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Úvod
Cílem této mé práce je zmapovat a komplexně definovat problematiku přednemocniční
péče ve světle probíhajících společenskopolitických změn v posledním desetiletí v kontextu se
současně probíhající transformací systému zdravotní péče i územněsprávního uspořádání
České republiky. Pro přehled o celém systému nejprve předkládám soubor úkolů, které má
pojem PP v nynější době zahrnovat, a stručná historická data ohledně vývoje oboru urgentní
medicíny a poskytování neodkladné zdravotní péče ve světě a v ČR nutná k pochopení
současného vývoje. Dalším nezbytným východiskem pro veškeré změny v systému je soubor
platných právních norem pro poskytování PP. Zde předkládám nejen jejich taxativní výčet, ale
i stručný výběr jednotlivých ustanovení vztahujících se k problematice. Další část mé práce se
týká konkrétního fungování záchranné služby a LSPP v regionu novojičínského okresu od
jejího vzniku jako samostatné organizace až po dnešní dny. Celý rozbor vychází jednak z
vlastních dlouholetých praktických zkušeností v rámci péče o pacienty v kritickém stavu v
podmínkách nemocniční i přednemocniční péče přímo v terénu, dále z detailních rozborů
statistických údajů za poslední léta a jejich dynamiky v souvislosti s probíhajícími změnami,
stejně jako o zkušenost organizační v rámci vedení samostatné příspěvkové organizace
záchranné služby. Jako výsledek těchto pečlivých analýz a zkušeností pak v závěra
předkládám obsahový i časový návrh na řešení nové struktury přednemocniční péče v rámci
Moravskoslezského kraje tak, aby byla vysoce funkční, plynule a účelně navazovala na péči
nemocniční, odpovídala moderním medicínským standardům platným v rámci EU včetně
problematiky připravenosti na krizové stavy a zároveň byla finančně únosná pro krajský
rozpočet i systém zdravotního pojištění.

Definice a úkoly PNP
Přednemocniční péče jev současné době chápána jako široký komplex činností, který
zahrnuje péči o pacienta s náhle vzniklou poruchou zdraví od jejího vzniku přes základní
diagnostiku a léčbu přímo v terénu až po předání do pokračující péče v cílovém
zdravotnickém zařízení. Přednemocniční péče zahrnuje:
a) nepřetržitou činnost a dostupnost zdravotnické záchranné služby pro případy
vážného ohrožení zdraví či života, vyžadující okamžitý zásah zdravotnického
záchranného týmu (viz níže) a činnost při likvidaci zdravotnických následků
mimořádných událostí, tj. zdravotnická část krizového řízení a plánování,
spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému
b) činnost lékařské služby první pomoci, která slouží k ošetření náhlých onemocnění,
kde by odklad ošetření mohl vést k vážnému ohrožení zdraví. V dnešní podobě
zahrnuje péči LSPP pro dospělé, LSPP pro děti a dorost, stomatologickou
pohotovostní službu první pomoci a lékárenskou pohotovostní službu jako
nezbytný článek navazující na lékařskou pohotovostní službu
c) neodkladnou dopravu raněných, nemocných a rodiček k odbornému vyšetření a
ošetření a jako zálohu záchranných služeb pro případ mimořádných událostí
ada) Zdravotnická záchranná služba především poskytuje odbornou přednemocniční
neodkladnou péči , tj. kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev,
určení nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče a následně péči
o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění a během jejich dopravy k
dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení (tzv. primární
výkony). To vše v případech, které:
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bezprostředně ohrožují život postiženého
mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti
- způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné
změny působí náhlé utrpení a náhlou bolest
- působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo
jeho okolí Dalšími nezastupitelnými
úkoly ZZS jsou tyto činnosti:
• doprava raněných, nemocných a rodiček v rámci mezinemocničních převozů na
základě předchozí vzájemné dohody dvou zdravotnických zařízení - tzv.
sekundární transporty
• dopravu raněných a nemocných v podmínkách přednemocniční neodkladné péče
ze zahraničí do České republiky, - tzv. repatriační transporty
•
dopravu související s plněním úkolů transplantačního programu, rychlou
přepravou odborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdravotnických zařízení,
která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a jejích derivátů a biologických
materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné
péče
•
přednemocniční neodkladnou péči při likvidaci zdravotních následků
hromadných neštěstí a katastrof, v součinnosti s hasičskými záchrannými sbory
krajů a operačními a informačními středisky integrovaného záchranného systému
. koordinaci součinnosti s praktickými žurnálními lékaři a s lékařskou službou první
pomoci
Minimální úprava a vybavení dopravních prostředků jsou uvedeny ve zvláštním
právním předpisu - vyhlášce 49/1993 Sb. ve znění vyhl. 51/1995. Síť zařízení ZZS tvoří
okresní střediska záchranné služby a územní střediska záchranné služby se sídlem v
krajských městech. ÚSZS provozují též leteckou záchrannou službu, s výjimkou nově
vzniklých krajů — Středočeského, Karlovarského, Pardubického a Zlínského. Součástí
každého střediska ZZS je zdravotnické operační středisko, které přijímá tísňové výzvy a
organizuje výjezdy vozidel, a jednotlivé výjezdové skupiny ZZS - posádky rychlé lékařské
pomoci (minimálně tříčlenné -lékař a 2-3 záchranáři) a rychlé zdravotnické pomoci
(minimálně dvoučlenné - bez lékaře). Činnost výjezdových skupin probíhá v nepřetržitém
provozu a má charakter činnosti u lůžka neodkladné péče a rizikové práce. Dalšími
složkami v rámci těchto organizací dále musí být vždy i útvar krizového managementu,
řídící úsek a technickohospodářský úsek, (vše výše uvedené v části a) dle znění vyhlášky
434/1992 Sb.)
