine-janssen-velmi-vzacny-nezadouci-ucinek COVID-19 Vaccine 

Janssen: velmi vzácný nežádoucí účinek syndrom Guillain-Barré z 22. 7. 2021 

Nejdůležitější informace: Do informací o přípravku (SPC) u COVID-19 Vaccine Janssen bude 

doplněn velmi vzácný nežádoucí účinek syndrom Guillain-Barré (GBS) a upozornění za účelem 

zvýšení povědomí o tomto nežádoucím účinku mezi zdravotnickými pracovníky a očkovanými 

osobami. Mezi vakcínami Comirnaty a Spikevax (dříve COVID-19 Vaccine Moderna) a rozvojem GBS 

nebyla zjištěna žádná souvislost. 

Více informací najdete v jednotlivých odkazech výše. 

Závěrem si dovolím připomenout zákonem stanovenou povinnost, která se týká Hlášení 

nežádoucích účinků. 

Hlášení nežádoucích účinků. Všechny tyto vakcinační přípravky podléhají dalšímu sledování =▼.  

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro 

zdraví léčených osob je třeba hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení je možné zasílat 

pomocí tištěného nebo elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SÚKL, vše 

potřebné najdete na: http://www.sukl.cz/nahlasitnezadouci-ucinek Adresa pro zasílání je: Státní 

ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 email: 

farmakovigilance@sukl.cz 

Klíčová slova: COVID- 19 vakcinace; 
Nežádoucí účinky; Farmakovigilance 
Key words: COVID- 19 vaccination; 
Adverse effects; Pharmacovigilance 
 

Obr. Alexandra_Koch, Pixabay 
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V důsledku redakčních úprav došlo k drobných chybám v textu JUDr.Vladany Vališové LLM. 

„Některé aktuální otázky medicínského práva“. Následuje oprava: 

 

 

Sdílený lékový záznam / 1.  

• Povinnost nahlédnout do databáze SLZ  

• § 2900 OZ – generální prevenční povinnost  

• Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen 

počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, 

zdraví nebo na vlastnictví jiného.  

• Pacient si tuto skutečnost může ověřit = snadno prokáže nesplnění povinnosti! 

 

 

Sdílený lékový záznam / 2. 

• Odpovědnost civilněprávní 

• § 2915 odst. 1  OZ  

• více škůdců odpovídá společně a nerozdílně  

• např. předepisující lékař a vydávající farmaceut 

• vzájemně se vypořádají zpravidla ve vzájemném poměru podle účasti na způsobení 

škody  

• § 2915 odst. 2  OZ  

• výjimečně škůdce nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku 

 

 

Sdílený lékový záznam / 3. 

• Rozsudek NS ČR 25 Cdo 5/2006 

• „K založení obecné odpovědnosti za škodu stačí, je-li porušení právní povinnosti jednou z 

příčin vzniku škody, a to důležitou, podstatnou a značnou, a nelze ji vylučovat jen proto, že 

toto jednání či opomenutí dovršilo již stávající nepříznivý zdravotní stav poškozeného.“ 

 

 

Sdílený lékový záznam / 4. 

• Odpovědnost trestněprávní 

• všichni pachatelé 

• Usnesení NS ČR 7 Tdo 486/2004 

• „...příčinou následku je každé jednání, bez kterého by následek nenastal. Příčinná 

souvislost mezi jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele 

přistoupí další skutečnost, která spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele 

zůstává takovou skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo.“ 

• Nespoléhat se, že duplicity /interakce ověřil někdo jiný! 

 

 

Náhrada újmy – povinné očkování/ 1. 

• čl. 24 Úmluvy: 

• osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody 

za podmínek a postupů stanovených zákonem 

 

• z. č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 

• účinný od 8.4.2020 

• povinnost podrobit se očkování  
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Suplementum 3/2021 – Genderová tématika v urgentní 
medicíně 
 

Úvodem několik redakčních historických slov k opomíjené problematice: 

Genderová tématika se v současné době  probírá odborně i masmediálně z mnoha aspektů -  

od svobody vzdělávání nezletilých až po „ me too“ a Prague Pride. 

Téma ale postupně  proniká i do odborně a vážně pojaté medicíny a to dokonce  i do první pomoci 

 a  do neodkladné resuscitace. 

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice se zaměřila na názory svých studentů – bakalářů 

jako nastupující mladé gnerace v souboru zadávaných témat – zajímavých, neotřelých  

a nedostatečně zpracovávaných a přitom odborných  témat: Na genderovou tématiku v časově 

naléhavých, neodkladných kritických stavech. V nich by neměla mít prioritu nebo naopak 

handikapující racionálně – emocionální  subjektivní komponentu před nutnými postupy pro 

záchranu života postiženého jedince. Přitom by měla vést i eticky k zachování důstojnosti  

ošetřovaného, zachraňovaného jedince jako člověka – muže, ženy, dítěte, těhotné ….. 

Téma není pouze současné – prošlo i historickými kroky a sledujeme je v obou tématech pokud 

možno s nadhledem. 

Neodkladná resuscitace původně nezačínala jako „kardiopulmonální“, protože až do poloviny 20. 

století byli zachraňováni především tonoucí v kritickém stavu nebo pacienti s pnemonií –  

a to pouhým  umělým dýcháním. 

Svědčí o tom i historický vývoj současného světového magnáta – výrobce Laerdal zdravotnické 

techniky s eskalací a světovým rozšířením  jeho  výrobního portfolia i nadačních a grantových 

aktivit. 

Laerdal - jako jméno – byl původně rodinný podnik, vyrábějící norské hračky a suvenýry 

v realistickém provedení s lokální úrovní svého stabilizovaného  trhu bez širšího tržního uplatnění 

 a rozvoje. 

