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Oddělení emergency – akutní příjem

HISTORIE
Po přestěhování zdravotnických praco
višť z areálu v Pasteurově ulici do nově 
vystaveného komplexu v ulici Sociální 
péče v roce 2004 začalo tehdejší vedení 
ústecké Masarykovy nemocnice realizo
vat myšlenku kontinuálního předávání 
pacienta z přednemocniční do nemoc
niční péče s plynulým přechodem pro
střednictvím urgentního příjmu neboli 
emergency. V prvopočátcích šlo o zdra
votnické pracoviště s ambulantní a lůž
kovou částí, které spadalo pod tehdejší 
anesteziologickoresuscitační odděle
ní, jež vedl primář MUDr. Daniel Nalos. 
S narůstajícími požadavky moderní 
medicíny v akutní péči se od 1. břez
na 2008 emergency stává samostat
ným oddělením. Primariátu se ujímá 
MUDr. Jana Bednářová, která ho vede 
dodnes. Vrchní sestrou emergency byla 
tehdy jmenována Mgr. Jaroslava Chalu
pová, kterou v roce 2011 na tomto postu 
střídá tehdejší staniční sestra Anna Val
terová. Do funkce staniční sestry nastu
puje Dana Ugurelli. Od samého počátku 
ústecká emergency splňuje požadavky 
urgentního příjmu spádové krajské ne
mocnice pro celý Ústecký kraj a přilehlé 
regiony. Často však musí čelit nešvaru 
současného zdravotnictví, kterým je 
mnohdy suplování péče praktických 

lékařů či chronických ambulancí, kdy 
příchozí pacient často argumentuje, že 
je svobodná volba lékaře nebo vůbec 
praktického lékaře nemá či své potíže 
účelově nadhodnocuje. Emergency je 
akreditovaným pracovištěm, především 
multioborovým medicínským oddělením 
pro pacienty mířící do ústecké Masary
kovy nemocnice s akutními potížemi, 
jako je selhávání životních funkcí nebo 
s náhle vzniklou zdravotní příhodou, 
kde lze očekávat další progresi choroby. 
A tak vzniklo oddělení, které od prvopo
čátku především záchranářům usnadňu
je diagnostický postup u pacientů trans
portovaných do nemocnice.

MUDr. Jana Bednářová, primářka

Recepce akutního příjmu – emergency v roce 2007

V popředí všeobecná sestra Jitka Klůsová 
a MUDr. Jana Bednářová
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SOUČASNOST 
Emergency Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La
bem, o. z., každoročně vyšetří a ošetří 
ve svých pěti ambulancích, zákrokovém 
sálku, sádrovně a lůžkové části okolo 
čtyřiceti tisíc pacientů. Pět lékařů, šede
sát zdravotníků na pozici nelékařského 
zdravotnického personálu a dvacet sani
tářů ve směnách v nepřetržitém provozu 
zajišťuje příjem, ošetření a vyšetření pří
chozích pacientů s akutními potížemi, 
zraněných a nemocných přepravených 
do ústecké nemocnice posádkami Zdra
votnické záchranné služby Ústeckého 
kraje. Oddělení je součástí traumacen
tra, kardiocentra a cerebrovaskulárního 
centra s velkou spádovou oblastí pro 
závažně nemocné pacienty. Disponuje 
ambulantní částí s 5 specializovanými 
ambulancemi (neurologická, interní, 
urologická, traumatologická a chirurgic
ká), kde se provádí prvotní ošetření pa
cientů, jejichž stav nevyžaduje vyšetření 
či ošetření na lůžkách. Šest expektač
ních lůžek je určeno pacientům, jejichž 
stav je závažnější, vyžaduje monitorová
ní, léčbu, intenzivnější sledování, nebo 

jsou zde ti, kteří z nejrůznějších důvodů 
(fyzický nebo psychický stav) nemohou 
být v čekárně ambulantní části. 

Další tři akutní lůžka, plně resuscitační, 
jsou vybavena monitory vitálních funk
cí, ventilátory, dávkovači a vším, co je 

potřebné k péči o pacienta v bezpro
středním ohrožení života (bezvědomí, 
srdeční selhávání, cévní mozkové přího
dy, polytraumata, intoxikace, ...). 

Nedílnou součástí emergency v po
sloupnosti výkonů je na prvním místě 

MUDr. JANA BEDNÁŘOVÁ 

PRIMÁŘKA ODDĚLENÍ
V Masarykově nemocnici pracuji od roku 1991. S přestěhováním do nových prostor 
jsem se stala vedoucí lékařkou kardiologické jednotky intenzivní péče. Současně jsem 
v rámci zajištění služeb pracovala hodně let na pozici lékaře Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje, odkud jsem poznávala provoz emergency, předání pa cienta 
na urgentní příjem. Ač jsem nikdy nic takového nepředpokládala a nezamýšlela, 
změnila jsem v roce 2008 kmenové pracoviště a 1. 3. 2008 jsem se stala primářkou 
emergency, ze kterého vzniklo samostatné oddělení. Rozhodnutí jsem, myslím, nikdy 
nelitovala. Práce na urgentním, akutním příjmu je zajímavá, hodně zajímavá, medicín
sky i lidsky přínosná, i když nemohu popřít, že někdy z mnoha důvodů vyčerpávající.

Mgr. ANNA VALTEROVÁ

VRCHNÍ SESTRA
V ústecké nemocnici pracuji od roku 1984. Do ledna roku 2004 jsem pracovala na po
zici zdravotní sestry na úrazové ambulanci. Po přestěhování nemocnice do nového 
areálu jsem byla jmenována staniční sestrou emergency. Od 1. 1. 2012 vykonávám 
post vrchní sestry. Absolvovala jsem specializační studium NCONZO ošetřovatelská 
péče o dospělé, studium organizace a řízení zdravotnické péče. Doplnila jsem si vy
sokoškolské vzdělání zakončené tituly Bc. a Mgr.

