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„Proklamace ??“
• Hodně se mluví i píše
• Interdisciplinary collaboration trauma (injury) -

Pubmed cca 3000 odkazů
• Každá konference s trauma-programem má

několik příspěvků na toto téma
• Všude funguje spontálně? Jen v OL ne...?
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Jaká je realita?

Kdy relativně funguje?

Co rozhoduje?
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1. Peníze
• Rozhoduje ekonomický tlak -

každý za „svého“ pacienta !!

• Neexistuje reálně pojem: pacient (FN) nemocnice

• Funguje jen „vahou a vlivem“ dané kliniky či
pracoviště / osobností „šéfa“
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2. Krizová situace

• Funguje jen ve vyhrocené situaci – pak dochází
k mobilizaci „týmu“

• Jestliže funguje jen v krajní situaci pak
nefunguje každodenní „tréninkový dril“ a
výsledek je zcela nepředvídatelný…
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…můj vlastní omyl !!

• Systematizace, cvičení, prováděcí
pokyny, trauma plán – ANO !!!

• Řešení interních problémů FNOL
formou „Trauma komisí“- exekutivní řešení
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3. Jiné motivace ?

• Funguje dobře, pokud
existují i jiné motivace :
vědecko-publikační ( ale...!! ve
FN je i toto spojeno s financemi)
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4. Osobní vazby a přátelství

Nejkrásnější, nejjednodušší, nejušlechtilejší  !!
ale také

často krátkodobé,  nesystémové a
nevymahatelné  !!!
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Jak z “bahnité vody”…?

• Pojmenovávat věci reálnými pojmy !!!

• Snažit se omezit dopad ekonomického tlaku na
ochotu ke spolupráci

• Pozitivní, aktivní přístup, nehledat jen další
finanční zdroj či náklad...
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http://data.dociles.cz:5000/

web s mottem “Česko je malý písek, abychom si na něm hráli sami…”



Za pozornost děkuje
„věčný optimista“

i.č.