Do výuky původní umělé ventilace se připojil realistický model mladé ženy v neutrálním teplákovém 

oblečení. Byl nafukovací, takže jej bylo možno složit do kufru i s výkovým vybavením. Hledal se 

výraz obličeje, tváře, který by byl reálný, vyzývající k empatii i provádění. Usnadňoval i výuku  pro 

různé terény a AS Laerdal jun. osobně předváděl, jak lze uměle ventilovat i tonoucí model ve vodě.  

Náročná kritéria, kladená na obličej zachraňované, eticky splnila posmrtná maska neznámé 

utonulé „Mony Lisy ze Seiny“ a tzv. Resusci-Anne znamenla  „start-up“ dalších inovací, rozrůstání 

výrobního katalogu, úpravy výrobků pro digitální věk, zřízení nadace, podporu grantů. Jejich 

modernizace je zřejmá i ze zařazených obrázků. 

Současný design  různých modelů ovlivnila možnost jejich zjednodušení do neutrálních modelů, 

výlisků. Této tendenci napomohl i genderově akcentovaný pohled na zachraňované muže a ženy  
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ve skutečném terénu. Vyžadoval  totiž pro již komplexně prováděnou  kardiopulmonální resuscitaci 

obnažení hrudníku pro nepřímou srdeční masáž, pro užití AED, a to i ve výuce laiků. Byly citovány 

obavy, že příliš realistický design modelu nemá navozovat obavy  ze sexuálního harašení, zneužití, 

okradení, druhotného poranění. Výuka byla postupně zavedena i do kurzů laiků, do výuky řidičů,  

do škol apod. Technicky se nové požadavky i výhrady řešily i výlisky pouze hrudníku pro nepřímou 

srdeční masáž a odosobněnými modely hlavy a dýchacích cest a plic, jqk je zobrazují reklamní 

katalogy firmy Laerdal.   

V současné době je možný velký výběr modelů: od kojenců, po oblečené muže a ženy přibližně 

středního věku až po těhotné – s výjimkou seniorů – i výlisků hrudníku muže a ženy. Otázky 

genderového vnímání se studují na modelech i v simulovaných situacích, aby bylo možno výuku 

poté převést bezproblémově mezi širokou dětskou i dospělou populaci. 

Genderová tématika při základní kardiopulmonální resuscitaci mimo nemocnici  

Bc. Jakub Stránský   FZS, stud. obor: Zdravotnický záchranář - Univerzita Pardubice 

  
Obsahem práce kandidáta bylo v bakalářské práci zjistit, jaká bude u výběru respondentů 

přestavujících laickou veřejnost ochota poskytnout postiženému v bezvědomí kvalitní BLS – basic 

life support, základní kardiopulmonální resuscitaci (KPR) při náhlé zástavě srdeční mimo nemocnici 

(OHCA – Out-of Hospital Cardiac Arrest). Práce se zabývá šíře i závislostí na vztahu pohlaví 

zachránce – postižený.  Provedená studie si dala za cíl přinést data, dokumentující, zda je laická 

veřejnost při současné výuce KPR s mužsky vypadajícími resuscitačními figurínami dostatečně 

připravena k tomu, aby se kvalitní kardiopulmonální resuscitace dostávalo také ženám. 

Je samozřejmostí předpokládat, že u profesionálního zdravotnického záchranáře nebude při 

poskytování KPR hrát roli pohlaví postiženého / postižené. Student záchranářství je v praktické 

části studia téměř každodenně vystavován postupnému přivykání na setkávání se s intimitou cizích 

osob obou pohlaví, poměrně nově i osob pohlaví neurčitého. Ačkoli i nadále mohou být tyto 

situace pro zdravotnického záchranáře složité či obtížné ke zvládnutí, ať už z důvodů vlastního  

či očekávaného dyskomfortu postižených osob, je od něj očekávána profesionalita. 

Často se v dané situaci mimo nemocnici ocitá náhodný laik, příbuzný, kamarád, kolega, spolužák 

apod.  Všechny je spojuje absence profesionality a od ní odvíjí i možná nepřipravenost na střet 

s oblastmi lidských intimních zón. Často se účastní tito lidé i jako svědci postupů zdravotnické 

posádky Záchranné služby. 

V zahraničí již proběhly studie zabývající se obdobnou tématikou a přinášejí nepříznivé výsledky.  

V nich je patrný rozdíl mimo jiné v tom, že v USA je výrazně menší ochota veřejnosti někomu 

cizímu zahájit a provádět KPR, ale především že záleží i na tom, zdali je bezvládný muž či žena. 

Přitom právě ženské pohlaví má tak kvůli tomuto rozdílu a dalším faktorům o něco menší šanci 

urgentní situaci přežít. (Perman, 2019). 

Cíle studie:  
1. Prověřit ochotu respondentů zahájit Basic Life Support na resuscitačním modelu ženy.  
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2. Zhodnotit důvody primárního výběru resuscitačního modelu.  

3. Porovnat úspěšnost resuscitace na mužském a ženském resuscitačním modelu.  

 
Ačkoliv „genderová problematika“ je poměrně novou záležitostí, spíše posledního půlstoletí, 

člověk se s předměty jejího zkoumání setkává od nepaměti. Ve své nynější podobě se však začala 

projevovat až v 70.–80. letech minulého století. (Haig, 2004) 

Termín „pohlaví“ se vztahuje především k hledisku biologickému. Zabývá se geneticky 

podmíněnými rozdíly mezi ženami a muži. Tyto se týkají například schopností reprodukce, kojení či 

tělesných odlišností ve fyzické síle. Další rozdíly mezi muži a ženami jsou spíše sociální povahy  

a souvisejí s vývojem jedince. (Koldinská, 2010). 