Recepce akutního příjmu – emergency v roce 2019
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recepce, kde probíhá třídění (triage) 
pacientů převzatých od Zdravotnické zá
chranné služby Ústeckého kraje, pacien
tů, kteří přicházejí sami či v doprovodu 
příbuzných, nemocných s doporučením 
od praktických lékařů či ambulantních 
specialistů. Tuto registraci, triage, prová
dí zkušená sestra s možností konzultace 
lékaře. Recepce je nejvytíženější částí 
oddělení, neplánovaně funguje součas
ně jako informační centrum a centrum 
pro odreagování špatných nálad klientů. 
Jako prostorová záloha funguje za akut
ními lůžky tzv. žlutá chodba, přímý vstup 
k operačním sálům, k lůžkové části kli
niky anesteziologie, perioperační a in
tenzivní medicíny, k radiologické klinice, 
která je vybavena rozvody kyslíku, háč
ky na infuze, pro případ hromadného 
neštěstí. Struktura oddělení je jasná, 
racionální.

Emergency Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad La
bem, o. z., dále zjišťuje pro Policii Čes
ké republiky zdravotní stav zadržených 
osob před umístěním do cely. Pravi
delně se zapojuje do taktických cviče
ní složek Integrovaného záchranného 
systému Ústeckého kraje. V roce 2016 
to byl pád letadla na Teplicku, o rok 
později teroristický útok na Ústecku 
a v loňském roce výbuch tlakové láhve 
v ústecké Spolchemii. V letošním roce se 
bude aktivně podílet na nácviku zvlád
nutí hromadného neštěstí za hranicemi 
České republiky v sousedním Německu. 
Zdravotníci emergency vyšetřili a ošetři
li pacienty při opravdových hromadných 
neštěstích, která v minulosti postihla 
Ústecký kraj, kdy byl aktivován trauma
plán. Z mediálně známých lze zmínit vy
kolejení vlaku ve Vaňově na Ústecku, kdy 

bylo potřeba vyšetřit a ošetřit desítky 
zraněných cestujících. Mediálně známý 
je rovněž únik fenolu v průmyslové zóně 
v Děčíně, při kterém se otrávili zaměst
nanci jedné z továren. Oddělení každo
ročně pořádá nadregionální dvoudenní 
konferenci, které se pravidelně účastní 
zdravotníci a další návštěvníci z celé 
České republiky. Letos šlo o jubilejní de
sátý ročník s 250 účastníky. Z původně 
několikahodinového semináře se stala 
uznávaná a vyhledávaná prestižní akce, 
která si klade za cíl upozornit účastní
ky na aktuální témata ve zdravotnictví 
i mimo něj, úzce se dotýkající provozu 
emergency.

MUDr. Jana Bednářová, primářka
Vojtěch Fišera, praktická sestra

DEN NA EMERGENCY Z POHLEDU SESTRY
Je pondělí šest hodin ráno a já přichá
zím na lůžkovou část. Cestou do spole
čenské místnosti zdravím kolegy z noč
ní směny. Všude je klid a prázdno. Jdu 
si pro ranní kávu z automatu a během 
toho postupně přichází zbytek lidí z naší 
skupiny (na emergency jsou na lůžkové 
části vytvořeny 4 pracovní skupiny, které 
jsou složeny ze 6 zdravotnických pracov
níků a dvou sanitářů). Dnes jsme v pěti, 
protože kolegyně má dovolenou. Mezi
tím si přebíráme od „nočních“ veškeré 
informace z dění. Nic... problikává jen 

žárovka nad pracovním stolem. Na ho
dinách je půl sedmé, to znamená, že 
se celá emergency odebírá do prostor 
akutních lůžek, kde probíhá předávání 
za účasti vedení, tzn. staniční a vrchní 
sestry. Už jdou, takže jdeme také. Se
stry z ambulancí většinou první a pak 
my. Nic moc, pondělní ranní nálada není 
úplně ideální, takže zacházím do ústra
ní a dělám, jako bych neexistoval a byl 
naprosto průhledný, neboť od nich nic 
nepotřebuji, nic nemám a raději si nic 
pro jistotu vymýšlet nebudu. V tom však 
přichází sestřička z pultu a hlásí: „Erzeta 
veze imobilního pacienta z domova dů
chodců jako únavu.“

Tak a den může začít. V podstatě všich
ni lehce znechuceně přijímáme avízo 
a odebíráme se na expektace. Kolegyně 
má dnes papíry, tzn., že je v podstatě 
spíše administrativní pracovník, který 
vše registruje, vypisuje žádanky, zapi
suje data pacientů, přijímá a předává 
pokyny lékařů a sester. Nehne se z mís
ta, ale je takovým styčným důstojníkem 
v komunikaci o pacientech. Asi bych 
měl ještě říci, že na lůžkové části máme 
dvě místnosti. V první, která se nazývá 
expektační, je 6 lůžek s monitory. Sem 
dáváme pacienty, kteří vyžadují monito
raci, nebo jejich stav nějakým důvodem 
nedovoluje čekání v čekárně na sedač
kách. Druhou částí jsou tři akutní lůž
ka pro pacienty, jejichž stav je natolik 

vážný, že vyžaduje intenzivní péči (poly
traumata, pacienti po resuscitaci, plicní 
embolie, intoxikace, CMP atd.). Někdy 
ale, pokud to jde, využíváme akutní lůž
ka pro pacienty, kteří se nám nevejdou 
na expektační lůžka.