adb) Lékařská služba první pomoci slouží k ošetření náhlých onemocnění, kde by
odklad ošetření mohl vést k vážnému ohrožení zdraví, které však nevyžadují výjezd
vozidla zdravotnické záchranné služby. V rámci této služby pracují praktičtí lékaři v
ambulancích spravovaných pod patronací záchranných služeb i jiných subjektů
(nemocnice, polikliniky) podle pověření dřívějších zřizovatelů. Služba není nepřetržitá,
soustředí se na „mimopracovní dobu ordinací", její časový ani spádový rozsah není v
rámci ČR přesně standardizován a v současné době prodělává proces rozsáhlé
transformace. Její výjezdní složka je omezena na „návštěvní službu" bez predikce
dojezdového času a posádku sanitních vozů (jejichž povinné vybavení je také zakotveno
ve vyhlášce 49/1993 Sb. a oproti ZZS je menší) zde tvoři praktický lékař a řidič. Této
problematice se obšírně věnuji v další části textu.
adc) Doprava raněných nemocných a rodiček je v rámci PP doplňkem, jehož náplní
činnosti jsou plánované transporty nerizikových pacientů bez nutností nepřetržitého
dohledu k vyšetření čí ošetření nebo mezi dvěma ZZ. Převozy se realizují zásadně na
základě předchozí písemné žádosti zdravotnického zařízení. V této oblastí podniká řada
soukromých
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subjektů, nemocnic i organizací záchranných služeb, vybavení vozu je minimální a posádku u
tohoto typu transportu prezentuje pouze školený řidič. Pro záchrannou službu jsou tito
dopravci smluvní zálohou pro řešení mimořádných událostí.

Historie neodkladné přednemocniční péče jako medicínského odvětví:
Problematika záchrany života jako bezpodmínečné nutnosti, která dává
zachraňovanému reálnou šanci na přežití, je v kontextu tisíciletého vývoje medicíny velmi
mladá. V minulosti jednak jakýmkoli pokusům o vzkříšení zdánlivě mrtvého bránila silná
církevní dogmata, jednak nebyly známy účinné postupy pro úspěšnou resuscitaci. První
ověřené zkušenosti tak přináší až válečná medicína 20. století a skutečně vědecké poznatky o
časových důsledcích náhlé zástavy dechu a oběhu přináší až v 60. letech prof. P.Safar, který
kolem sebe na universitě v Pittsburghu soustředil odborníky z mnoha klinických obora a
přesvědčil je o nutnosti zřízení společného příjmového oddělení „Emergency" a vysunutí
části personálu přímo do terénu na místo vzniku náhlé příhody. Dále definoval základní
„abecedu o resuscitaci" a tyto jeho postupy později v roce 1985 oficiálně přijala i Evropská
rada pro resuscitaci a AHA (American heart association) Dal tak vzniknout novému oboru
urgentní medicíny a po celém světě byly ustavovány výjezdní zdravotní služby. Zpočátku šlo
spíš o způsob práce scoop and run, kdy prioritou bylo přesunout kriticky nemocného do
nejbližší nemocnice. Dnes disponují záchranáři moderní technikou srovnatelnou s lůžkem
intenzivní péče a prioritou je na místě diagnostikovat, začít léčit a po stabilizaci stavu
směrovat pacienta podle povahy onemocnění do nejvhodnějšího ZZ k definitivnímu
ošetření.(„stay and play"). Vývoj v ČR tyto trendy s menším zpožděním kopíroval. V roce
1974 vydalo MZ ČSSR sérii metodických opatření 32 -34, ve kterých definovalo zásady
diferencované péče včetně péče resuscitační, zásady organizace a poskytování první pomoci a
organizaci rychlé zdravotnické pomoci. — tedy první vyslání zdravotníků do terénu. První
stanice byly většinou budovány při odděleních ARO v nemocnicích, jen velká města měla od
počátku samostatnou záchrannou službu. V osmdesátých letech se vyprofiloval obor
anesteziologie a resuscitace do sekcí anestezie, intenzívní péče, léčby bolesti a následně i
přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof (1994). Urgentní medicína se pak
jako jediná vydělila z tohoto společenství jako samostatný obor v roce 1998. V r.1999
vznikla subkatcdra UM a MK při katedře anestezie a resuscitace IPVZ, v roce 2000 byl pak
dovršen vývoj oboru vznikem samostatné katedry, která dnes v rámci nadstavbové
specializace připravuje odborníky pro práci ve výjezdových skupinách a operačních
střediscích ZZS a na odděleních akutních příjmů nemocnic.

Právní podklady pro fungování PP:
Základní normou pro poskytování veškeré zdravotní péče je v prvé řadě zákon číslo
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu: "Léčebně preventivní péče spočívá v péči o ochranu,
navrácení a upevnění zdraví jednotlivců i kolektivů; je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v
nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc." - § 17, odst.l).
„Léčebně preventivní péče zahrnuje veškerou ambulantní i ústavní péči včetně lázeňské péče,
závodní preventivní péče, přednemocniční neodkladné péče a ...." -odst.2). Za zmínku stojí
ještě i dvě ustanovení týkající typu výjezdních služeb: „Ambulantní péči, jejíž součástí je i
návštěvní služba, zajišťují praktičtí a jiní odborní lékaři v jednotlivých ordinacích a
sdružených ambulantních zařízeních". § 18, odst.l) a § 18b: „Záchranná služba poskytuje
odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Zařízení záchranné služby zřizuje kraj, který
odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby ve svém územním obvodu.
Základní úkoly a organizační uspořádání soustavy zařízení a pracovišť záchranné služby
stanoví ministerstvo zdravotnictví vyhláškou ".
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Financování v oblasti přednemocniční péče je vícezdrojové (největší díl z příspěvku
zřizovatele, další příjmy od zdravotních pojišťoven a alternativně i možnost z vlastní ziskové
činnosti) Základní principy upravuje zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, který v §13, odst.l uvádí, že: "Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče
poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav." a "Zdravotní' péče
hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem zahrnuje:....b) pohotovostní a
záchrannou službu." - odst.2). V § 15,odst.l0) tohoto zákona jsou vyděleny činnosti
podléhající financování z rozpočtu zřizovatele, kam je zařazena vedle péče poskytované v
kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích se též zdravotnická záchranná služba a
pohotovostní služby s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28: „Hrazená péče zahrnuje
zdravotní výkony provedené v rámci:
a) zdravotní péče poskytované v akutních případech praktickými a zubními lékaři
mimo jejich ordinační hodiny,
b) lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby, a to i neodkladné
zdravotní výkony provedené při pohotovostní službě lékařem mimo jeho
odbornost".
c)
zdravotnické záchranné služby při poskytování odborné přednemocniční
neodkladné péče ".
