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JJ--L Vincent:L Vincent:
GetGet outout ofof thethe box !!box !!

20102010

DnesDnes : ČR  =  43 oborů
A+ IM = jeden z nich

Angažovanost  mimo ↑↑:
UM, řízení zdravotnictví, ZZS,
algeziologie, ECMO ….VAD …
….

Sir  R.  Macintosh:  Vraťte se na sály !!!!!Sir  R.  Macintosh:  Vraťte se na sály !!!!!
70. léta70. léta
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UM, řízení zdravotnictví, ZZS,
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SSOUČASNÁOUČASNÁ SVĚTOVÁSVĚTOVÁ REALITAREALITA

 HealingHealing isis art,art, medicinemedicine isis science  andscience  and healthhealth
carecare isis businessbusiness ……. deprese a ketamin
 36 ISICEM  201636 ISICEM  2016 –– BruselBrusel

 SafetySafety and QOL !and QOL !
 Autonomy ….Autonomy …. whenwhen restrictedrestricted ??
 LogisticsLogistics andand prioritiespriorities
 SoftSoft skillsskills
 NonNon--physiciansphysicians competenciescompetencies
 All the world is a stage and we are only players

• W SHAKESPEARE
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SSOUČASNÁOUČASNÁ SITUACESITUACE
NÁROKYNÁROKY II PROBLÉMYPROBLÉMY

 90. léta  ….90. léta  …. technizace + „umělátechnizace + „umělá
inteligenceinteligence -- AIAI –– smartsmart““

 Odklon od pacienta …. standardyOdklon od pacienta …. standardy
 Obecný úpadek umění komunikace i snahyObecný úpadek umění komunikace i snahy
 Stížnostní agenda …..Stížnostní agenda ….. 
 PsychotraumaPsychotrauma -- hrozba +hrozba +

medicínskoprávnímedicínskoprávní podtextpodtext
 Reaktivní syndrom frustrace a vyhoření ?Reaktivní syndrom frustrace a vyhoření ?
 Omezenost kontaktu s cizinci  v týmu ?Omezenost kontaktu s cizinci  v týmu ?
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AAUSTRALSKÝUSTRALSKÝ DOTAZNÍKDOTAZNÍK::
OPTIMÁLNÍOPTIMÁLNÍ PROFESIONÁLNÍPROFESIONÁLNÍ PROSTŘEDÍPROSTŘEDÍ

 Lékaři :Lékaři :
 zajímavý případzajímavý případ
 dramatický úspěchdramatický úspěch
 seberealizace, respekt, úctaseberealizace, respekt, úcta

 Sestry :Sestry :
 žádný VIP !žádný VIP !
 pacient  v bezvědomípacient  v bezvědomí
 sirotek, bezdětný,sirotek, bezdětný,
 žádné návštěvy ani dotěrná rodinažádné návštěvy ani dotěrná rodina
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KKTERÉTERÉ OBORYOBORY,, KTERÁKTERÁ TÉMATATÉMATA MUSÍMEMUSÍME
VNÍMATVNÍMAT NEBONEBO II PŘIJMOUTPŘIJMOUT ??

TechnikaTechnika
NANOMEDICÍNA, MOŽNOSTI TELEMONITORACENANOMEDICÍNA, MOŽNOSTI TELEMONITORACE

NeurofyziologieNeurofyziologie
MOZEKMOZEK-- NEJSLOŽITĚJŠÍ POČÍTAČ  + CHEMISMUS VE VESMÍRUNEJSLOŽITĚJŠÍ POČÍTAČ  + CHEMISMUS VE VESMÍRU
SCISCI--FI  KOMUNIKACEFI  KOMUNIKACE

GenetikaGenetika
DETERMINISMUS ? NOVÉ NOZOLOG. JEDNOTKY A SYNDROMY +DETERMINISMUS ? NOVÉ NOZOLOG. JEDNOTKY A SYNDROMY +
MANIPULACE ?MANIPULACE ?