Ani ne za pět minut se otevírají dveře 
a vjíždí lehátko s pacientem v doprovo
du záchranáře, který předává kolegyni 
informace: „Ahoj, hele pán XY, 92 let, 
polymorbidní, je po třech cévních moz
kových příhodách, dneska volaly sestry 
z domova důchodců, jako zhoršení sta
vu s únavou a dehydratací.“ „Tak na čtyř
ku“ (číslo  lůžka – pozn.  red.). Pacienta 
ukládáme na naše lůžko, napichujeme 

Zdravotnická záchranářka Mgr. Michaela 
Fibigrová napojuje pacienta na monitor 
životních funkcí

Vojtěch Fišera, praktická sestra, 
připravuje akutní lůžko pro pacienta 
transportovaného na emergency
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flexilu, odebíráme krev na biochemii 
a hematologii, během toho už točíme 
EKG, napojujeme na monitor, kde se 
sledují životní funkce jako je tep, tlak 
a saturace kyslíkem. Hodnoty hlásíme 
a předáváme lékaři, který ho jde vyšet
řit. Po chvilce přichází, ať dáme kapat in
fuzi a že by chtěl ještě moč a sediment, 
dále rentgen srdce a plic, odběry stan
dard se zánětlivými parametry a krevňák 
(krevní obraz). Po chvilce pacient odjíždí 
na rentgen s naším sanitářem. 

V tom už slyšíme vyzvánění záchranko
vého telefonu, který bere pultová sestra. 
Všichni očekáváme, s čím přijde. A je to 
tu, dveře se otevírají a sestřička hlásí: 
„Erzeta, bolesti na hrudi.“ A tak si jdu 
připravit pomůcky na odběry a vyčká
vám, než přijedou. Vzápětí zvoní opět te
lefon... „Další erzeta, tentokrát dušnost 
od čtvrtka“ (pozn. red. – reportáž psaná 
v pondělí). No, co by ne, když jsme ten 
akutní příjem, říkám si. 

Po pár minutách přijíždí bolesti na hru
di. Mladý kluk, ročník 1996. „Toho zná
me, ten je tu s tím opakovaně,“ říká ko
legyně. „No jo, volal si pro náhle vzniklé 
bolesti na hrudi s propagací do levé hor
ní končetiny. Nejvíce ho to bolí na hrud
níku, po celou dobu oběhově stabilní, 
na EKG nic,“ hlásí předávající záchranář. 
Tak ho dáme na pět, říkám a pacienta si 
přebírám. Automaticky odebírám krev 
a točím EKG. Během toho se pacient 
usmívá, má z toho docela legraci a oči
vidně to až tak hrozné asi není, usuzuji. 
Právě dotáčím EKG a dorazila pacientka 
s dušností. Na paní bylo vidět, že se jí 
špatně dýchá a že je celkově oprav
du dušná. Dáváme ji na první postel. 

Pomáhám s přesunem na lůžko a paní si 
přebírají kolegyně. Já mezi tím odevzdá
vám natočené EKG a sděluji naměřené 
hodnoty. Vzápětí dle ordinace lékaře 
odesílám žádanky na krevní testy. Holky 
kolem pacientky docela kmitají. Satu
race nic moc, tlakově taky žádná sláva. 
Nabízím se s pomocí, ale holky jsou ši
kovné a perfektně svou práci zvládají. 
Zajistit pacienta – počínaje napojením 
na monitory, zajištění periferních kanyl 
včetně odběrů krevních vzorků, nasa
zení kyslíku, nasazení EKG u pacientky, 
která je značně neklidná, protože nemů
že dýchat a nespolupracuje, dále podání 
léků, které lékař naordinoval – je oprav
du celkem těžká práce. Za necelou hodi
nu jsou už výsledky od prvního pacienta 
– to je ten s únavou – na rentgenu nic 
a odběry také nic. Dávám na pokyn lé
kaře další „flašku“ na zavodnění. A jdu 

se také napít. Cestou prochází naše paní 
vrchní, snažím se jí vůbec nelézt do ces
ty. Je to tak lepší (alespoň v tuto chvíli), 
navíc očividně něco řeší, zdá se. 

A co tu dlouho nebylo, záchranná služ
ba. Opět zvoní telefon. „Za 20 minut vr
tule, řidič po dopravní nehodě, intubo
vaný, suspektně hrudník, břicho, pánev, 
exacyl ano,“ sděluje nám.

Já mám akutní rád, je to hodně zajímavá, 
náročná a okořeněná práce. Přebírám si 
avízo na našem tzv. trauma papíře, je
hož obsahem jsou časy příletu, předání, 
CT atd., hlavně ale je tam uvedeno, s čím 
pacient přijede, v tomto případě přiletí. 
Tak a konečně můžeme začít. Volám 
sloužícího anesteziologa, traumatologa 
a radiologa. Mezitím už kolega připravu
je flexily, odběry, močový katétr. Zapíná
me monitor a ventilátor, bereme nosítka 
a pomalu vyrážíme nahoru na střechu 
čekat. Máme to tak akorát. Po chvilce 
slyšíme zvuk vrtulníku, letí od Teplic 
a během okamžiku už vidíme sedat vr
tulník na heliport. Pilot na nás mává, 
že můžeme, a tak bereme za lehátko 
a jdeme pro pacienta. Samozřejmě nám 
pomáhá lékař a záchranář. Na první 
pohled všude hadice a hadičky s moni
tory. Společně se odebíráme do výtahu 
a směřujeme k nám na akutní lůžka. 
Tam už čeká anesteziolog a traumato
log, radiolog dochází hned po našem 
příchodu. Přesouváme pacienta na naše 
lůžko, odepínáme kabely a napojujeme 
je na naše monitory a náš ventilátor. Lé
kař z letecké služby předává informace 
personálu: „Ahoj, hele, my tam přiletě
li a už byl v péči místní rychlé lékařské 
pomoci, dušný, narazil za nejasných 