Povinnosti nestátních zařízení (a tedy všech praktických lékařů ve vztahu k LSPP)
upravuje zákon číslo 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, § 5, odst.l): „Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na
poskytování zdravotní péče v nestátních zařízeních, včetně povinností těchto zařízení,
zákony o zdravotní péči a předpisy vydané k jejich provedeni " a odst.2): „ Nestátní
zařízení je dále povinno:
b) spolupracovat s jinými zdravotnickými zařízeními, pokud je toho třeba při
poskytování zdravotní péče,
j) uzavřít smlouvu s orgánem příslušným k registraci (s krajem příslušným k vydání
rozhodnutí o oprávnění), jestliže o to požádá z důvodů zajištění zdravotní péče v
obvodu své působnosti, a na jejím základě se v únosné míře podílet na zajištění
potřebných zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby včetně lékařské služby
první pomoci, zdravotní péče při hromadných nehodách, otravách a přírodních
katastrofách, nařízených šetřeních,prohlídkách a..."
Provozu záchranných služeb i jejich zřizovatelů se dále bezprostředně dotýká i trojice tzv.
„krizových zákonů" (všechny ve změně 320/2002 Sb.):
»
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, který vymezuje
integrovaný záchranný systém, stanoví jeho složky a jejich působnost
• zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a
• zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, které stanoví
působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva
a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při
záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu
vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav a stav ohrožení státu) a při
jejich řešení.
Další právní normy vztahující se k PNP jsou již podzákonné. Činnosti záchranných
služeb se týká vyhláška 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě (změna: 51/1995
Sb., 175/1995 Sb. a 14/2001) jejíž obsah byl dopodrobna rozebrán v části o náplni činnosti
ZZS a vyhláška 49/1993 Sb. ve znění vyhl. 51/1995 o technických a věcných požadavcích
na vybavení zdravotnických zařízení.
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LSPP bylo poprvé blíže definováno směrnicí číslo 7/1981 věstníku MZ, o
pohotovostních zdravotnických službách:
•
§2, odst.1) - „ve zdravotnických zařízeních se organizují tyto druhy PZS
(pohotovostní zdravotnické služby)
a) v územních zařízeních ambulantní péče lékařská služba první pomoci
(LSPP) d) v lékárnách pohotovostní lékárenská služba (PLS) "
• §3 - „Ředitel ústavu národního zdraví určuje rozsah všech druhů PZS ve všech
zařízeních začleněných do ústavu... organizuje je a kontroluje úroveň jejich
provádění. ...,ředitel NsP, popř. vedoucí polikliniky, odpovídá za řádný chod,
úroveň provádění a účelné využití LSPP ... Pro LSPP stanoví rozpis služeb,
zabezpečuje prostorové a materiálně technické podmínky a zajišťuje koordinaci
LSPP a UPS (ústavní pohotovostní služby)."
• §7-1) „LSPP poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech
ohrožení života, náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu,
vzniklého mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení poskytujících
obvodní služby ... LSPP není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné
výkony, ... Nelze na ni přesouvat výkony ambulantní péče, které mají ve
stanovené pracovní době provádět příslušní zdravotničtí pracovníci "
2) „ LSPP se vykonává ve stanicích LSPP, které se obvykle zřizují pro spádové
území jedné nemocnice s poliklinikou (polikliniky). Pro izolované, horské a
těžko dostupné obvody, pro které nemůže - i když třeba jen dočasně zabezpečovat LSPP ze spádové polikliniky, může výjimečně konat službu
obvodní lékař ve svém bytě, pokud je dobře dosažitelný. "
3) „LSPP v péči o dítě a v zubní péči se zřizuje podle potřeby se souhlasem
odboru zdravotnictví příslušného národního výboru a to především ve dnech
pracovního klidu."
•
§9, odst.2) - „Záznamy o LSPP se vyhotovují .... V záznamu uvede lékař též
závažné události v době konání LSPP a případy jejího svévolného zneužití... "
•
§ 13 - „PLS zajišťuje mimo provozní dobu lékáren přípravu a vydej léků a
zdravotnických potřeb na předpisy lékařské, popř. veterinární pohotovostní služby,
a na předpisy označené „První pomoc". Ve spádovém území ústavu národního
zdraví se zřizuje PLS alespoň v jedné lékárně. V místech kde nejsou podmínky pro
žádný z uvedených způsobů PLS, organizuje okresní lékárník výkon PLS při stanici
LSPP. "
Reakcí na rozsáhlé změny v systému zdravotní péče, zejména pak zrušení struktury
Ústavů národního zdraví a systému financování ve zdravotnictví, je metodické opatření číslo
8/1997 věstníku MZ, k postupu při zajišťování LSPP:
, Jejím úkolem (LSPP) je zabezpečit lékařskou první pomoc v případech náhlého
onemocnění
či náhlého zhoršení zdravotního stavu, jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah
zdravotnické záchranné služby "
„Zabezpečení lékařské služby první pomoci pro dospělé, lékařské služby první pomoci pro
děti a dorost, lékařské služby první pomoci ve stomatologii a pohotovostní lékárenské
služby zajišťuje okresní úřad.
Poskytováním LSPP pověřuje okresní úřad (OÚ)
zpravidla ta zdravotnická zařízení, jejichž je zřizovatelem"-odst. l.
Odstavec 4 se týká finanční úhrady provozu LSPP: případný negativní hospodářsky výsledek
plynoucí z provozu LSPP hradí zdravotnickému zařízení pověřenému zabezpečováním
LSPP zřizovatel (viz též výše §15, odstavec 10 zákona číslo 48/1997 Sb.) „Je proto ve
společném zájmu OÚ a obcí zabezpečovat (provozovat) jen takový rozsah těchto služeb,
který je nezbytně
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nutný k zajištění LSPP v daném regionu. Množství finančních prostředků nárokovaných
při tvorbě rozpočtu okresu není centrálně stanoveno a řídí se místní potřebou.