Gender jakožto součást osobnosti vzniká v průběhu socializace, v jejímž rámci se jedinec učí „být 

ženou, či mužem“. Tento pojem v sobě skrývá jakousi sociální stránku biologických odlišností, tedy 

pohlaví. Od počátků lidské společnosti se tvořily role žen a role mužů, jejichž charakteristiky 

původně vycházely z biologických vlastností. Postupem času se však přetvořila do podoby určitých 

společenských očekávání až k těm současným. Ty jsou pak označovány jako genderové role nebo 

genderové stereotypy. (Koldinská, 2010) 

První z nich je zaměřena na sexualitu a obavy spojené se sexuálním napadáním. Zároveň se tento 

důvod ukázal jako nejrozšířenější příčina toho, proč se ženám nedostává kvalitní KPR ve stejné 

kvantitě jako mužům.  

Mezi obviněními, kterých se veřejnost obává, se v různých frekvencích objevovaly pojmy jako 

osahávání, obtěžování, až dokonce znásilnění. Vzhledem k vysokému výskytu tohoto problému lze 

usuzovat, že veřejnost, pro kterou je ženské tělo stále spjaté s vysokou mírou sexualizace, se může 

nechat snadno blokovat v dobré vůli poskytnout první pomoc ženě v bezvědomí. 

Druhým okruhem těchto důvodů je přesvědčení, že jelikož jsou ženy často tělesnou stavbou křehčí 

a slabší, mohlo by provádění resuscitace obzvláště muži jejich stav ještě zhoršit. Nastalou 

paradoxní situaci, že takový přístup může bezvědomé ženě ublížit podstatně víc, si tak primárně 

neuvědomovali. Nicméně někteří z nich dokonce tuto obavu rozvedli o další faktor, uváděli totiž, 

že si dovedou představit, že by je někdo mohl obvinit z fyzického útoku. 

Za poslední z těchto představ stojí to, jak srdeční zástavu u žen představují média. Respektive to, 

že ze srdečních zástav způsobenými infarkty myokardu a jinými srdečními chorobami dělají 

televizní pořady především mužskou záležitost. Když už je pak v nějakém pořadu žena subjektem 

srdeční zástavy, bývá u toho přehnaně dramatická reportáž, a veřejnost tak nabývá zcela mylnou 

představu o tom, zda u žen k těmto urgentním případům vůbec dochází a případně jak vypadá 

jejich průběh. 

Genderové role  
Chování jedince jednoho pohlaví vůči jedinci druhého pohlaví a jeho chování celkově může být 

uzpůsobeno také konformitě daného jedince. Jinými slovy, u osoby značně konformní existuje 



Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 2021, 68(3) 40 

 

předpoklad, že své jednání bude přizpůsobovat tak, aby odpovídalo roli jejího pohlaví, ačkoliv to 

neodpovídá chování, které by bylo této osobě vlastní (Janošová, 2008).  

Genderové role, jinak zvané také jako genderový řád, jsou vnímány od počátků lidské společnosti  

a společně s ní se také vyvíjejí. Proměnné jsou již v rámci jedné generace. 

Inovaci, která by mohla přispět k pokroku ve světě první pomoci, přinesla v roce 2019 reklamní 

agentura JOAN. Vytvořila první doplněk k resuscitační figuríně, díky kterému lze ze standardního, 

tedy mužského trenažéru, vytvořit postavu s ženským poprsím. 

Cílem průzkumu bakalářské práce bylo zjistit, zda jsou u laických zachránců patrné rozdíly  

v přístupu k resuscitaci ženy a muže. Průzkum byl uskutečněn formou modelové situace s tématem 

postiženého v bezvědomí. Nástroji zkoumání bylo pozorování a dotazník. 

Průzkumné otázky  
1.   Jaká bude ochota respondentů zahájit kvalitní BLS u ženy v bezvědomí?  

2. Jaké byly důvody pro častější výběr klasické (mužské) figuríny?  

3. Bude mít prováděná BLS na figuríně ženy menší úspěšnost, než BLS na figuríně muže?  

 

Modelová situace byla připravena pro studenty prvního ročníku oboru Zdravotnický záchranář 

Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Tito studenti byli vybráni proto, že do doby 

průzkumu získali zatím jen minimální odborné znalosti a minimálně se setkali s akcemi výjezdové 

složky ZZS. 

Pozorování bylo zaměřeno také na pozorovatelné projevy opožděného jednání či váhavého 

rozhodování na základě toho, že resuscitační figurína představuje ženu. Za znaky této zdrženlivosti 

bylo považováno zmatení v okamžiku, kdy měl zachránce zjistit, že resuscitaci bude provádět  

na figuríně s ženskými ňadry, nebo projevy studu při obnažování takového hrudníku, zřejmá 

nejistota v provádění masáže v oblasti ženského hrudníku nebo přehnaná šetrnost v zacházení  

s ženským modelem oproti mužskému. 

Výsledky 
Průzkumu formou modelové situace se zúčastnilo celkem 64 studentů, z nich bylo 27 žen a 37 

mužů. Věk zachránců se pohyboval mezi 20 a 24 lety. 

Muži – studenti vesměs uváděli, že modelová situace v nich zanechala pocity jako je vděčnost  

za zkušenost a jen málokdy nespokojenost se svým výkonem. Většina těch, kteří primárně 

resuscitovali mužský model také tvrdila, že modelová situace pro ně nebyla obtížná a jen minimum 

z nich bylo překvapeno prováděním BLS u ženy. Ti, kteří resuscitovali v první volbě model ženský, 

poté uvádějí subjektivní vnímání situace jako obtížné v polovině případů. Jako své chyby častěji 

vnímali technické dovednosti s prováděním KPR než hrozící riziko z prodlévaní a váhání. 
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Obr. Ženská figurína – upravená 
Little Anne (Laerdal Medical, 

2020) + model Advanced Breast 
Examination Trainer ( Limbs & 

Things, n.d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky otázek kladených formou dotazníku ženám – studentkám ukazují, že i ony byly vděčné  

za zkušenost a to jak u resuscitace na mužském, tak i ženském modelu. Platilo však, že na obou 

modelech ženy uváděly obtížnost častěji než muži a lze z toho usuzovat, že situace pro ně byla 

celkově obtížnější.  