Péče o pacienta přijatého na akutní lůžko

Defibrilace nemocného na akutním lůžku 
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okolností do stromu. Připoutaný byl, ai
rbagy ano, hasiči ho vyprošťovali asi 20 
minut. Po celou dobu při vědomí, pak 
náhle GCS 7 – tak jsme ho zašnorchlo
vali a dali mu pánevní pás. Četné exko
riace v obličeji, oběhově stabilní, akce 
kolem 80, hyposaturoval, teď na 100 %, 
poslechově slabší vlevo s krepitací. Bě
hem toho kolega už zajišťuje další peri
ferní žílu flexilou s odběrem krve. „Při
pravte si Propofol a Sufentu 100 mikro 
do padesátky,“ hlásí anesteziolog. Hu
lákám na kolegyni, ať mi vytáhne z tre
zoru 2 Sufenty a jdu si ředit a připravit 
léky. Radiolog provádí FAST vyšetření 
břicha a hrudníku k vyloučení krvácení 
a jiných postižení v dutině břišní. Trau
matolog vyšetřuje, avšak konečný bude 
výsledek z počítačové tomografie (CT), 
na které automaticky co nejdříve odjíždí
me za kontinuální monitorace životních 
funkcí. Vyšetření CT zvládáme bez vět
ších problémů. Po vyšetření odjíždíme 
na příkaz lékaře zpět k nám. Na CT je ob
jemný subdurální hematom – což zna
mená, že pacient má krvácení do mozku 
(laicky řečeno), sériová zlomenina žeber 
a zlomenina pažní kosti.

Vedle na expektačních lůžkách se to 
zaplnilo, poslední volné lůžko zabral 
pacient z chirurgické ambulance, neboť 
se mu má udělat tzv. příprava na CT – 
a to je zrovna věc, která si myslím úplně 
nespadá vždy na lůžka emergency – pří
prava je cca na 6 hodin, než se provede 
vyšetření. V několika dávkách i v časo
vém rozmezí pacient vypije kontrastní 
látku a čeká... Po x hodinách jede te
prve na CT k objasnění nálezu v dutině 
břišní. Přiznám se, že tohle tu moc rádi 
nemáme. Protože tím „akorát zaplácá
me” volné místo pro akutnější případy, 

které potřebují vyšetření dříve... Takže 
se nám běžně stává, že nám tu leží 6 ho
din pacient, který v podstatě čeká na CT, 
nemá bolesti a je úplně v klidu. Akutní 
medicína… Zpět na akutní lůžko. Pacient 
oběhově stabilní, avšak anesteziolog se 
po domluvě se sloužícím neurochirur
gem dohodl, že pacient pojede co nej
rychleji na sál. Takže vyhazujeme na ste
rilní stolek set pro kanylaci centrální žíly. 
Asistuji – je to takové na rychlo. Dezin
fekce místa vpichu a už to jede, během 
pěti minut hotovo. Téměř současně vo
láme kolegy z radiologické kliniky, zda 
by nám udělali snímek po zavedení CŽK 
– dochází včas… Vyfotit a jedeme. Ces
tou na sál podáváme ještě antibiotika 
do žíly. Pacienta předáváme anestezio
gickému týmu na sále. A my se vrací
me zpět k nám. S kolegou vyhazujeme 
použité věci, čistíme pomůcky od krve, 
dezinfikujeme a jsme na akutních opět 
připraveni. 

Přecházíme vedle na expektace zapo
jit se do dění. Leží tu 6 pacientů, tak
že jsme plní. V podstatě je vše hotové 
a čekáme pouze na případné požadavky 
a dopsané zprávy od lékařů. Jeden pa
cient čeká na sanitu, která ho odveze 
domů. Sám nemůže, špatně chodí. Zby
tek zatím čeká na výsledky. A takhle to 
trvá ještě pár hodin. Na oběd jsme nešli, 
protože nebylo kdy. Musely nám ho do
nést kolegyně z ambulancí. Pak jsme se 
v rychlosti vystřídali a pokračovali v prá
ci. V podstatě od rána do 15.00 hodin 
jsme se nezastavili. U jednoho pacienta 
je jasné, že tu zůstane a bude hospita
lizovaný, ale problém je, že nikde není 
žádné místo, všichni obvoláváme, kam 
můžeme i nemůžeme. Nikde nic, všude 
je plno, nebo je problém udělat přistýl
ku. Kapacitní důvody jsou na běžném 
programu. Je to trošku paradox, pro
tože se na nás obrací celá nemocnice, 
abychom pomohli s tímhle a udělali 
tohle a tamto, a pak tohle. Nakonec se 
pacient umístí na interní oddělení, kde 
udělali přistýlku. Během půl hodiny ho 
vypravujeme s přiloženou dokumenta
cí – ta obsahuje veškeré nálezy, EKG, 
zprávy a dekurz. Ani ne po chvilce při
jíždí dopravní sanitka se třemi pacienty 
z domova důchodců na výměnu perma
nentních močových katétrů – to je ještě 
dobré, protože jindy je vozí zdravotnická 
záchranná služba tzv. na majáky. Všich
ni se jdeme ujmout práce a jsme k ruce 
sloužícímu urologovi, který vyměňuje 
u mužů permanentní močové katétry. 
Poté urolog napíše zprávy a do 15 minut 
opouští pacienti emergency a jedou sa
nitním vozem zpět do domova.