Po ukončení činnosti okresních úřadů ošetřuje přechod zřizovatelské funkce vzhledem k
záchranným službám zákon číslo 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a
závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení ....(viz též výše i § 18 zákona
20/1966 Sb.) V případě patronace LSPP, která byla v minulosti nejprve ustavena směrnicí
ministerstva zdravotnictví a následně upravena jeho metodickým opatřením lze podle znění
zákona 390/2002 Sb. změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činností okresních úřadů svěřit LSPP i obcím - část 119 (závěrečná ustanovení, či. CXIX):
„Pokud okresní úřad vykonával činnosti, které mu nebyly stanoveny obecně závazným
právním předpisem, přechází tyto činnosti na obecní úřad obce s rozšířenou působností jako
výkon přenesené působnosti "
Právní podklady - historické výstupy, rozpory — komentář:
Z uvedeného právního přehledu vyplývají tyto skutečnosti: LSPP i RLP jsou zákonem
definovány jako zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Teprve podzákonné normy
stanovují odpovědnost za poskytování a organizaci těchto služeb. Přitom je pouze nestátním
zdravotnickým zařízením stanovena zákonem povinnost uzavřít smlouvu s orgánem
příslušným k registraci a na jejím základě se v únosné míře podílet na zajištění potřebných
zdravotnických služeb, zejména LSPP, Sporná a ryze individuální zůstává ona únosná míra,
vesměs téměř neřešitelné pak podmínky (zejména finanční), za kterých by byla taková
smlouva akceptovatelná oběma stranami, K této komplikované situaci jsme dospěli v důsledku
špatného historického vývoje organizace PNP, kdy v roce 1981 byla směrnicí MZ ustavena
LSPP jako výjezdní služba a po oficiálním ustavení záchranných služeb vyhláškou v roce
1992 nedošlo k přerozdělení kompetencí. O to se snaží až metodické opatření z roku 1997,
nicméně najít rozdíl mezi „náhlým onemocněním, kde by odklad ošetření mohl vést k vážnému
ohrožení zdraví, které však nevyžaduje výjezd vozidla ZZS" a těmi případy, které
„bezprostředně ohrožují život postiženého, mohou vést prohlubováním chorobných změn k
náhlé smrti, působí náhlé utrpení a náhlou bolest či způsobí bez rychlého poskytnutí odborné
první pomoci trvalé chorobné změny“í je jistě velmi složité, a to nejen pro laika zhýčkaného
půlstoletím bezplatné zdravotní péče. Tak tu paralelně existují dvě služby, kdy jedna
spoluorganizuje druhou. Zatímco ZZS se dynamicky vyvíjí a plně profesionalizuje v práci v
terénu, LSPP se stáhla do ambulancí a je stále více zneužívána pro ošetření banálních případů.
Met. opatření 8/1997 se také poprvé se věnuje podfinancování a ztrátovosti LSPP, řešení
vkládá na bedra tehdejším okresním (dnes následnickým krajským) rozpočtům, které mají
hradit rozdíl mezi ziskem za výkony a skutečnými náklady na provoz. To je jistě způsob
nezbytný u státem garantované nepřetržité pohotovostní profesionální služby, která má vysoké
nároky na časovou dostupnost a nemůže být nikdy zisková, ale naprosto kontraproduktivní
tam, kde péče je časově zbytná, často zneužívaná a organizovaná v několika denních hodinách
problematickým nasmlouváním mnoha stovek soukromých subjektů. Všechny tyto
kompetenční, organizační, ekonomické a výkonové otazníky byly v posledních letech terčem
bouřlivé debaty mezi Českou lékařskou komorou, MZ, Sdružením praktických lékařů,
Odbornou společností urgentní medicíny a medicíny katastrof i politickou reprezentací.
Výsledkem byl poněkud rozporuplný Minimální standard o poskytování LSPP vydaný
ministerstvem zdravotnictví ve věstníku č.4/2003 z 31.3.2003, který definuje LSPP jako
veřejnou zdravotní službu, která poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům, v
návaznosti na služby a organizaci Rychlé zdravotnické záchranné služby, v případech náhlé
změny zdravotního stavu, zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný
provoz ambulantních zdravotnických zařízení (v případě výskytu infekčních
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onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu, není
určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného
denního provozu zdravotnických zařízení). Problematiku návštěvní služby ponechává bez
imperativu: „lékař zdravotnického zařízení LSPP může provádět též návštěvní službu a
provádět nezbytné vyšetřovací a léčebné výkony v domácím prostředí pacienta."
Zřizovatelskou funkci doporučuje jednoznačně krajským úřadům. K regionálnímu členění
doporučuje, aby při stanovení účelného počtu zdravotnických zařízení LSPP kraj jednal se
sdruženími lékařů poskytujících primární péči, Českou lékařskou komorou a územním
střediskem zdravotnické záchranné služby, popřípadě pověřenými obcemi, a aby
minimálně 60% území spadajícího do spádového území zdravotnického zařízení LSPP
bylo běžnými dopravními prostředky dostupné do 60 minut. Jedno ze zdravotnických
zařízení LSPP (pokud je jich zřízeno více než jedno na území bývalých okresů) má tvořit
zálohu zdravotnické záchranné služby. Další alternativou pro zřizování a provozování
LSPP jsou dle tohoto standardu i obce s rozšířenou působností (obec III. typu) a
doporučuje se jim, aby při zřizování ambulancí postupovaly po dohodě s krajem.
Financování ponechává bez spoluúčasti pacienta: diagnostické a léčebné výkony, včetně
dopravy lékaře, poskytnuté v rámci LSPP jsou účtovány, podle příslušnosti pacientů,
jednotlivým zdravotním pojišťovnám". Tento dokument sice umožňuje rušení
přebytečných ambulancí volně nastaveným 60ti minutovým intervalem, dále však neřeší
většinu sporných bodů:
•
LSPP prosazovaná nyní OL (a mnohde již realizovaná) jako nevýjezdní a ne
nepřetržitá nemůže plnit úlohu trvalé zálohy ZZS deklarované ve vyhl.
