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Vyvarovat seVyvarovat se
pochybení !!!pochybení !!!

Laboratoře 1 : 330 (?)



Přirozený běhPřirozený běh
života  a smrtiživota  a smrti
se nyní znovuse nyní znovu
uznáváuznává

Civilní triáž ?Civilní triáž ?
IntenzitaIntenzita --
paliacepaliace
OdolnostOdolnost
obyvatelobyvatel
psychosomatickápsychosomatická
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Rizika, krize, katastrofyRizika, krize, katastrofy
k nedohlédnutík nedohlédnutí

 CBRNECBRNE –– klasikaklasika -- nové formynové formy
 EnvironmentálníEnvironmentální
 Vlna vederVlna veder –– Střední EvropaStřední Evropa –– prověrkaprověrka

informovanosti a připravenostiinformovanosti a připravenosti
 InfekceInfekce –– globalizace, turismus, rychléglobalizace, turismus, rychlé

přesuny, ATB = soumrakpřesuny, ATB = soumrak
 ZáplavyZáplavy
 InverzeInverze
 Nová doba ledová vs. oteplováníNová doba ledová vs. oteplování -- pomalé?pomalé?
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Vlna veder ČR 2011

Vlna veder a požárů Rusko
2010

a akce HZS+ZZS
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Heat-waves risks a. responses    124 str.



Vlna veder
a

lidské zdraví

Průzkum SZO v
Evropě – ČR  2011-
nejen přehřátí !



20112011
 20.7.20.7. Středozápad USAStředozápad USA::
 Oklahoma, KansasOklahoma, Kansas
 3535--3838 °°C ve dne; 26C ve dne; 26 °°C v nociC v noci
 Heat index = pocitová teplota až 50Heat index = pocitová teplota až 50 °°CC
 64 úmrtí64 úmrtí
 21.7.   22  úmrtí21.7.   22  úmrtí –– postižení 140 mil. obyvatelpostižení 140 mil. obyvatel
 3535 °°C + vysoká relat.vlhkostC + vysoká relat.vlhkost
 strach z „blackstrach z „black--out“out“ -- mražené potraviny …..mražené potraviny …..

 26.7.26.7. Španělsko+ PortugalskoŠpanělsko+ Portugalsko: >30: >30 °°CC
 25.8.25.8. BrnoBrno--ŽabovřeskyŽabovřesky 33,233,2 °°CC
 Tepelný šok : Alpy 27.8. = sníhTepelný šok : Alpy 27.8. = sníh
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„heat runner“„heat runner“

USA: Při teplotě 28USA: Při teplotě 28 °°C:  stop outC:  stop out--door sportůmdoor sportům
i ve školáchi ve školách –– ukončí se a odvolají přebory …..ukončí se a odvolají přebory …..

AED a tekutiny v pohotovostiAED a tekutiny v pohotovosti
dohled na pitný režim  a  stíndohled na pitný režim  a  stín



Vlna veder 2011 v OUPd FN Motol PrahaVlna veder 2011 v OUPd FN Motol Praha
a porovnání s rokem 2010a porovnání s rokem 2010

 17.17. –– 24. 8. 201024. 8. 2010
 Vyšetřených, ošetřených pacientů 288;Vyšetřených, ošetřených pacientů 288;
nepřijato 156  =  54,2 %nepřijato 156  =  54,2 %

 17.17. –– 24.8. 2011 : vlna veder24.8. 2011 : vlna veder
 Vyšetřených, ošetřených pacientů 315;Vyšetřených, ošetřených pacientů 315;
nepřijato 166 = 52,7 %nepřijato 166 = 52,7 %

není rozdíl početně ani v dg.není rozdíl početně ani v dg.
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„„Katastrofické sportyKatastrofické sporty” + rekrealogie” + rekrealogie

 FotbalFotbal –– C úsekC úsek
 PotápěníPotápění –– C úsekC úsek
 RugbyRugby -- C  a  Th úsekC  a  Th úsek
 Lední hokejLední hokej –– C úsek + Th + L úsekyC úsek + Th + L úseky
 GymnastikaGymnastika –– Th, L úsekTh, L úsek
 VzpíráníVzpírání

 Pády na náledíPády na náledí
 Pády z výšePády z výše –– stromy, střechy chalupstromy, střechy chalup
 Dlouhé pochody se zátěžíDlouhé pochody se zátěží
 Náročný tanecNáročný tanec
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Extrémní situaceExtrémní situace

 TT °°C okolí:C okolí: <16<16 °°C = ex jemná motorika prstůC = ex jemná motorika prstů
> těl.T> těl.T °°C = 15C = 15--20 minut činnosti v oblečení20 minut činnosti v oblečení

 Rukojmí a ozbrojení únosci: 30 min maxim. rizikoRukojmí a ozbrojení únosci: 30 min maxim. riziko ––
zkušení policejní vyjednávačizkušení policejní vyjednávači –– 80 % úspěch80 % úspěch

 Stresovaný dav:Stresovaný dav: sy konvergence: polytraumasy konvergence: polytrauma

 Stres a náhlá srdeční smrt:Stres a náhlá srdeční smrt: 14 dnů po amnestii,14 dnů po amnestii,
30 dnů po AIM, hasiči v akci30 dnů po AIM, hasiči v akci

 Mimořádné situace:Mimořádné situace:
 KatrinaKatrina--hurikán  31.8.2005 = medicína několik století zpěthurikán  31.8.2005 = medicína několik století zpět

(NEJM 2005, 353;13(NEJM 2005, 353;13 –– celé číslo)celé číslo)
 Bioetika : chřipka ABioetika : chřipka A -- H1N1H1N1 –– nedostatek ventilátorůnedostatek ventilátorů

( Wahl et al. ICU Management 2009, 9; 3: 16)( Wahl et al. ICU Management 2009, 9; 3: 16)
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Rychlý i.v. nebo
i.os. přístup

Chladicí helma při poranění mozku a horní C páteře

Savička
proti zapadnutí jazyka

Stabilizace límcem

Manuální stabilizace při
intubaci

Automatické vyprošťování při poranění páteře

VybaveníVybavení –– typu KPZtypu KPZ



Příklady světově známéPříklady světově známé --
poučení skoro žádné !poučení skoro žádné !