Vojtěch Fišera, praktická sestra

Porada lékařů na centrálním pultu – MUDr. Jiří Mudruňka a MUDr. Eva Hušková

Tým směny lůžkové části emergency s primářkou MUDr. Janou Bednářovou v popředí
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AMBULANTNÍ ČÁST
Ambulantní provoz emergency je za
jištěn 5 vyšetřovnami: neurologická, 
interní, urologická, traumatologická 
a chirurgická. Jejich provoz není odděle
ný, činnosti se prolínají, někdy na 2 am
bulancích pracují 2 internisté nebo 
3 internisté (kmenoví lékaři). Současně 
spolupracuje personál na ambulancích 
s personálem na lůžkách (měl by spo
lupracovat). Ne vždy pacient předaný 
na lůžka musí být na lůžkách a naopak, 
stav pacienta v čekárně se může zhoršit, 
nebo je primárně podhodnocen a pak je 
předán na lůžka.

NEUROLOGICKÁ, INTERNÍ A UROLOGICKÁ 
AMBULANCE 
V rámci emergency fungují jako celé od
dělení pochopitelně 24 hodin. Středně 
zdravotnická služba je zajištěna ve dvou 
dvanáctihodinových službách. Přes 
den 3 sestry, v noci 2 sestry, k dispozici 
máme sanitáře ze sádrovny či z lůžek. 
Neurologická ambulance zajišťuje vy
šetření či ošetření pacientů s bolestmi 
zad, vertigem, paresteziemi, … Ne vždy 
jsou potíže akutní a zasluhující péči ur
gentního příjmu, většinou jde o neduhy, 
které by byl schopen řešit praktický lékař 
či pacient sám při racionálním přístupu 
ke svému zdraví.

Do interní ambulance přicházejí pa
cienti s jakýmkoliv zdravotním problé
mem, v rámci diagnostického rozsahu 
vnitřního lékařství skutečně s čímko
liv, včetně oteklého palce ve 2 hodiny 
v noci, s dušností, bolestmi na hrudi, 
nevolností, únavou, hypertenzí, anemií, 
ebrietou, zmateností, …

Urologičtí pacienti mohou přijít s pro
stým infektem močových cest, ale pře
devším k nám patří klienti po operacích 
s možnými komplikacemi, pacienti 
s urosepsí, s retencí moči, …

Na ambulance přicházejí, přijíždějí, jsou 
přiváženi Zdravotnickou záchrannou 
službou Ústeckého kraje pacienti zce
la bezprahově, bezbariérově. Ne vždy, 
nebo spíše v malém procentu, se jedná 
o choroby, jejichž závažnost vyžaduje vy
šetření či ošetření na urgentním příjmu. 
Velmi často pacienti vynechávají praktic
ké lékaře, byť jejich potíže jsou skutečně 
minimální nebo chronické, nebo jsou 
způsobené neužíváním předepsané me
dikace, nebo nadužíváním alkoholu či 
drog. Ošetříme všechny, uděláme, co je 
třeba. Kde je nutná hospitalizace, shání
me často i hodiny místo.

Leckdy jsou pacienti nespokojení, že če
kají třeba dvě hodiny. Čekají na výsledky 
RTG, UZ, CT, na vyšetření několika odbor
ností. V poslední době narůstá agresivi
ta našich klientů (opakovaně jsme byli 
nuceni požádat o pomoc policii). Není 
výjimkou, že se nechávají večer, v noci, 
vlastně kdykoliv přivézt vozem RZP kli
enti pod vlivem alkoholu, drog, v čekár
ně jsou vulgární, dožadují se vyšetření, 
ředitele apod.

Paradoxně se stává, že opakovaně přije
de sám, vlastním vozem, nebo s rodinou 
někdo s velmi závažným problémem, 
protože si myslel, že to není pro RZP 
a nechtěl obtěžovat, a ještě svoje potíže 
bagatelizuje.

Téměř denně zajišťujeme vyšetření „pa
cientů“ před umístěním do cely před
běžného zadržení, se kterými je někdy 
velmi komplikovaná spolupráce, nebo 
spíše nespolupráce. I přes všechna 
úskalí je práce na emergency, na ambu
lancích emergency zajímavá, i když ně
kdy vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psy
chicky. Vyžaduje poměrně dost nadšení 
a vzájemné spolupráce, a to myslím za
tím docela máme.

Lenka Novotná, všeobecná sestra, 
a kolektiv sester

TRAUMATOLOGICKÁ A CHIRURGICKÁ 
AMBULANCE 
V rámci emergency fungují rovněž 24 ho
din denně. Traumatologická ambulance 
zajišťuje ošetření všech lehkých a střed
ně těžkých zranění a některé následné 
kontroly po prvním ošetření. Chirurgická 

Tým interní ambulance emergency

Urologická ambulance – na snímku 
zdravotní sestra Helena Horáčková

Neurologická vyšetřovna – na snímku 
Štěpánka Kudrnová
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ambulance v rámci služby zajišťuje vy
šetření bolestí břicha, různé abscesy 1, 
ICHDK 2, defekty neúrazové etiologie, 
tepenné uzávěry DK, HK, …