434/1992Sb.
« nejasnost časového intervalu „mimo běžnou pracovní dobu" kdy si každý praktik
jako samostatně registrované ZZ stanovuje tuto dobu individuálně
• pojem ,,žurnální služba" nemá žádný oficiální statut, jedná se většinou o jistou
formu péče o pacienty, kteří nemají možnost dostavit se k ošetření ke svému
praktikovi (nepravidelná péče mimo kapitaci - finančně ve vztahu k platbám ZP
značně ambivalentní) většinou během běžné pracovní doby ordinací a těsně po ní
do začátku provozu LSPP. Většinou funguje na dobrovolné nepsané dohodě
praktiků, není naprosto řešena v noci v oblastech bez nočního provozu LSPP a je
téměř neřešitelná v odlehlých venkovských oblastech, kde na rozlehlém území má
spád jen několik OL, kteří by drželi tuto službu téměř nepřetržitě.
•
při omezování a rušení provozu LSPP stále vyvstává v některých lokalitách
problém s přechodem kompetence ohledně organizování protiepidemických
opatření a organizováním ohledání těla mrtvého

Situace ve světě:
Záchranné služby spadají ve všech zemích pod úplnou či částečnou garanci státu,
co se týká organizačních principů, existují 2 základní modely:
•
americký: do terénu vyjíždějí skupiny paramediků bez lékaře (tzv."EMSemergency medicíně servis"), kteří mají přesně vymezeny kompetence a jsou
speciálně školeni v technikách neodkladné resuscitace, zajištění dýchacích cest a
dalších urgentních výkonech. Tomuto stylu práce odpovídá i vybavení vozu,
maximum techniky je monitorovací s vestavěnými automatickými diagnostickými
moduly (AED, software pro vyhodnocení EKG...) Pacienta po základním ošetření
převážejí do ZZ specializovaných právě na příjem netříděných pacientů z terénu
(„Emergency Department"), kde následně probíhá přesná diagnostika s možností
bezprostřední operativy i intenzívní péče. Celý systém je organizačně i finančně
garantován federálním zákonem.
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•

evropský: vedoucím členem posádky je lékař, vozy jsou vybaveny kvalitní
přístrojovou diagnostikou, na místě se zahajuje plná terapie a pacient je směrován
přímo na příslušná oddělení spádových nemocnic či specializovaných center podle
povahy onemocnění.
Praktické zkušenosti a vývoj medicínských technologií stále více hovoří pro výhodnost
druhého - evropského modelu. Nespornou výhodou je včas zahájená plná terapie již od
prvního kontaktu s pacientem (paramedik má jen přesně úzce vymezen okruh preparátů, které
může sám aplikovat) a kvalifikované směrování pacientů k definitivnímu řešení bez prodlení v
čase či zdvojování diagnostiky. Tento přístup si vyžaduje i mnoho dnes již obecně platných
léčebných standardů a protokolů (postup ČKS pro ošetření AIM - pacient do hodiny k
definitivnímu ošetření.- většinou PTCA, selektivní trombolýza pro CMP na iktové jednotce,
metodické doporučení pro ošetření polytraumat a spinálních traumat včetně jejich směrování,
popáleninový šok atd.). Další nespornou výhodou systému s lékařem v terénu je možnost
rozhodnutí o ponechání pacienta na místě či v domácím ošetření, stejně jako konstatování
smrti. Ani jedna z těchto pravomocí nenáleží střednězdravotnickým pracovníkům. V červenci
letošního roku otiskl jeden z největších deníků ve Spojených státech USA Today rozsáhlý
materiál o fungování EMS. Celý materiál je velmi kritický a otevřený, všímá si velmi
dramatických rozdílů ve výsledcích jednotlivých služeb a nevyhýbá se ani "citlivým" tématům
jako je slučování EMS a hasičů. Až na výjimky považují USA Today stav v EMS za kritický a
vyžadující razantní změny jako v odborné, tak zejména v organizační části -značnou
roztříštěnost s řadou různých poskytovatelů bez řádného vedení a kontroly, a také
nesystematické nebo dokonce žádné sledování výsledků. Dále ještě zmíním postřeh
červnového Academie Emergency Medicíně: Autoři Cherson a spol. vyhodnocují přínos
přítomnosti lékaře u 56 událostí s hromadným výskytem postižených v letech 2001 a 2002 z
pohledu snížení nároků na kapacitu transportu postižených. Do nemocníce bylo transporto
váno 48% pacientů, 33% bylo vyšetřeno, ošetřeno a ponecháno na místě a 19% odmítlo
ošetření. Pokud lékař na místě z jakéhokoliv důvodu nebyl, bylo do nemocnice transporto
váno 91% pacientů. V souvislosti s působením lékaře na místě události nebyla zjištěna žádná
pochybení a nebyly přijaty žádné stížnosti. Z výsledků studie vyplývá, že přítomnost lékaře
na místě vede k významnému snížení nároků na přepravní kapacitu systému a "ušetřené"
jednotky se mohou dál podílet na plynulém poskytování PNP na daném území.
LSPP v zahraničí nemá odpovídající ekvivalent. Není známa jednotná koncepce péče
mimo ordinační hodiny praktických lékařů. I zde však lze vysledovat 2 typy systému:
- Centrální zajištění podobné jako v ČR: Itálie, Dánsko, Finsko, Slovinsko,
Chorvatsko, Španělsko, příprava v Holandsku, velká města v Německu, Rakousku,
Švýcarsku. Obecný trend v celé Evropě směřuje v důsledku všeobecného přetížení
praktických lékařů k centralizaci.
- V kompetenci privátních praktických lékařů: Británie (týmové praxe), venkovské
oblasti Rakouska, Německa.
Nutno ještě podotknout, že ve většině okolních států (včetně Slovenska) je péče lékaře
mimo pracovní dobu stanovena jako nadstandardní a tudíž zatížena finanční spoluúčastí
pacienta.