Simulační medicínaSimulační medicína
NOVÁ VÝUKA + BEZPEČNÝ PACIENT I LÉKAŘNOVÁ VÝUKA + BEZPEČNÝ PACIENT I LÉKAŘ

BasicsBasics dnešní a budoucí dobydnešní a budoucí doby
INTEGRITA  A  RYTMICITA  ….  RESPEKTINTEGRITA  A  RYTMICITA  ….  RESPEKT
PLASTICITA VLASTNÍ OSOBNOSTIPLASTICITA VLASTNÍ OSOBNOSTI
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Přenos myšlenekPřenos myšlenek
beze slovbeze slov –– z HD EEGz HD EEG

SCOTTO, A: Brain-To-
Brain Communication :
Ars Electronica; CC by 2.0

BudoucíBudoucí monitoracemonitorace
v telemedicíněv telemedicíně

Ultrathin electronic tattoo
can temporary monitor muscles



AA WirelessWireless ECGECG PatchPatch

NanoNano--možnostimožnosti
nanomedicínynanomedicíny

NanotransportéryNanotransportéry
lékůléků
i za HEB ……i za HEB ……

NanoNano--možnostimožnosti
nanomedicínynanomedicíny

NanoNano--houbičky prohoubičky pro
absorpci  mikrobů a toxinůabsorpci  mikrobů a toxinů
v GIT ……v GIT ……



GoogleGoogle brýlebrýle
eyephoneeyephone

MikrobiomyMikrobiomy

Iris skenery aIris skenery a pupilometrypupilometry ……..……..
replacereplace fingerprintsfingerprints

inin prisonersprisoners
Texas, Missouri,Texas, Missouri, CaliforniaCalifornia

MikrobiomyMikrobiomy

NanorobotiNanoroboti



SniffSniff
insulininsulin

AutomatedAutomated insulininsulin patchpatch

Glykémie zeGlykémie ze
slzslz



Stále násStále nás
budoubudou
provázetprovázet

polytraumatapolytraumata -- intoxikace a deliriaintoxikace a deliria ––
medmed--právní problémy a dilemataprávní problémy a dilemata

JimJim
WarrenWarren



BBUDEMEUDEME SISI PATENTOVATPATENTOVAT GENYGENY ??

 MERSMERS –– novýnový koronaroviruskoronarovirus …. plicní příčiny letality typu ARDS…. plicní příčiny letality typu ARDS
 Saudský lékař poslalSaudský lékař poslal poslalposlal do Nizozemí holandským kolegůmdo Nizozemí holandským kolegům

pacientapacienta
 Virologie ověřila nový virus … se snahou o patentVirologie ověřila nový virus … se snahou o patent
 Saudské MZ / SZO   ….  monopol neuznat  = zdržení v dg. aSaudské MZ / SZO   ….  monopol neuznat  = zdržení v dg. a

vytvoření protilátek, séra, možnosti očkování …. businessvytvoření protilátek, séra, možnosti očkování …. business

 Evropa:  patentování biologických  materiálů = ilegálníEvropa:  patentování biologických  materiálů = ilegální

 CaveCave :: mutanti virů  snadno, rychle a navíc více fit, vymístímutanti virů  snadno, rychle a navíc více fit, vymístí
předchozí, a to i z vlastníhopředchozí, a to i z vlastního mikrobiomumikrobiomu aa viriomuviriomu GITGIT

strategie nutná !!!!strategie nutná !!!!
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NNOVÉOVÉ VZÁCNÉVZÁCNÉ DGDG.. PŘINESLAPŘINESLA GENETIKAGENETIKA
AA IMUNOLOGIEIMUNOLOGIE AA VIROLOGIEVIROLOGIE

NÁRŮSTNÁRŮST LZELZE OČEKÁVATOČEKÁVAT

• Velmi vzácné choroby – orphanorphan diseasesdiseases – nevyvíjeny léky –
až genet. inženýrství s DNA;  vzestup,  dg. zejm. v dětském
věku