I u žen převažovaly v sebereflexi chyb nejčastěji technické dovednosti s prováděním KPR. 

Výsledky průzkumu a hodnotící parametry zodpovídající tuto otázku jasně ukazují, že BLS 

prováděná na figuríně muže byla nezanedbatelně úspěšnější než BLS předváděná na figuríně ženy. 

Ve všech možných kombinacích, a to i v případech, kdy si ženy a muži volili k provádění KPR 

primárně ženskou figurínu, byla v celkovém průměru jejich BLS následně úspěšnější na modelu 

mužském. 

Závěry 
Doporučení, jakožto vhodné možnosti zlepšení skutečnosti, která vyplývá ze získaných dat, již 

jednoduše a výstižně popsala Chelsea E. Kramer (Kramer, 2015) svým tvrzením, že je nutné, 

abychom pro nácvik KPR měli také ženské figuríny. Faktem však zůstává, že rovněž jako práce, 

které se touto problematikou zabývají, jsou i snahy o kampaně a rozšiřování doporučených řešení 

ze zahraničí v našich podmínkách zatím hudbou budoucnosti. 

STRÁNSKÝ, Jakub: Genderová problematika při provádění Basic Life Support. Pardubice, 2021. Bakalářská 

práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Mgr. Jindra Holeková, DiS.  

Klíčová slova: Genderová rozdíly při základní KPR; Názory laiků/studentů 
Key words: Gender – disparities during basic CPR; Viewpoints of laymen- students 
 
Drábková 
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Genderová tématika při poskytování první pomoci 

Bc. Jakub Laušman FZS, stud. Obor Zdravotnický záchranář – univerzita Pardubice 

 
Viliam Dobiáš ve své knize Prvá pomoc (Dobiáš, 2017) definuje první pomoc jako neodkladný čin 

pro záchranu lidského života před příjezdem specializované zdravotnické péče. Jsou to také 

znalosti základních ošetřovatelských technik využívaných v první pomoci a včasné rozhodnutí 

pomoct zraněnému / postiženému, kterým se minimalizují negativní následky na zdraví raněného / 

kriticky nemocného jedince. 

Morální povinnost, tak nazývá Kelnarová (Kelnarová, 2012) ve své knize o první pomoci postoj 

každého člověka k této problematice. 

Fáze první pomoci  
 
Laická první pomoc je taková, kterou může poskytnout každá osoba. Zahrnuje soubor základních 

úkonů, kterými bez odborných zkušeností a pomůcek může kdokoliv pomoct dotyčné osobě  

v nouzi.  

Technická první pomoc je zaměřená na prostředí, ve kterém se raněný / postižený vyskytuje.  

Přednemocniční péči může poskytovat pouze řádně proškolený zdravotnický nebo lékařský 

personál, jako jsou zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry nebo lékaři. 

Gender je pojem, který odkazuje na sociální rozdíly mezi muži a ženami. Tyto rozdíly jsou 

podmíněné aktuálními, kulturními, a sociálními názory, které kolují ve společnosti po celém světě. 

Gender nepoukazuje na rozdílnosti mezi muži a ženami z biologického hlediska, ale z hlediska 

aktuálního zařazení mužů a žen ve společnosti. Také poukazuje na to, jaké jsou rozdíly ve vývoji 

žen a mužů ve společenském i soukromém životě.  

S genderovou problematikou souvisí i vznik takzvaných genderových stereotypů. Tyto stereotypy 

jsou většinou hluboce zakořeněné názory na to, jak by se měl chovat zástupce mužského nebo 

ženského pohlaví.   

Audrey L. Blewer (USA) poukázala svým výzkumem genderové rozdílnosti mezi dospělými, kteří byli 

resuscitování na veřejnosti kolemjdoucími (Gender Disparities Among Adult Recipients of 

Bystander Cardiopulmonary Resuscitation in the Public), na to, že v případě náhlé zástavy oběhu 

na veřejnosti s nutností poskytnutí kardiopulmonální resuscitace mají vetší šanci na přežití muži 

než ženy. Domnívá se, že je to způsobené nedostatečnou výukou první pomoci a používáním 

resuscitačních modelů, které představují převážně muže. Pro zachránce je pak těžší si představit, 

co by měli dělat v případě záchrany ženy. 

Práce kandidáta na dané téma ve výběru genderové problematiky svým zpracováním přesahuje 

pouhé osobní vnímání začínajících studentů oboru Zdravotnický záchranář – poskytuje širší 

podklad pro situaci i z pohledu naší populace.  
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Ve svých zjištěních a závěrech v zásadě vyzývá k zájmu a implementaci nedeformovaných názorů 

nejen ve výuce, ale i k formulaci významných osobních názorů – přinejmenším při výkonu jejich 

budoucí profese. 

Práce popisuje genderovou problematiku v poskytování první pomoci.  

Genderová problematika a první pomoc  

Gender a feminismus  

Gender je takzvané sociální pohlaví. Rozdílnosti mezi muži a ženami jsou rozlišovány dle 

psychologického a sociálního projevu osobnosti, neboť tyto projevy ovlivňuje kultura a společnost, 

ve které daný jedinec vyrůstá. V každé společnosti lze nalézt nějaké stereotypní představy o tom, 

jak má příslušník každého pohlaví vystupovat na veřejnosti a jak by se měl chovat, aby správně 

reprezentoval dané pohlaví. Takto vnímané předsudky o mužích a ženách se označují jako 

genderové stereotypy (Dudík, 2020).  

Pojem gender se začal poprvé používat v 50. letech 20. století, kdy se Johny Money, populární 

americký sexuolog, jako první zabýval tématikou pohlavní identity. Při svém zkoumání zjistil, že 

existují určité kulturní rozdíly ve vývoji rovnosti žen a mužů, které jsou způsobeny zažitými pravidly 

v chování obou pohlaví ve společnosti (Gaetano, 2017).  