Zásady budování sítě ZZS:
Základním úkolem je celoplošné zajištění časové, personální a technické dostupnosti
odborné přednemocniční neodkladné péče v dané oblasti.
1. Jediným v současné době platným kritériem pro tvorbu sítě výjezdových stanovišť je
časová dostupnost, daná ustanovením §3, odst.2 vyhlášky 434/1992 Sb., které říká že: „Síť
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zdravotnické záchranné služby musí být organizována tak, aby byla zabezpečena
dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí výzvy
s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele". Toto znění však nespecifikuje ony případy
hodné zvláštního zřetele ani charakter výzvy, kterých běžně operační střediska přijímají na
tísňové lince stovky a zdaleka ne všechny jsou vyhodnoceny jako podnět pro výjezd
posádky RLP/RZP. Mnohdy se na tísňové lince řeší např. organizace transportu formou
DRNR či jen rady volajícímu ohledně provozu okolních ZZ a jejich ordinačních hodin,
nemluvě o vyložených telefonických zneužitích tísňové linky (děti, opakované obtěžování
psychopaty apod.) V současné době jsou tyto provozní aspekty konsultovány výborem
Odborné společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a požadavek dostupnosti ZZS
definován v podobě oficiální připomínky k návrhu zákona o zdravotní péči. Praví se zde,
že "Síť" výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby kraj zajistí a uspořádá tak,
aby přednemocniční neodkladná péče (§ 12) mohla být zpravidla (tj. za standardních
podmínek nezohledňujících případný souběh výzev pro jedno výjezdové stanoviště nebo
nepředvídatelné či málo obvyklé provozní aspekty klimatického, technického, dopravního a
jiného rázu) poskytnuta nejméně v 95 % oprávněných žádostí do 15 minut od přijetí
tísňové výzvy. " Dalšími důležitými kritérii pro tvorbu sítě ZZS jsou:
2. demografická situace:
a) počet obyvatel a jeho vztah k velikosti území (hustota osídlení).
Rozhodující je jistě výše zmíněná časová dostupnost ke všem pacientům
bez rozdílu místa vzniku akutní příhody. Stojí však za zmínku, že v případě
velkých aglomerací přes časovou dostupnost všech lokalit z jednoho
stanoviště nemusí být tato péče reálná vzhledem k počtu výzev v časové
jednotce. Zde ovšem jakékoli závazné normativy chybí (např. max. počet
obyvatel pro provoz l výjezdové skupiny apod.)
b) věková struktura obyvatel
c) přirozený pohyb obyvatelstva
d) zdravotní stav obyvatelstva
3. geografická charakteristika území a klimatické podmínky - jsou rozhodující
nejen pro tvorbu sítě, ale i diferenciaci vhodného typu a vybavení prostředků ZZS.
4. hustota, kvalita a konfigurace silniční sítě v oblasti má stejně jako předchozí
geografický aspekt zásadní vliv na časovou dostupnost
5. rozmístění a struktura lůžkových zdravotnických zařízení jak v daném
spádovém území, tak i dostupnost specializovaných center. V kontextu s úrovní
medicínských poznatků současné doby a oficiálně platnými standardy a léčebnými
protokoly (miniinvazivní kardiochirurgie, spinální a iktové jednotky, popáleninová
oddělení, specializovaná traumacentra) se jedná o širokou problematiku směrování v PNP
a sekundárních transportů
6. průmyslová rizika v oblasti
7. významné dopravní komunikace - mezinárodní přeprava, dálnice (včetně počtu a
rozmístění mimoúrovňových vstupů a průjezdnosti jejich středových dělících pásů),
železnice, letiště, stanovené trasy přepravy nebezpečných látek
8. přítomnost vojenských či civilizačně důležitých strategických cílů. Tento aspekt
na počátku 21. století nabývá rychle na významu, hlavně v souvislosti s novými formami
terorismu, začleněním ČR do vojenských a politických světových struktur, globalizací a
vyhrocením náboženských a ekonomických rozdílů v dnešním světě.
9. možnosti zálohování v PNP - jde o legislativně i organizačně složitou
problematiku, která v dané lokalitě závisí na počtu dalších subjektů v oblasti zdravotní
přepravní služby -soukromí dopravci, sanitní služby provozované nemocnicemi apod.
Mnohde jsou tyto služby organizované i formou kombinace s příslužbou na telefonu,
hlavně v zařízeních s horší
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dostupností specializovaného diagnostického komplementu. Legislativně jsou „trvalou
zálohou posádek ZZS žurnální nebo praktičtí lékaři, lékařská služba první pomoci nebo
dopravní zdravotnické služby" V praxi je každopádně jediným kvalitním zálohováním hustá
síť výjezdových stanovišť, kdy kvalifikované a technicky vybavené posádky jsou v nepřetržité
výjezdové pohotovosti. Praktický lékař vyjíždějící z ambulance ( LSPP navíc již všude bez
nočního provozu) ani lékař na telefonu vyjíždějící během svého osobního volna z domu za
nedůstojných finančních podmínek nemohou být ani trvalou ani kvalitní zálohou.
10. neustálé vyhodnocování statistik výkonů a aktuálních změn vstupních
parametrů. Tvorba sítě i po jejím základním nastavení dle výše zmíněných hledisek nesmí
zůstat stacionární, ale musí dynamicky reagovat veškeré společenskosociální a demografické
změny. Několikaleté období od vzniku většiny samostatných organizací ZZS (v našem
případě 5 let) je ve správněekonomickém vývoji společnosti i z hlediska tvorby rozpočtové
politiky velmi krátký interval. Proces tvorby sítě v uplynulých letech spíše jen kopíroval
reálné ekonomické možnosti zřizovatelů, na skutečné potřeby tedy zatím stále reaguje se
zpožděním. Ze zkušenosti víme, že trend v počtu zasahuje stále rostoucí vzhledem k takovým
faktorům jako je růst nezaměstnanosti, trvalá intenzifikace lidské činnosti - nárůst hustoty
provozu, hromadné společenské a kulturní akce apod. a v neposlední řadě stárnutí populace tedy zvyšování střední délky života a úrovně medicíny (preventivní screening závažných
onemocnění a jejich dispenzarizace) a oproti tomu neustálé snižování porodnosti.

