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Prevence v UM - je to potřeba?



Prevence v UM - je to potřeba?

třeba u NZO? 



Preventabilní NZO
Časné rozpoznání a efektivní léčba deteriorujícího pacienta může zabránit srdeční zástavě, smrti 
nebo přijetí na JIP

ERC guidelines 2021



Preventabilní NZO



Prevence
-  je soustava opatření, která mají předcházet výskytu nežádoucího jevu nebo snižovat jeho pravděpodobnost 

● Primární prevence - zabránit vzniku nežádoucího jevu
● Sekundární prevence -  jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování 
● Terciární prevence - zabránit opakování 

Wikipedie
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Prevence v urgentní medicíně?

LAICI
- vznik události - edukovat veřejnost, opatření doma, zodpovědné chování, pásy, přilby, horké tekutiny, bazény, … 
- první pomoc - dušení, zástava krvácení, NZO, nehody, volání záchranky
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LAICI
- vznik události - edukovat veřejnost, opatření doma, zodpovědné chování, pásy, přilby, horké tekutiny, bazény, … 
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ZDRAVOTNÍCI

- výcvik, standardy, guidelines, BPA, checklisty, algoritmy, prebriefing, debriefing, kontrola a zpětná vazba



Prevence
-  je soustava opatření, která mají předcházet výskytu nežádoucího jevu nebo snižovat jeho pravděpodobnost 

●
Primární prevence  - PŘEMÝŠLET 

● Sekundární prevence se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování 
● Terciární prevence se snaží zabránit opakování 

Wikipedie






















Přemýšlet - je o čem
- je prostor pro mě bezpečný? - domluva s vedoucím zásahu (HZS/PČR) - doprava, útočník, padající 

předměty, projíždějící vlaky, auta, únik plynu, … 
- jsem vidět? slyšet?
- jede mi někdo pomoci?
- ví někdo (dispečink) o mých potřebách? (METHAN) 
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Prevence
-  je soustava opatření, která mají předcházet výskytu nežádoucího jevu nebo snižovat jeho pravděpodobnost 

●
Primární prevence  - PŘEMÝŠLET 

●
Sekundární prevence-  včas zachytit a bránit jejich prohlubování ABCDE, checklisty 

● Terciární prevence se snaží zabránit opakování 

Wikipedie





foto: A. Truhlář





Guidelines vs. best practice advice



Prevence selhání dle EHAC
- DOBRÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY
- DOKUMENTOVANÝ VÝCVIK s pravidelným obnovováním
- PLÁNOVÁNÍ ÚKONŮ + KOMUNIKACE
- FUNKČNÍ VYBAVENÍ 



Prevence
-  je soustava opatření, která mají předcházet výskytu nežádoucího jevu nebo snižovat jeho pravděpodobnost 

● Primární prevence 
● Sekundární prevence se snaží příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování 

● Terciární prevence se snaží zabránit opakování - DEBRIEFING A ZPĚTNÁ VAZBA

Wikipedie



Debriefing

Více než 90% zdravotníků při správně vedeném debriefingu pociťuje benefit pro svoji klinickou praxi i 
duševní úlevu.

Gilmartin S, Martin L, Kenny S, Callanan I, Salter N. Promoting hot debriefing in an emergency department. BMJ Open Qual. 2020 
Aug;9(3):e000913 
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KOMUNIKACE 



Komunikace
Uzavírání komunikační smyčky 

myšleno -- řečeno -- slyšeno -- pochopeno -- správně provedeno -- potvrzeno 

mluvit klidně, jasně, dostatečně nahlas 

adresné oslovování, ideálně jmény

verbalizace myšlenek

komentář probíhajícího postupu 

10 for 10

K. Veselá, ZZS HMP 



Komunikace
to nevydrží, to 
chcípne...



Fit to fly?



Shrnutí

učit se

přemýšlet

plánovat

komunikovat



dvorakma@zzskhk.cz
       dvorak155
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