Společnost uznává dva typy pohlaví: maskulina a feminina. Takto rozdělené osoby se setkávají 

během života s odlišnou výchovou. To znamená, že ženy a muži na základě svého pohlaví mají 

předurčené role, do kterých jsou umístěni bez vlastního uvážení.   

 V některých případech to je důvod, proč společnost nepřijímá postavení opačného pohlaví v rolích, 

které na základě zažitých pravidel patří pouze jednomu z pohlaví (Dudík, 2020). 

Na problémy spojené s genderovou stereotypností začalo poukazovat feministické hnutí. Feminismus 

je politické a sociální hnutí, které usiluje o zrovnoprávnění žen a mužů na úrovni politické, ekonomické  

a sociální stránky (Jusová, Šiklová 2016). Do poskytování první pomoci se v zásadě nepromítá. 

Gender v první pomoci  
 
Problematika genderu se prolíná i do odvětví zdravotnictví a existují studie, které zjistily, jaký vliv 

má tato problematika v poskytování zdravotní péče. Odborná veřejnost zkoumala vliv genderové 

problematiky v tématu resuscitace laickým záchranářem na veřejnosti a v péči o pacienty ve stavu 

po akutním infarktu myokardu hospitalizované ve zdravotnickém zařízení. Výzkumy byly 

provedeny ve Spojených státech amerických, v Kanadě a ve Švédsku.  

Název první studie je Genderové rozdílnosti mezi dospělými, kteří byli resuscitování na veřejnosti 

kolemjdoucími (Gender Disparities Among Adult Recipients of Bystander Cardiopulmonary 

Resuscitation in the Public). Ve Spojených státech amerických odborníci z vědeckého Centra pro 

resuscitaci z Penn Medicine zjistili, že muži a ženy mají odlišné šance na přežití při poskytování 

první pomoci laikem na veřejnosti (Aktuálně.cz, 2018). 
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Obnažení ženské hrudi, strach z provádění nepřímé srdeční masáže na ženském těle, obavy ze 

správného provádění resuscitace nebo obavy z obvinění ze sexuálního obtěžování byly 

nejčastějšími argumenty, proč respondent neposkytl, nebo se zdráhal poskytnout první pomoc. 

Benjamin Abella, ředitel Penn Medicine, tvrdí, že záleží na detailnosti výuky první pomoci. Většina 

učebních materiálů a pomůcek je vytvořená tak, aby simulovala poskytnutí první pomoci převážně 

mužskému pohlaví. Kdyby pomůcky byly pro trénink první pomoci rozlišovány na ženské a mužské 

pohlaví, reakce veřejnosti by nemusela být v reálných případech tak odlišná. (Blewer, McGovern, 

2018). 

Výzkum prozkoumal 19 331 případů náhlé zástavy oběhu (NZO) u žen i mužů ve věku od 17 do 64 

let, které se udály ve všech Spojených státech amerických. Studie rozlišovala, jestli resuscitace 

poskytnutá laickým zachráncem byla na veřejnosti, nebo v soukromém objektu. Bylo zjištěno, že  

z celkového počtu případů pouze 37 % bylo resuscitováno. Výsledky zjištěné z resuscitace na 

veřejnosti vypovídají o tom, že 45 % mužů a 39 % žen byla poskytnuta nepřímá srdeční masáž 

laickým záchranářem.  

V soukromém sektoru byl rozdíl mezi muži a ženami menší, resuscitováno bylo 36 % mužů a 35 % 

žen. Ze studie vyplynulo, že muži, které postihne NZO na veřejnosti, mají větší šanci na přežití než 

ženy v poměru 1,27. Pokud ale osoba zkolabuje v soukromém prostředí, šance na přežití mezi muži 

a ženami se vyrovnávají v poměru 0,93. Studie zahrnovala také poměr šancí na přežití při zahrnutí 

ovlivňujících faktorů tykajících se věku, místa pobytu a rasy. V tomto porovnání bylo zjištěno, že 

muži mají o 1,29 větší šanci na přežití než ženy (Blewer, McGovern, Abella, 2018).  

Veřejné vnímání toho, proč ženy mají menší šanci na zahájení a provádění kardiopulmonální 

resuscitace než muži při náhlé srdeční zástavě mimo nemocniční prostřed , uvádí publikace (Public 

Perceptions on Why Women Receive Less Bystander Cardiopulmonary Resuscitation Than Men in 

Out-of-Hospital Cardiac Arrest). Ženy, které postihne srdeční zástava na veřejnosti mimo dosah 

zdravotnické péče, jsou vystaveny většímu ohrožení na životě než muži.  

Studie, kterou prováděli na Univerzitě v Coloradu, zkoumala, proč se veřejnost zdráhá provádět 

kardiopulmonální resuscitaci u žen. Výzkum byl proveden obyčejným dotazem na respondenty, 

jestli znají nějaké důvody, proč mají ženy menší šanci na přežití při náhlé zástavě oběhu než muži 

(Perman, Shelton, Knoepke, Matlock, 2019). Odpovědět mohli pouze ti, kteří správně definovali,  

co je to kardiopulmonální resuscitace. Subjektů, kteří odpověděli na tento dotaz, bylo 548  

a průměrný věk všech respondentů byl 38,8. Z celkového počtu odpovídajících bylo 48,8 % žen  

a 51,2 % mužů. Všichni účastníci byli ze všech států United States of America (USA) a jejich 

odpovědi byly rozděleny dle oblastí na odpovědi z jihu, severu, východu a jihovýchodu země.  