V rámci pohotovostní služby traumatolo
gické ambulance slouží jeden vyčleněný 
lékař – traumatolog, který má k sobě 
starší traumat. službu – atestovaného 
lékaře s dlouholetou praxí. V případě 
odchodu lékaře na operační sál je k dis
pozici třetí lékař, který zajišťuje nepře
tržitý chod ambulance. Stejné schéma 
je i v rámci chirurgické pohotovostní 
služby. K traumachirurgické ambulanci 
patří i zákrokový sálek, kde se prová
dějí menší i větší chirurgické výkony, 
např. sutury, revize ran, incize abscesů, 
punkce a převazy čerstvých i chronic
kých ran. Součástí sálku je i sádrovna. 
Středně zdravotnická služba je zajištěna 
ve dvou dvanáctihodinových službách. 
Vždy slouží dvě sestry a sanitář, který 
zajišťuje odvozy pacientů na rentgen, 

počítačovou tomografii, sono, sádrové 
fixace a pomáhá při manipulaci s imo
bilními pacienty. Nejčastěji ošetřovaný
mi pa cienty na trauma ambulanci jsou 
pacienti s úrazy končetin, hlavy nebo 
s tržnými ranami. Nedílnou součástí 
skladby pacientů jsou opilci a narkoma
ni, kterých výrazně přibývá.

Za rok 2018 bylo ošetřeno 368 pacien
tů v ebrietě. Ošetřování těchto pacientů 
je velmi komplikované. Většina z nich 
je slovně i fyzicky agresivní a není vý
jimkou, že sexuálně obtěžují zdravot
ní sestry různými návrhy, poplácáním 
a v lepších případech pozváním na „pa
náka“. V rámci chirurgické ambulance 
jsou nejčastěji ošetřováni pacienti s bo
lestmi břicha různé etiologie, abscesy 
u narkomanů po aplikaci drog a defekty 
neúrazového původu, např. diabetické 
gangrény.

Počet pacientů ošetřených v rámci 
emergency každý rok stoupá. Nedílnou 

mírou k tomu přispívá i fakt, že pacienti 
nechodí k obvodním lékařům a navště
vují přímo emergency. Není výjimkou, 
že v nočních hodinách, po půlnoci při
jde pacient, který má např. úraz (ovšem 
staršího data – např. měsíc) a nechá se 
vyšetřit, protože mu kamarád řekl, ať 
není hloupý a jde na emery. V zimních 
měsících lze vidět i nárůst pacientů bez 
domova, kteří nemají kam jít, je jim zima 
a chtějí být hospitalizováni.

Práce všeho zdravotnického personálu 
je rok od roku náročnější, namáhavější 
a často i stresující. Přesto se každý z nás 
zdravotníků snaží chovat profesionálně 
se snahou každému pomoci a s nadějí, 
že snad bude lépe a pacienti si začnou 
vážit práce všech zdravotníků, lékařů, 
sester a sanitářů.

Vlasta Hudáková, všeobecná sestra 
Vojtěch Fišera, praktická sestra

Všeobecná zdravotní sestra úrazové 
ambulance Milena Šerá připravuje 
zkumavky potřebné k odběru pacienta

V chirurgické ambulanci nemocní nejčastěji podstupují na lůžku vyšetření břicha 
hmatem – na snímku všeobecná sestra Lucie Krátká

Sádrovna emergency s rentgenem s C ramenem – sanitář Pavel Bartoš Zákrokový sálek
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CMP CESTOU EMERGENCY
V roce 2018 bylo cestou emergency 
přijato přes 1 000 pacientů s podezře
ním na cévní mozkovou příhodu (CMP), 
z čehož 70 % pacientů CMP skutečně 
prodělávalo.

V ideálním případě je pacient trans
portován a předem referován od zdra
votnického záchranného systému jako 
„suspektní CMP“. Za této situace je 
aktivován iktový program, který se 
v úvodní fázi skládá z mobilizování slou
žícího neurologa, předběžného rezer
vování na pracovišti CT a v neposlední 
řadě předběžného rozdělení pozic per
sonálu emergency. Pokud to lze, je pa
cient v předstihu zaregistrován z důvodu 
urychlení nutné administrativy. Bohužel 
ne vždy probíhá primární transport ide
álním způsobem (přichází sám, přivezen 
rodinou atd.). V tomto případě se akcen
tuje role iktového týmu emergency.

Sestry a záchranáři na emergency muse
jí prakticky již „mezi dveřmi“ rozpoznat 
typické příznaky CMP (pokleslý koutek, 

porucha hybnosti končetin, porucha 
řeči) s adekvátní reakcí – aktivováním 
iktového programu. Za každou minutu 
při ischemické CMP odumře několik mi
liónů mozkových buněk a beze zbytku 
zde platí, že „čas je mozek“.

Při přijetí pacienta je nezbytné jej v co 
nejkratším čase zajistit tak, aby byl 
připraven pro CT vyšetření s podáním 
kontrastní látky a k případnému podá
ní intravenózní trombolýzy, popřípadě 
i k endovaskulární intervenci. Je nutné 
změření fyziologických hodnot, zajiš
tění žilního vstupu včetně odběrů krve, 
natočení EKG, v případě potřeby zavede
ní močového katétru a v indikovaných 
případech okamžité zjištění hodnoty 
INR (bedside) s následným provedením 
CT vyšetření. V případě ischemické CMP, 
pokud není přítomna kontraindikace, je 
zahájeno v co nejkratším čase podání 
specifické terapie – intravenózní trom
bolýzy (IVT). Kritériem kvality péče o pa
cienty s CMP je v rámci ČR čas potřebný 
od příjmu do zahájení IVT (DNT – Door to 

Needle Time). Tuto léčbu poskytuje v ČR 
45 center a v hodnocení tohoto kritéria 
je MNUL dlouhodobě mezi TOP 3 centry. 
Díky fungujícímu iktovému programu je 
v současnosti potřebný čas DNT 15 mi
nut (tzn., že do 15 minut od příchodu pa
cienta na emergency je tento kompletně 
zajištěn, vyšetřen a léčen, jak bylo po
psáno výše).