 19891989 fotbalfotbal Hillsborough, SheffieldHillsborough, Sheffield
95 +95 +

 19961996 fotbalfotbal Guatemala la NuevaGuatemala la Nueva
83 +83 +

 19991999 náhlý liják v květnu přináhlý liják v květnu při openopen--airair
akci mladých na náměstí: Minskakci mladých na náměstí: Minsk
54 +54 + ,  200 zraněných,  200 zraněných -- ♀♀
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20112011
BreivikBreivik

ConcordiaConcordia
FukušimaFukušima

ShigaShiga--toxin E. colitoxin E. coli -- EHECEHEC
O157:H7 + adhezin = HUSO157:H7 + adhezin = HUS

H1N1H1N1 –– pandemiepandemie
jak vystřiženo z CBRNEjak vystřiženo z CBRNE
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Bez komentářeBez komentáře -- obrovská a okamžitá záchranná akceobrovská a okamžitá záchranná akce
pevnina, vzduch, voda,… palubapevnina, vzduch, voda,… paluba



Maratón, půlmaratónMaratón, půlmaratón
a velká městaa velká města

USAUSA –– Boston, New YorkBoston, New York
20112011

 Náhlé srdeční zástavyNáhlé srdeční zástavy
 Stres, dlouhé dojezdy, doletyStres, dlouhé dojezdy, dolety
 Hypetrofické KMP, ICHS, hypertermie, hypoKHypetrofické KMP, ICHS, hypertermie, hypoK+,+,

hypoglykemie, hypohydratacehypoglykemie, hypohydratace
 AED, zdravotnická asistence, KPRAED, zdravotnická asistence, KPR
 Prekondice ?Prekondice ?
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Adrenalinové, stresové a útočné sportyAdrenalinové, stresové a útočné sporty
budou přibývatbudou přibývat

 USA:USA:
Maratón ročně 0,5 mil. běžcůMaratón ročně 0,5 mil. běžců
 Půlmaratón ročně 2 mil.Půlmaratón ročně 2 mil. „„

 Boston 2011 = 5 mil. účastníkůBoston 2011 = 5 mil. účastníků
Přiletěli i 4hodinovými lety = stresPřiletěli i 4hodinovými lety = stres

 NZO:NZO:
 1 : 184 000 = Mar1 : 184 000 = Mar
 1 : 259 000 = ½ Mar1 : 259 000 = ½ Mar

NEJM 366, 2012; : 130NEJM 366, 2012; : 130 -- 140140
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Elektromobily, hybridní vozidla a DNElektromobily, hybridní vozidla a DN

 Obama: 2015 = 5 mil. vozidel v USAObama: 2015 = 5 mil. vozidel v USA
 ČR = 1 %ČR = 1 %
 V / 2011V / 2011 –– školení v Las Vegasškolení v Las Vegas -- změny vzměny v

DNDN –– tiché, elektrotrauma, poleptání,tiché, elektrotrauma, poleptání,
výboj, pád do vodyvýboj, pád do vody

 Odlišné ohrožení hasičů a zdravotníkůOdlišné ohrožení hasičů a zdravotníků
 www.evsafetytraining.orgwww.evsafetytraining.org
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Deprese a sebevražednostDeprese a sebevražednost ↑↑↑↑↑↑

 PopulacePopulace –– deprese = 10deprese = 10 –– 15 %15 %
 Chirurgové až 30 %Chirurgové až 30 %
 6% sebevražedné myšlenky, 16 % plán TS6% sebevražedné myšlenky, 16 % plán TS

 Intenzivisté, urg med: deprese  20Intenzivisté, urg med: deprese  20 –– 30 %30 %
 Závislost na alkoholuZávislost na alkoholu
 Afektivní poruchyAfektivní poruchy
 Zneužívání návykových lítekZneužívání návykových lítek
 Změna neuroadaptace mozkuZměna neuroadaptace mozku

ASA Newsletter 75, 2011; 4: 22ASA Newsletter 75, 2011; 4: 22 -- 2323
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Sociální sítěSociální sítě –– význam v krizivýznam v krizi

 40 mil Američanů několikrát denně40 mil Američanů několikrát denně
 Instrukce, spojení, informace, svoláníInstrukce, spojení, informace, svolání
 19951995 –– vlna vedervlna veder -- Chicago: podceněnoChicago: podceněno
 20072007 –– masakr Virginia Tech: Facebook video domasakr Virginia Tech: Facebook video do

celého světa do 90 mincelého světa do 90 min
 20092009 –– chřipka: You Tube, Twitter z CDCchřipka: You Tube, Twitter z CDC
 2010 Haiti … kam pomoc2010 Haiti … kam pomoc
 2011 zemětřesení2011 zemětřesení -- N.Zéland, záplavyN.Zéland, záplavy -- AustrálieAustrálie

NEJM 365, 2011; 4: 289NEJM 365, 2011; 4: 289 -- 291291
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Novinky přibývají stále …Novinky přibývají stále …
… a poučné… a poučné

 ….a to nehovoříme o mayském kalendáři a….a to nehovoříme o mayském kalendáři a
mytickomyticko--mystickém datumystickém datu

21.12.201221.12.2012

..…takže..…takže PF 2012   !!!PF 2012   !!!
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