Po analyzování odpovědí z těchto oblastí USA byly stanoveny tři nejčastější odpovědi respondentů 

(Perman, Shelton, Knoepke, Matlock, 2019). 
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Někteří lidé mohou mít strach z toho, že by mohli být stíháni zákonem za porušení sexuálního 

obtěžování. Nechtějí tak riskovat, že by je někdo mohl trestně stíhat za sexuální obtěžování kvůli 

nutnosti dotknout se intimních partií opačného pohlaví na veřejnosti z důvodu záchrany života  

a zdraví. Přesto, že by chtěli pomoci zachránit někomu život, nechtějí riskovat to, že si zničí svůj 

vlastní společenský život. (žena 36 let). 

Někteří lidé mohou mít strach z toho, že by mohli být stíháni zákonem za porušení sexuálního 

obtěžování. Nechtějí tak riskovat, že by je někdo mohl trestně stíhat za sexuální obtěžování kvůli 

nutnosti dotknout se intimních partií opačného pohlaví na veřejnosti z důvodu záchrany života  

a zdraví. Přesto, že by chtěli pomoci zachránit někomu život, nechtějí riskovat to, že si zničí svůj 

vlastní společenský život. (Odpověď - žena 36 let). 

Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, že z nedostatku vzdělání v první pomoci a převládání 

strachu v dotýkání se druhého pohlaví v případě nutnosti kardiopulmonální resuscitace (KPR) 

veřejnost odmítá nebo se zdráhá pomoci osobě opačného pohlaví.   

Průzkumné otázky v dotazníku kandidáta 
 

1. Jaké pocity vyvolají fotografie figurantů s poraněním hrudníku?  

2. Proč respondenti budou odlišně řešit modelovou situaci s figurantkou, či figurantem?  

3. Jaké budou rozdíly v poskytování pomoci opačnému pohlaví od žen a mužů?  

4. Bude významný vliv genderu v přístupu k poraněné osobě?  

Zvolená metodologie  
 
Pro získání potřebných dat byla využita metoda kvantitativního průzkumu. Jako nástroj tohoto 

šetření byl zvolen online dotazník vlastní tvorby, který byl sestaven v aplikaci Survio. 
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Cílovou skupinu respondentů tvořili studenti všech ročníků bakalářského i magisterského studia 

prezenční a dálkové formy z Fakulty chemicko-technologické a z Dopravní fakulty Jana Pernera  

na Univerzitě Pardubice.  

První část dotazníku je určená mužským i ženským respondentům. V této části jsou zjišťovány 

obecné informace. 

Druhá část je odlišná pro muže a ženy. Ženy odpovídají na otázky týkající se pomoci a ošetření 

pořezaného muže na veřejnosti a muži odpovídají na otázky týkající se pomoci a ošetření pořezané 

ženy. Na závěr těchto otázek je mužům i ženám položená rozdělující otázka, která zjišťuje, jak by se 

zachovali v případě poskytování první pomoci u stejného pohlaví, zda by jednali jinak nebo by 

jejich postup byl naprosto stejný jako ten, který uvedli u předchozích otázek. 

Bude významný vliv genderu v přístupu k poraněné osobě?  

Ze souhrnu výsledků se lze dozvědět, že vlastní pocity by nikomu z respondentů nebránily  

v poskytnutí první pomoci. Ženám ani mužům by nebylo nepříjemné ani by jim nevadilo se dotýkat 

raněné osoby a nejčastěji se vyskytující pocity respondentů při pohledu na poraněnou hruď 

figuranta/figurantky jsou vjemy strachu, stresu a pocit odhodlanosti pomoci. Na základě těchto 

získaných dat usuzuji, že vliv genderové problematiky neměl na respondenty jako zachránce žádný 

vliv.  

Rozdílný výsledek mezi muži a ženami byl zjištěn ve smyslu: někteří muži i některé ženy by volili 

rozdílný postup v případě ošetření stejného pohlaví.  

Pokud by muži poskytovali první pomoc muži a ne ženě, jejich argumenty, proč by volili jiný postup,  

se týkaly upřednostňování žen oproti mužům, odlišného vnímání mužského pohlaví, mužské opatrnosti 

a menšího strachu z obnažení hrudi muže než ženy.  

V případě žen to jsou názory, které se pojí s mylnými domněnkami o první pomoci, větším důrazem  

na získání souhlasu s ošetřením od raněné osoby, pochyby o úmyslech náhodných kolemjdoucích  

a pocity spojené s odhalováním ženského poprsí na veřejnosti. Je nutné poznamenat, že tyto názory 

byly zaznamenány pouze u sedmi žen ze sta a u sedmi mužů ze sta. 

Souhrn a závěry 
 
Vliv genderové problematiky sice byl zaznamenán, ale v nijak významném procentuálním 

zastoupení v porovnání s celkovým počtem respondentů. 

U respondentů nebyl zaznamenán významný rozdíl v odlišnostech poskytování první pomoci mezi 

muži a ženami, aby mohlo být prohlášeno, že si lépe vedli v poskytování první pomoci ženy nebo 

muži. 

▪ Rozdíly mezi muži a ženami nebyly nijak významné, pohybovaly se pouze v minimální míře  

v rámci jednotlivců.   

▪ U všech otázek zabývajících se řešením modelové situace vždy více jak polovina respondentů 

žen i mužů se shodla na správném postupu řešení.  
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▪ Postup, který volily ženy, se nijak extrémně nelišil od postupu, který volili muži. Rozdíly 

v postupu a důvody odlišného řešení byly pouze u jednotlivců.  

▪ Mužská část respondentů uváděla důvody vztahující se k tématům upřednostnění žen oproti 

mužům jako: odlišné vnímání mužského pohlaví, mužská opatrnost a vnímání menšího 

strachu z obnažení hrudi muže nežli u ženského hrudníku.  

▪ Respondenti ženského pohlaví uváděli důvody spojené s mylnými domněnkami o první 

pomoci, s větším důrazem na získání souhlasu s ošetřením od raněné osoby, pochyby o 

úmyslech náhodných kolemjdoucích a negativní pocity spojené s odhalováním ženského 

poprsí na veřejnosti.   