•• Choroba motýlích křídelChoroba motýlích křídel, neurodegenerace popo N2O,N2O,
nanočástice, soubory PASPAS – poruchy autistického spektra

•• SMA:SMA: Spinální svalová atrofie typu III- Wohlfart-Kugeberg-
Weland – atrofie motoneuronů v 18 měs., Ach receptory- i
obyčejné nachlazení = fatální

•• NCLNCL:: neuronální ceroidní lipofuscinóza dětí –
autofluorescenční materiál – neurony: EP, vizus, demence ..
Ad neurostimulace n.X.

• Syndrom fragilního chromosomu X.fragilního chromosomu X. – Martin Bell – v 6
letech,  poruchy řeči….ad DNA vyšetření

• Virus zikazika – mikrocefalie , dř. zarděnky
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Miniaturizace, elektronika  ……Miniaturizace, elektronika  ……

PlovoucíPlovoucí kapslekapsle –– kapslovákapslová
endoskopieendoskopie

AntiobezníAntiobezní pilulkypilulky
Indikace =  vlčí hladIndikace =  vlčí hlad
Stimulace svalů žaludkuStimulace svalů žaludku
Tzv.Tzv. MelCapMelCap systémsystém

vlastní pilulkavlastní pilulka
dálkový ovladačdálkový ovladač
magnetický fixační pásek k umístěnímagnetický fixační pásek k umístění

Osmotické zvětšení / kontinuální funkceOsmotické zvětšení / kontinuální funkce
Umístění:Umístění: stimul.kardiestimul.kardie, blokáda, blokáda n.Xn.X..
Až 21 dnůAž 21 dnů –– resorpce, eliminaceresorpce, eliminace

IzraelIzrael
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BBIOPRINTERSIOPRINTERS
 20002000 –– ThomasThomas BolandBoland : 3D buňky: 3D buňky
 20082008 –– VivienVivien GorgenGorgen 2525 letýletý systémový inženýrsystémový inženýr

 Jaterní tkáň, E. coli, geny ; kolagenové plastické a hojivé obvazy …..Jaterní tkáň, E. coli, geny ; kolagenové plastické a hojivé obvazy …..
plnění inkoustových tiskárenplnění inkoustových tiskáren

 ……. Sofistikované přístroje……. Sofistikované přístroje
 ……. Zpřesnění software……. Zpřesnění software
 ……. Regenerativní medicína místo transplantační……. Regenerativní medicína místo transplantační

 ……ale……ale
 Plicní tkáň ano, ale jak tam dostat ty kapiláry !!!Plicní tkáň ano, ale jak tam dostat ty kapiláry !!!

 Pokrok v metodách a výsledcích během 5 let určitěPokrok v metodách a výsledcích během 5 let určitě
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KKDEDE HLEDATHLEDAT KONKRÉTNÍKONKRÉTNÍ NOVINKYNOVINKY ??
JJAKÉAKÉ DISKUSEDISKUSE ??

 Ftaláty u dětí v anestezii a IPFtaláty u dětí v anestezii a IP –– deliria a retardace ?deliria a retardace ?
 Co se učit u sportovců o nutrici a rekondici ?Co se učit u sportovců o nutrici a rekondici ?
 Specifické zdravotní služby v IM ?Specifické zdravotní služby v IM ?
 ZDZD –– foto,foto, xeroxero, posuzování extramurálně, postupy v, posuzování extramurálně, postupy v

extrémní tísniextrémní tísni medprávněmedprávně
 MedgadgetMedgadget –– EmergencyEmergency, IM, IM
 Nové dg:Nové dg: pupilometriepupilometrie, pachová dg., pH kůže, pachová dg., pH kůže
 Nové postupy: nové toxinyNové postupy: nové toxiny –– klostridiový toxin Cklostridiový toxin C
 TxTx stolice,stolice, larvoterapielarvoterapie, fit patogeny, fit patogeny -- mutagenymutageny
 HighHigh flowflow oxygenoterapieoxygenoterapie místo UPV a kdy …… ?místo UPV a kdy …… ?