V případě uzávěru velké mozkové tepny 
je indikován endovaskulární výkon. Při 
této situaci odjíždí pacient za asisten
ce personálu emergency na angiolinku, 
kde je předán do péče radiologického 
týmu.

Péče o pacienta s CMP vyžaduje mul
tioborový přístup, kde každý obor má 
svou nezanedbatelnou úlohu, terapeu
tický úspěch, ba i neúspěch je závislý 
na každém z nich. Toto platí násobně 
pro emergency.

MUDr. David Černík, MBA,  
vedoucí cerebrovaskulárního centra

Bc. Petra Janoušová, všeobecná sestra

ZÁSTAVA
Zástava neboli náhlá zástava oběhu 
(NZO) je situace, při které došlo k neo
čekávanému přerušení cirkulace krve 
v krevním oběhu. 

Personál Masarykovy nemocnice se pra
videlně školí v rámci kurzů neodkladné 
resuscitace, které zajišťuje Vzdělávací 
centrum KZ ve spolupráci s klinikou an
esteziologie, perioperační a intenzivní 
medicíny (KAPIM). Z čehož vyplývá, že 
každý zaměstnanec musí zvládnout 
první pomoc i základy resuscitace dle 
platných doporučení Evropské resus
citační rady. Rozšířenou neodkladnou 
resuscitaci pak provádí resuscitační tým 
z emergency, který je aktivován na tele
fonním čísle 7979. 

Pro nás jako emergency to znamená, že 
jsme neustále k dispozici pro nemocni
ci, a to i za plného provozu na našem 
oddělení. Po návratu se zpět zapojuje
me do práce na našem oddělení, což je 
v některých případech velice náročné, 
neboť při takovém zavolání přerušujeme 
naši práci za plného provozu, nechává
me tam své kolegy v oslabení a vyráží
me na jiné oddělení. Pokud dojde k NZO 

na našem oddělení, tak si KPR řídíme 
sami a dovoláváme pouze lékaře KAPIM. 
Jsou ale oddělení, která mají tuto udá
lost ve vlastní režii a netřeba si dovolá
vat resuscitační tým z emergency. Jedná 
se o KAPIM včetně anestezie a operač
ních sálů, dětskou kliniku a kardiologic
kou kliniku včetně JIP, dále ortopedický 

a infekční JIP. V poslední řadě jsou tu 
oddělená pracoviště, jako je Oddělení 
následné péče Ryjice, onkologie a radio
nuklidové oddělení V Podhájí, sexuolo
gie ve Staré ulici nad poliklinikou nebo 
ředitelství nemocnice, které spadá pod 
režii ZZS ÚK, neboť se nenachází přímo 
v areálu Masarykovy nemocnice, a tudíž 

Zástavový kufřík – na snímku praktická sestra Vojtěch Fišera
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cesta z emergency je z důvodu časové 
prodlevy neúčinná. 

Jsou případy, kdy zdravotnická záchran
ná služba přiváží pacienty po resuscita
ci na akutní lůžka emergency, mnohdy 
i za kontinuální resuscitace z terénu, 
nebo s takovým stavem, kdy se očekává 
NZO. Často se v dnešní době stává, že 
pacienta v takovémto závažném stavu 
přiveze rodina. 

Kdo a co tvoří resuscitační tým? V na
šem případě ho tvoří 2x sestra nebo 
záchranář + 1 lékař (KAPIM), ale ne vždy 
je tomu tak. Záleží na personální vytíže
nosti na našem oddělení. 

K dispozici máme vybavený zástavový 
vozík pro rozšířenou neodkladnou re
suscitaci – odlišuje se trošku od stan
dardního vybavení, které má každé od
dělení. Vozík obsahuje zástavový kufr, 
v němž jsou veškeré pomůcky na zajiš
tění intravenózních, ale i intraoseálních 
vstupů, pomůcky pro zajištění dýchacích 
cest (OTI, LMA, vzduchovody), odsávač
ku, ventilátor pro umělou plicní ventila
ci, léky první volby dle platných GL 2015 
a monitor životních funkcí (EKG, P, SpO2, 
EtCO2, TK) s defibrilátorem. 

Vojtěch Fišera, praktická sestra

KAZUISTIKY
BRAMBOROVÝ SALÁT ANEB KDYŽ TI 
NECHUTNÁ, TAK...
Případ manželů, který se odehrál jedno
ho podvečera, kdy manželka chystala 
večeři pro manžela, který přijde z práce. 
Konkrétně šlo o bramborový salát s říz
kem. Pro nejednoho docela labužnická 
věc.

Manžel, který cestu z práce prodloužil 
o návštěvu restaurace, dorazil ke své pil
né ženě o hodinu později, než bylo zvy
kem, než byl očekáván, což náladu paní 
trošku zhoršilo. Domácí atmosféra ještě 
zhoustla, když muž prohlásil, že připra
vené jídlo jíst nebude, že mu nechutná 
a svojí drahou choť nazval krávou. Ta se 
nerozplakala, ale odpověděla ještě větší 
agresivitou, neboť údajně předpokláda
la manželovo fyzické násilí, byla tedy 
první a bodla manžela kuchyňským no
žem do břicha.