Přednemocniční péče v okrese Nový Jičín:
Charakteristika území - výstupy pro přednemocniční péči a krizové plánování

Tab. č. l: demografická situace, sociální prostředí v okrese Nový Jičín

Komentář — Okres se nachází na severovýchodě České republiky, hranice okresu měří
172 km, z toho s okresem Ostrava 10 km, Opava 54 km, Olomouc 4 km, Přerov 33 km a
Frýdek-Místek 39 km. Nachází se zde celkem 57 sídel, z toho 10 měst Nejlidnatější je Nový
Jičín s 26 935 obyvateli, dále pak Kopřivnice ( 24 313 obyvatel), Frenštát p. R. (11 554
obyvatel), a Studénka (10 720 obyvatel). V beskydské rekreační oblasti je nutno počítat s cca
30% navýšením počtu obyvatel v období letní a zimní turistické sezóny při významně
zhoršené terénní dostupnosti. Průměrný věk obyvatelstva v okrese je 36,8 roku, podíl dětí do
15 let činí 19,3 %, obyvatel ve věku 15 až 60 let 65,8 % a obyvatel starších 60-ti let je 16,3 %.
Je zde zřízeno sedm domovů důchodců s kapacitou 532 míst, tři ústavy sociální péče s
kapacitou 130 míst, dále 75 základních škol pro 18.367 žáků, 4 speciální školy (249 žáků), 11
středních odborných učilišť (2.571 žáků) a 16 středních škol (4.139 studentů). Velmi členitý
reliéf okresu je tvořen na jihovýchodě masivem středních Beskyd včetně vrcholu Radhoště o
nadmořské výšce 1129 m n.m., na straně severozápadní pak rozsáhlou rovinou Poodří
(Jistebník233 m n.m.). Tímto územím protékají řeky Odra, Lubina, Bílovka, Jičínka, na
kterých se nachází 24 vodních nádrží lokálního významu. V okolí toku řeky Odry od
Bartošovic po Jistebník je vybudována soustava rybníků. Celkem vodní plochy čítají 1819 ha.
Silniční síť čítá celkem 650 km, z toho silnice I. třídy 131 km, silnice II. třídy 144 km.
Dopravně důležité komunikace jsou především silnice E 462 (I/48)Starý Jičín — Příbor —
Frýdek-Místek a silnice 1/58 Frenštát p.R. - Kopřivnice - Příbor - Mošnov. Jedná se o velmi
problematické a přetížené komunikace, které spojují největší města okresu s krajským centrem
a zároveň naprosto insuficientně suplují dlouho chybějící dálniční tranzit ve směru
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Lipník nad Bečvou - Ostrava - Bohumín - Wroclaw. Ostatní významné silniční tahy
představují silnice 1/57 Opava - Fulnek - Nový Jičín - Vsetín a 1/47 Odry - Fulnek Bílovec - Klimkovice. Dalším strategicky významným dopravním bodem je letiště
Mošnov a to jak pro vnitrostátní, tak i mezinárodní letecký styk. Průmyslový sektor tvoří
zejména strojírenský průmysl, zpracování pryže a výroba stavebních hmot, zastoupen je
také potravinářský průmysl. Největšími znečišťovateli ovzduší jsou TATRA a.s.
Kopřivnice, Semperfiex Optimit a.s. a Thrall Vagónka Studénka a.s.
Vývoj sítě ZZS a LSPP na novojičínsku do roku 2002:

Samostatná příspěvková organizace OSZS v Novém Jičíně byla zřízena okresním
úřadem 1.1.1998. Zároveň byla zřizovatelem pověřena organizací pěti existujících
stanovišť LSPP pro dospělé, dvou dětských a jedné somatologické ambulance první
pomoci. Do té doby byla přednemocniční péče v regionu zajišťována pod patronací
oddělení ARO NsP a na území frenštátska soukromým provozovatelem. V době vzniku
vyjížděly dvě posádky pouze z centra v Novém Jičíně, bezprostředně poté - 1.3.1998 byla
vybudována základna RLP ve Studénce a 1.6.1998 v Odrách. Po ukončení činnosti
soukromé společnosti přejala OSZS od 1.4.1999 i oblast Frenštátu, kde zřídila své čtvrté
stanoviště. Pro všechna periferní výjezdová stanoviště byly zajištěny odpovídající
pracovní podmínky (vlastní prostory nebo ekonomicky výhodné pronájmy se schváleným
hygienickým režimem a vhodným technickým zázemím pro vozový park. Vybudování
sídla v centru organizace v Novém Jičíně (kolaudace červen 2001) bylo největší, ale
nutnou investiční akcí, neboť organizace do té doby sídlila v kapacitně nedostačujících
pronajatých prostorách na několika místech v areálu nemocnice bez možnosti garážování
a údržby většiny vozidel. Na všech stanovištích byl ustaven nepřetržitý provoz včetně 24
hodinové přítomnosti lékaře. Od 1.10.2002 byla v důsledku neustálého růstu počtu
tísňových výzev a ve světle událostí ohledně avizovaného omezování provozu LSPP
posílena výjezdová skupina v Novém Jičíně o provoz posádky RZP v nepřetržitém
režimu. Struktura sítě na přelomu období 2002/2003 tak byla co do hustoty i personálního
obsazení nejkomplexnější v rámci kraje a je sumarizována v tabulkách č.2 a č.3.
Orientační plošné parametry spádových území příslušných k jednotlivým pracovištím pak
lze nalézt v přílohách č.4 a 5.
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Tab. č. 3: Struktura pracovišť LSPP v okrese Nový Jičín 1/2002

Redukce provozu LSPP a její dopady
1) květen 2002 - realizace tzv. „měkké varianty" omezení provozu
Dnem 1.5. 2002 jsme se rozhodli jako první z organizací ZZS v kraji zkrátit ordinační
dobu vybraných provozů LSPP, a to ve všední dny od 17,00 do 22,00 a v so, ne a svátky od
7,00 do 19,00. Jmenovitě se jednalo o ambulance Lékařské služby první pomoci v Bílovci,
Frenštátě a v Odrách. Důvody, které nás vedly k tomuto kroku byly multifaktoriální
Vycházely mimo jiné z obecně mediálně diskutovaných návrhů Sdružení praktických lékařů
podpořených stanoviskem České lékařské komory (l ambulance LSPP na 100 000 obyvatel).