 Ftaláty u dětí v anestezii a IPFtaláty u dětí v anestezii a IP –– deliria a retardace ?deliria a retardace ?
 Co se učit u sportovců o nutrici a rekondici ?Co se učit u sportovců o nutrici a rekondici ?
 Specifické zdravotní služby v IM ?Specifické zdravotní služby v IM ?
 ZDZD –– foto,foto, xeroxero, posuzování extramurálně, postupy v, posuzování extramurálně, postupy v

extrémní tísniextrémní tísni medprávněmedprávně
 MedgadgetMedgadget –– EmergencyEmergency, IM, IM
 Nové dg:Nové dg: pupilometriepupilometrie, pachová dg., pH kůže, pachová dg., pH kůže
 Nové postupy: nové toxinyNové postupy: nové toxiny –– klostridiový toxin Cklostridiový toxin C
 TxTx stolice,stolice, larvoterapielarvoterapie, fit patogeny, fit patogeny -- mutagenymutageny
 HighHigh flowflow oxygenoterapieoxygenoterapie místo UPV a kdy …… ?místo UPV a kdy …… ?



Kdo chce vědět iKdo chce vědět i
naprosté novinkynaprosté novinky
podle oborů včetněpodle oborů včetně
A+IM+EM ….UMA+IM+EM ….UM



AANINI VV DIGITÁLNÍMDIGITÁLNÍM VĚKUVĚKU SESE „„BASICSBASICS““ DNESDNES
NEVYHNOUNEVYHNOU ANIANI CELEBRITÁMCELEBRITÁM

 AldenAlden DD HarkenHarken –– guru mezi kardiochirurgyguru mezi kardiochirurgy
v San Franciscu při vizitě na ICU:v San Franciscu při vizitě na ICU:

„ S parametry mne nezatěžujte„ S parametry mne nezatěžujte ------ jsou prsty na jehojsou prsty na jeho
nohou teplé a růžové ? Odkryjte je vždycky před vizitou!“nohou teplé a růžové ? Odkryjte je vždycky před vizitou!“

oo VáclavVáclav ŠmatŠmat –– pneumochirurgpneumochirurg v Praze přiv Praze při
předoperační rozvaze:předoperační rozvaze:

„S tou Vaší spirometrií mne nezatěžujteS tou Vaší spirometrií mne nezatěžujte -- jak pořádnějak pořádně
ten pacient zakašle a odkašle a kolik ujde přijatelnýmten pacient zakašle a odkašle a kolik ujde přijatelným
tempem ?“tempem ?“

BasicsBasics jsou základní smyslové vjemyjsou základní smyslové vjemy
o pacientovi  a  jeho trajektoriio pacientovi  a  jeho trajektorii
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ten pacient zakašle a odkašle a kolik ujde přijatelnýmten pacient zakašle a odkašle a kolik ujde přijatelným
tempem ?“tempem ?“



NNÁVRATÁVRAT KK „„BASICSBASICS““ VEVE 21.21. STOLETÍSTOLETÍ
 DenDen –– nocnoc …..   světlo…..   světlo,, dBdB

 EndogenníEndogenní rytmicitarytmicita –– cholinergnícholinergní osaosa
 MelatoninMelatonin

 AAktivityktivity -- odpočinekodpočinek
 Stereotyp metabolismuStereotyp metabolismu

 ADLADL
 Obnova osobnostiObnova osobnosti

 QOL horší než smrtQOL horší než smrt
 Osamění + závislostOsamění + závislost

 KomfortKomfort v intenzivní paliativnív intenzivní paliativní péčipéči
 NADANADA -- USA :USA : NobodyNobody isis allowedallowed toto diedie alonealone

 Respekt k autonomii jedinceRespekt k autonomii jedince
 „„PatientPatient centeredcentered““
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 Respekt k autonomii jedinceRespekt k autonomii jedince
 „„PatientPatient centeredcentered““



BBRUSELRUSEL –– SVĚTOVÁSVĚTOVÁ DISKUSEDISKUSE 20102010
CCOO BUDEBUDE ROLEROLE LÉKAŘŮLÉKAŘŮ ??

