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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Krajské zdravotní přednášel předseda České resuscitační rady doktor Anatolij Truhlář
„Resuscitace v proměnách času: od zázraků k výsledkům…“ byla tématem další z cyklu přednášek
„Osobnosti české medicíny“, při němž se již čtvrtý rok scházejí zdravotníci ve Vzdělávacím institutu Krajské
zdravotní, a. s., v Ústí nad Labem (VIKZ) se špičkovými odborníky, zástupci různých lékařských oborů. Ve
středu 20. února 2019 se zde představil MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC, lékařský náměstek
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, vedoucí lékař Letecké záchranné služby Hradec
Králové a předseda České resuscitační rady.
Doktor Truhlář přijal pozvání Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., která společně s VIKZ cyklus pořádá.
„Přednáška bude především o kardiopulmonální resuscitaci, což je moje hlavní specializace. Pokusím se
nejprve o průřez historií a postihnutí vývoje této metody. Ve druhé části přednášky vyzdvihnu zvláště
systémové věci, které jsou nejdůležitější pro to, abychom do budoucna mohli zvýšit počet lidí, kteří srdeční
zástavu přežijí. Pokud chceme výsledky léčby dále zlepšovat, záleží především na systémových změnách. A
k tomu je důležitá organizace, lidé, kteří mají schopnost rozhodovat a stávající systém změnit,“ přiblížil téma
přednášky MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC.
„Česká republika je v kardiopulmonální resuscitaci na špičce v Evropě. Je to samozřejmě výsledek práce
celého řetězce pracovišť, která se péčí o tyto pacienty zabývají. Počínaje operačními středisky, kde naši
operátoři problém rozpoznají po telefonu a donutí volajícího provádět laickou resuscitaci, na níž navazuje
práce zdravotnické záchranné služby. Stále důležitější je ale poresuscitační péče ve správné nemocnici, což
dneska už není nejbližší anesteziologicko-resuscitační oddělení, ale systém tzv. center pro nemocné po
srdeční zástavě. Jde většinou o krajské nemocnice s kardiocentry, kde je poskytována komplexní péče
umožňující návrat řady nemocných zpátky do plnohodnotného života,“ vysvětlil tento náš přední odborník.
Projekt „Osobnosti české medicíny“ od roku 2016 umožňuje především mladým lékařům načerpat v krátké
době mnoho poznatků a informací od těch nejlepších, kteří v České republice v různých medicínských
oborech působí. Přednášky se konají jednou měsíčně, výjimkou je prázdninové období červenec - srpen.
Fotografie z akce naleznete na www.kzcr.eu
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