Další průběh už byl celkem standardní. 
Pacient byl zajištěn záchranáři a násled
ně dopraven na akutní lůžka emergency 
s bodnou ránou v břiše. Oběhově stabil
ní, spolupracující, alkohol v dechu byl 
0,36 promile. Po vyšetření traumatolo
gem indikováno CT, na kterém vyloučeno 
poranění orgánů dutiny břišní, ale pou
ze proniknutí nože do podkoží a tuku. 
Po CT byl traumatologem extrahován za
píchnutý nůž, rána sešita a pacient byl 
hospitalizován na úrazové klinice.

A z toho plyne ponaučení, že manželce, 
která se láskyplně připravuje s večeří se, 
krávo neříká.

Zabodnutý nůž v břišeSTATISTIKA

O všech případech KPR se vede na emergency záznam do tzv. Knihy zástav, 
v níž se uvádí jméno, rodné číslo, datum a čas volání na linku 7979, odděle
ní, na němž došlo k NZO, vstupní rytmus, zajištění pacienta před příchodem 
resuscitačního týmu, jméno lékaře a personálu, který zajišťoval KPR a poté 
oddělení, na které byl pacient přeložen. 

V roce 2018 byla resuscitační linka aktivována v 62 případech – tj. přibližně 
5 volání za měsíc. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 40 mužů, nejčas
těji ve věku 70–75 let, a 22 žen ve věku 70–80 let, u kterých zasahoval re
suscitační tým. Ve 48 případech jsme úspěšně pacienta zachránili a předali 
na vyšší pracoviště k poresuscitační péči. Ve zbylých 14 případech jsme bo
hužel přes veškerou snahu úspěšní nebyli. 

Celkem bylo na akci „zástava“ stráveno 748,5 minut – tj. 12 hod. a 45 mi
nut – v průměru tedy na jedné takové události byl resuscitační tým skoro 
30 minut. 

Před příchodem resuscitačního týmu bylo zdravotníky zajištěno 72 % pacien
tů dostatečnou péčí a monitorací. Ve zbylých 28 % tomu tak bohužel nebylo. 

Za rok 2018 jsme na emergency měli celkem 30 zástav, z toho jich bylo 
14 na akutních lůžkách a 16 na expektačních lůžkách. Dále v tomto roce 
nejvíce resuscitační tým zasahoval na oddělení gastroenterologie včetně 
gastro sálku a na chirurgickém oddělení. Pak na interním a plicním oddělení 
včetně bronchoskopického sálku, v neposlední řadě na radiologické klinice 
(viz graf).

Děkuji tímto primáři MUDr. Josefu Školovi, EDIC, (KAPIM)  
za odbornou konzultaci při psaní tohoto článku
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ACTILYSU PODAT? NEPODAT!!!
Pacient primárně transportovaný pro 
suspektní CMP do cerebrovaskulárního 
centra. Posádce zdravotnické záchranné 
služby se jevil jako zcela jasná diagnó
za. Pacient s neurologickým nálezem, 
kdy měl poruchu řeči, avšak bez late
ralizace, nystagmu, ale s bolestí mezi 
lopatkami. Okamžitý transport na CT 
pro potvrzení CMP. Neurologem před 
odjezdem na CT indikováno nachystání 
Actilysy. Na CT bez přesvědčivých změn 
ve smyslu ischemie či hemoragie, tu
díž CMP nepravděpodobná, proto ještě 
po domluvě s internistou doplněno CT 
angio plicnice, aorty, kde nalezena di
sekce aorty – přesněji od oblouku až 
po břišní část aorty. Okamžitě byla za
hájena intenzivní péče (určitě ne Actily
sou) a po domluvě s KCH VFN byl pacient 
letecky transportován na vyšší, tedy kar
diochirurgické pracoviště. Trombolýza 
uložena do skříně.

Vojtěch Fišera, praktická sestra

BUDOUCNOST
Cílem současného vedení Emergency 
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy ne
mocnice v Ústí nad Labem, o. z., je v nad
cházejícím čase na oddělení vytvořit sta
bilní tým lékařů pro zajištění potřebné 
zdravotnické péče, kteří se budou dále 

vzdělávat v urgentní medicíně a sbírat 
zkušenosti napříč medicínskými obory. 
Nadále spolupracovat se všemi zdra
votnickými pracovišti v Krajské zdravot
ní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí 
nad Labem, o. z., tak, aby se pacientům 

ohroženým na životě transportovaným 
do ústecké nemocnice nepřetržitě do
stávalo co nejlepší potřebné péče.

MUDr. Jana Bednářová, primářka

Kolektiv Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

CT hrudníku Disekce aorty

11

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.



Redakce děkuje všem autorům za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.

OBRAZEM KONFERENCE EMERGENCY
Oddělení Emergency Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., pořádá každoročně multioborovou konferenci. Z jednodenního od-
poledního semináře se stala dvoudenní konference, která si klade za cíl upozornit 
na každodenní práci zdravotnického pracoviště. Akce za poslední roky u zdravotníků 
získala velkou oblibu, o čemž svědčí velká účast – v letošním a loňském roce více než 
dvě stovky účastníků.

Účastníky konference v roce 2012 v úvodu pozdravil místopředseda představenstva 
společnosti Krajská zdravotní Mgr. Radek Scherfer

Konference Emergency začala v roce 
2009 jako seminář – na snímku 
primářka MUDr. Jana Bednářová

V letošním roce během dvou dnů navštívilo konferenci Emergency přes dvě stě účastníků 
včetně zástupců policie, hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému

Konference v plném sále VIKZ

Ing. Petr Fiala a MUDr. Jana BednářováPřednášející MUDr. Ilja DeylV roce 2013 účastníci zaplnili učebnu

V roce 2018 se konference přestěhovala 
na akademickou půdu kampusu
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