▪ Poslední cíl studie měl za úkol ověřit vliv genderové problematiky při řešení teoretické 

modelové situace. Z výsledků vyplývá, že vliv genderu na řešení teoretické modelové situace 

je velmi malý. Většina (93 %) z dotázaných studentů považovala poskytnutí první pomoci 

druhému pohlaví za důležitější nežli v dané situaci řešit, zda opačné pohlaví potřebuje 

rozdílný postup ošetření.  

▪ Kde lze vliv genderu mírně pozorovat, je např. u žen, které se si lépe dokázaly představit, jak 

by se ony samy cítily v dané situaci. Apelovaly na opatrnější přístup k raněné ženě, hlavně co 

se týče nutnosti narušení intimity kvůli poraněnému hrudníku. Ženy více pociťovaly stres  

a strach (40 %) v prvním okamžiku oproti mužům, kteří byli ve větším procentu (45 %) 

odhodlaní pomoci a emoce v první moment tolik neprožívali. 

Bakalářská práce v rozsahu 80 stran je doprovázena 50 citacemi z českých i zahraničních 

odborných publikací včetně příspěvků autora obhajované bakalářské práce; průzkumná část je 

velmi precizně dokumentována řadou tabulkových výsledků i s jejich grafickým zpracováním. 

Poskytuje i šíře významné údaje. Práce byla autorem úspěšně obhájena. 

LAUŠMAN, Jakub: Genderová problematika při poskytování první pomoci. Pardubice, 2021. Bakalářská 

práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Mgr. Jindra Holeková, DiS. 

Klíčová slova: První pomoc – genderové rozdíly;  Názory laiků/studentů 
Key words: First aid  - gender disparities;  Viewpoints of laymen- students 
 
Drábková 

Genderová témata i v lékařských týmech? 

Genderová – a v publikaci je specificky citována i sexuální diskriminace v odborné profesi, spojená  

i s harašením – slovním i nonverbálním; je uvedena reálně kazuisticky i se statistickým širším 

zpracováním v JACC Case Reports. 

Popisuje zcela nevhodné chování a jednání respektovaného, zralého klinika – kardiologa vůči 

mladé, odborně začínající lékařce v zácviku, původem z Řecka, a to včetně jeho cíleného až 

nevybíravého chování při účasti obou na odborných kardiologických akcích. 
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Mladá lékařka poté neprodleně ukončila pracovní poměr a dokonce se přestěhovala z města.     

O svých zážitcích referovala až po 6 letech v rámci „me too“. Tehdy jí totiž o témže chování téhož 

nadřízeného lékaře referovala její nástupkyně na předchozím kardiopracovišti – společně se 

účastnily odborné akce. 

Kromě kazuistického vylíčení se tématu věnují v publikaci i dvě další sdělení z kardiologických 

pracovišť. 

V roce 2019 pracovalo v USA poměrně setrvale v kardiologii pouze 13 – 14 % žen – lékařek. Mladé 

lékařky v zácviku obecně udávají nevstřícné prostředí ze strany mužů - kolegů, časovou náročnost 

na úkor rodiny a připojují i genderovou diskriminaci. 

Poměry jsou zřejmě podobné i ve Velké Británii (UK) – až 62 % žen - lékařek v kardiologii hovoří 

přinejmenším o genderové diskriminaci při výkonu této specializace; třetina z nich udává i „sexual 

harassment“. V Německu se obdobné údaje uvádějí až ve 32 %. 

Podle údajů z Velké Británie ženy tyto zážitky a aktivity oznámí pouze v 16,1 %, ačkoli ohlášení má  

i svou samostatnou zákonnou podporu, zveřejněné zákonné požadavky a normy. 

Zjištění a publicita z provedených studií odstartovaly širší aktivity, a to i v odborných společnostech 

různých zemí.  

Důrazně doporučily dát tématu i nadále publicitu, zabránit krytí problému a jeho neřešení, 

otestovat uvedený fenomén i v dalších odborných společnostech a podpořit jeho ohlašování a 

účinná projednání. 

BECK, Debra L. a Laurie BARCLAY. Sexual Harassment and Discrimination in Cardiology: ACC Case Studies. 

Medscape [online]. 2021 [cit. 2021-8-23]. Dostupné z: https://www.medscape.org/viewarticle/954278 

Klíčová slova: Profesní diskriminace; Sexuální harašení; Genderová témata 
Key words: Professional discrimination; Sexual harassment; Gender topics 
 
Drábková 

Gender témata v současné evropské intenzivní péči 

Nejnovější číslo ICU Management & Practice se zastřešujícím 

titulem se věnuje hitovému tématu „gender“ řadou článků.  

Pokrývají nejen profesionální zařazení mužů a žen jako lékařů / 

lékařek v intenzivní péči, ale i ryze medicínsko-psychologické  

a klinické momenty počtů a rozdílnosti pacientů / pacientek 

v hodnocených výzkumných souborech. Ty spojují sice kritický 

stav, jeho diagnostika, terapie, prognostika a výsledky, ale 

z pohledu zastoupení pohlaví jsou údaje v souborech vlastně 

příliš směsné. 

https://www.medscape.org/viewarticle/954278
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Články jsou hodné pozornosti z řady pohledů od vyzvaných autorů / autorek. Patří k nim: 

Diverzita a rovnost v průběhu Covidu-19 pandemie 

Doba pandemie nás nutně pohnula vpřed a to nejen s výsledky v epidemiologických šetřeních. 

Zprvu se statisticky zdálo, že muži mají větší morbiditu a mortalitu na COVID-19, ale širší studie to 

nepotvrdily. Statistiky nyní začínají s rozbory, závislými na pohlaví, zejména ve starším věku  

a v závislosti na křehkosti a komorbiditě. Výsledky jsou různé zejména z pohledu krátkodobých 

průběhů.  Srovnávány jsou navíc i etnické skupiny z pohledu rozdílů a těhotné ženy. Pracovním 

nasazením trpěly v době vrcholící pandemie především sestry – ženy. Pokrok se projevil 

v doškolování, v zařazení webinářů a on-line akcí. Výzvou je nyní včas a správně stisknout „reset 

button“ a dát mu zdokonalenou náplň. 