 Specializovaná komunikace + profesní empatieSpecializovaná komunikace + profesní empatie
 Kreativní tvorbaKreativní tvorba
 novýchnových SW pro IT a umělou inteligenciSW pro IT a umělou inteligenci –– AIAI -- „„smartsmart“  vybavení“  vybavení

 Dg. a rozhodováníDg. a rozhodování
 oo léčebné strategii ve složitýchléčebné strategii ve složitých případech a u nově vzniklýchpřípadech a u nově vzniklých

diagnózdiagnóz
 UrčováníUrčování
 permisivních hodnot apermisivních hodnot a možnostímožností extrémních hodnotextrémních hodnot –– rescuerescue

medicinemedicine
 ModerníModerní technologietechnologie v podpůrnémv podpůrném pozadípozadí
 Evropa víceEvropa více klinicky …klinicky … respekt k „respekt k „basicsbasics““
 USAUSA priority =priority = technické náhrady; 3Dtechnické náhrady; 3D bioprintersbioprinters;   kosmická;   kosmická

medicínamedicína, medicína, medicína divočiny,divočiny, katastrof, masových akcí, rizika +katastrof, masových akcí, rizika +
terorismusterorismus

 Výzkum ↑↑↑Výzkum ↑↑↑ –– nanonano, neurofyziologie,, neurofyziologie, mtbmtb, dlouhodobé účinky …., dlouhodobé účinky ….
 VýukaVýuka rezidentů a NLZPrezidentů a NLZP

 Specializovaná komunikace + profesní empatieSpecializovaná komunikace + profesní empatie
 Kreativní tvorbaKreativní tvorba
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 Výzkum ↑↑↑Výzkum ↑↑↑ –– nanonano, neurofyziologie,, neurofyziologie, mtbmtb, dlouhodobé účinky …., dlouhodobé účinky ….
 VýukaVýuka rezidentů a NLZPrezidentů a NLZP



Intenzivní bude simulační a zpřesňující medicínaIntenzivní bude simulační a zpřesňující medicína

…. a možná i únava a frustrace   ….…. a možná i únava a frustrace   ….
…….          a potřeba SPIS…….          a potřeba SPIS



CCOO VZÍTVZÍT VV POTAZPOTAZ
KK OBRANĚOBRANĚ PACIENTŮPACIENTŮ II NÁSNÁS SAMÝCHSAMÝCH ??
 CarnegieCarnegie DaleDale
8 hodnot, které nás provázejí v různém pořadí:8 hodnot, které nás provázejí v různém pořadí:
 LáskaLáska
 SexSex
 PenízePeníze –– bohatstvíbohatství
 RespektRespekt –– úcta okolíúcta okolí
 SeberealizaceSeberealizace –– i patologickái patologická
 DětiDěti –– jejich dobrý životjejich dobrý život
 VíraVíra -- nejen náboženskánejen náboženská
 ZdravíZdraví –– postupně se posunuje vpředpostupně se posunuje vpřed

 CarnegieCarnegie DaleDale
8 hodnot, které nás provázejí v různém pořadí:8 hodnot, které nás provázejí v různém pořadí:
 LáskaLáska
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 SeberealizaceSeberealizace –– i patologickái patologická
 DětiDěti –– jejich dobrý životjejich dobrý život
 VíraVíra -- nejen náboženskánejen náboženská
 ZdravíZdraví –– postupně se posunuje vpředpostupně se posunuje vpřed



Udržujte tradici, inovaci,Udržujte tradici, inovaci,
commoncommon sensesense

i adaptabilitu !i adaptabilitu !



jarmila.drabkova@fnmotol.czjarmila.drabkova@fnmotol.cz