RUBOLOTTA, Francesca. Diversity and Equality During COVID-19: The World Series. ICU Management & 

Practice [online]. 2021, 21(4) [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: 

https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/diversity-and-equality-during-covid-19-the-

world-series 

 
Sex = muž = nezávislý faktor mortality u seniorů s dechovou nedostatečností 

Geriatrická skupina pacientů / pacientek v intenzivní péči trvale početně narůstá. V Evropě se 

očekává počet seniorů ve věku 85 let 24,4 milionů v roce 2040. Jejich podíl stoupá i na dalších 

kontinentech. Ovlivňuje ekonomiku i etiku ve zdravotnictví. Charakteristika mužů a žen se liší. Ženy 

přežívají v intenzivní medicíně a péči častěji než muži, ale tyto údaje se nevztahují např. na sepsi 

z pohledu na mortalitu do 30 dnů. Pandemie uvedené trendy modifikuje a její údaje mají být 

rovněž hodnoceny podle pohlaví. 

BRUNO, Raphael Romano. Male Sex - An Independent Risk Factor for Mortality in Very Old Intensive Care 

Patients. ICU Management & Practice [online]. 2021, 21(4) [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: 

https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/male-sex-an-independent-risk-factor-for-

mortality-in-very-old-intensive-care-patients 

 
Pandemie a udržování diverzity 

Ošetřující personál včetně lékařů i NLZP by měl být výrazněji diverzifikován etnicky i genderově, 

pokud pečuje rovněž o diverzifikované pacienty / pacientky. Zlepší to komunikaci i motivaci, 

sjednotí etiku. Doporučení i v úrovni World Federation of Societies of Intensive and Critical Care 

Medicine formuluje výzvu zlepšit především „soft skills“ – měkké dovednosti ve výukové přípravě  

i v klinickém provozu. 

MYATRA, Sheila Nainan. Working in the Pandemic and Preserving Diversity. ICU Management & 

Practice [online]. 2021, 21(4) [cit. 2021-8-27]. Dostupné z: 

https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/diversity-and-equality-during-covid-19-the-world-series
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/diversity-and-equality-during-covid-19-the-world-series
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/male-sex-an-independent-risk-factor-for-mortality-in-very-old-intensive-care-patients
https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/male-sex-an-independent-risk-factor-for-mortality-in-very-old-intensive-care-patients
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https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/working-in-the-pandemic-and-preserving-

diversity 

 
Sexuální příslušnost, nepravdy a Covid-19 

Virus COVID-19 působí na muže a ženy ve vývoji kritického ARDS a pneumonií odlišně. Vztahuje se 

to i na ošetřující personál včetně těhotných pracovnic. Článek se věnuje podrobněji 

patofyziologickému rozboru a uzavírá: 

▪ V první a v druhé vlně pandemie byly pracovní neschopností postiženy více ženy než muži 

v poměru 75,7 % versus 3,1 %. 

▪ Rozdíly v pohlaví nejsou nicméně hlavní příčinou. 

▪ Těhotenství se zřejmě na intenzitě průběhu nepodílí, pro poporodní období je však pro 

intenzitu onemocnění významně rizikovější. 

▪ Vertikální přenos na plod se nepotvrdil; nepříznivě jej však ovlivňuje celkový kritický stav 

těhotné. 

EINAV, Sharon. Sex, Lies and COVID-19. ICU Management & Practice [online]. 2021, 21(4) [cit. 2021-

8-27]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/issuearticle/sex-lies-and-covid-19 

 
Sexuální příslušnost a pacienti / pacientky v intenzivní péči 

Výskyt a závažnost chorob se u mužů v porovnání se ženami v intenzivní péči liší. Vztahuje se to 

 i na rozdělení při COVID-19. Průběh je u mužů častější a závažnější – roli hrají vývoj ARDS  

a pneumonie. Článek probírá infekční nemoci a sepsi v porovnání s neinfekčními syndromy  

a postiženími. Připojuje i přehledný schematický obrázek vztahů, který rešerše přebírá v originále. 

Roli hrají kromě biologických faktorů i sociální vlivy a nevhodné komplikující nepříznivé reakce. 

Pohlaví jako významný faktor je třeba plně implementovat mezi personalizované údaje jako 

kritickou veličinu. 
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Ženy v péči o kritické pacienty 

Mezi rovnoprávností a rovností je z hlediska kondice, tolerance, rezervy v pohledu ošetřujících 

zdravotníků v intenzivní medicíně i péči značný rozdíl. Lze hovořit o „gender fatigue“ a obdobných 

reakcích, o nichž vypovídá i 13 připojených aktuálních citací. Do budoucnosti tyto recentně, v době 

pandemie COVID-19 ověřované reakce vyžadují systémové, organizační modifikace pracovišť 

intenzivní medicíny a intenzivní péče. Pouze tímto způsobem zajistíme jejich náležitý pokrok  

a rozvoj v celém globalizovaném světě. 
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Gender – téma v komplexním pohledu na pracovištích intenzivní medicíny a intenzivní péče 

Zastoupení mužů a žen v lékařské kategorii je v intenzivní medicíně a péči nerovnoměrné. Žen je 

trvale méně, nepostupují zdaleka tak perspektivně do vyšších funkcí. Není vyváženo ani zastoupení 

žen – intenzivistek odlišné barvy pleti z různých civilizačních etnik. Ale i v ošetřovaných  

a výzkumných souborech jsou většinově zastoupeni muži – pacienti, takže výsledky jsou většinou 

přechýlené. Větší diferenciace podle pohlaví je v budoucnosti ve více směrech intenzivní medicíny 

nutná. 
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