V našem okrese se 160 tisíci obyvateli byla síť pěti stanovišť LSPP výrazně nadlimitní, což
potvrdily i podrobné statistiky ošetřených pacientů v našem regionu za poslední léta včetně
časových rozborů den/noc. Významnou roli sehrály i rozbory poměrného zastoupení
samotných důvodů návštěv ordinace LSPP. Pro názornost uvádím v následující tabulkách č.4
a č.5 konkrétní údaje za rok 2001, detailní rozbor počtu ošetřených na LSPP v jednotlivých
ambulancích provozovaných OSZS Nový Jičín pak lze nalézt v přílohách č. 1-2. Dalším ne
nevýznamným faktorem bylo i hledisko ekonomické, kdy z fixního příspěvku zřizovatele na
provoz LSPP nebylo možno hradit stále rostoucí (byť oprávněné) nároky praktiků na výši
hodinových tarifu. Tento trend byl patrný v celé republice, nicméně v naší organizaci s tak
vysokým počtem ordinací by navýšení sazeb při zachování plného provozu všech pěti
pracovišť způsobilo neúnosný schodek v hospodaření. Tento krok jsme provedli nejen po výše
zmíněné podrobné analýze, ale především po vzájemné dohodě s místními profesními spolky
a s tichým souhlasem zřizovatele. Navíc jsme k celé problematice aktivně vedli podpůrnou
informační kampaň ve všech lokálních médiích.

Tab.č.4: Statistika výkonů na LSPP zřizovaných OSZS v Novém Jičíně v roce
2001 Pozn.: všední den 17,00-22,00, všední noc 22,00-7,00 hod
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komentář:
Z uvedeného přehledu vyplývá, že služeb každé z našich ordinací využilo denně
průměrně 12-13 pacientů, z toho v nočních hodinách (tedy mezi 22,00 a 7,00) bylo ošetřeno
průměrně 20% z nich (tedy 2-3 pacienti na středisko). Soustředíme-li se na pacienty u nichž
byl praktický lékař přítomen v nočních hodinách přímo doma u lůžka, jedná se o naprosto
zanedbatelný díl (6% všech ošetření, ani ne l pacient denně na jednoho lékaře ve službě!). Z
výše uvedeného jsme vyvodili 2 předpoklady:
- zrušení návštěvní noční služby nijak výrazně nepřetíží provoz výjezdových skupin
RLP v případě, že by ošetřila část pacientů sama, přestože indikace k zásahu RLP je
mnohdy hraniční
- pacient, který během odpoledne a večera zaznamená známky náhlého onemocněni a
je předem informován o změně ordinační provozní doby, navštíví ambulanci do 22
hodiny a nebude s rozhodnutím zda jít či nejít k ošetření vyčkávat.

tab. č.5 : využití LSPP dle ošetřených diagnóz
komentář:

*jedná se o aplikaci vitamínu B12, razných analgetik či sedativ u neakutních a
neonkologických pacientů, tedy problematika spadající výhradně do odpolední návštěvní
služby praktiků, home-care zdrav, sester apod. Nejde o péči, která by měla být garantována
natož dotována rozpočty příspěvkových organizací
** většina vážnějších stavů s těmito diagnosami je indikací pro výjezd RLP, pokud
tedy pacient přichází do ambulance, praktický lékař následně sám iniciuje tísňovou výzvu a
ordinace LSPP je pouze přestupní stanicí s časovým prodlením.
*** skutečných případů zneužití LSPP je podstatně větší procento. Důvodem bývá
hlavně nechuť navštívit lékaře v ambulanci v pravidelné ordinační době, kdy pacient dá
přednost běžným pracovním činnostem byť s počínajícím onemocněním před pobytem v často
přeplněné čekáme. LSPP tak běžně ošetřuje stavy vzniklé již několik dní před vlastní
návštěvou a ne ty "náhlé vzniklé", pro které byla zřízena. Lékaři za zneužití většinou označí
jen případy často opakovaných návštěv či agresivního jednám ze strany pacienta.
2) duben 2003 - realizace tzv. „tvrdé varianty" omezení provozu
Na přelomu let 2002/2003 se v celoročních souhrnech potvrdily naše předpoklady
ohledně dopadů redukce nočního provozu - většina pacientů navštívila ambulanci v
posledních hodinách před koncem pracovní doby, celkový počet ošetření poklesl a frekvence
výjezdů RLP vzrostla v únosné míře (viz níže tab.č.8 a 9) Během této doby také gradovaly
vypjaté kompetenční diskuse vzhledem k nutnému rozsahu a formě LSPP, které
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vyústily ve vydání ministerského „Minimálního standardu", o který se alespoň částečně mohli
opřít noví zřizovatelé záchranných služeb (od 1.1.2003 zřizují územní i okresní střediska
krajské úřady). Ty musely navíc podléhat sílícímu tlaku praktiků ohledně výše sazeb v nově
uzavíraných smlouvách a problémům s obsazováním pohotovostních služeb. Od l .4.2003 pak
rozhodla rada kraje o realizaci zeštíhlení provozu LSPP v rámci moravskoslezského kraje, a to
o zrušení většiny satelitních ambulancí LSPP v menších městech. Od l .6. po další diskusi se
Spolkem praktických lékařů dochází k úplnému zrušení nočního provozu a garanci nad
ošetřením hrstky nočních návštěvníků přebírají spádové nemocnice. K tomuto rozhodnutí
kraje jistě přispěla i průkopnická zkušenost novojičínského okresu z května 2002. V našem
rozlehlém spádovém území se tentokrát jednalo o poměrně razantní krok, který navíc přišel v
době dlouhodobého výpadku provozu CT v okresní nemocnici. Požadavky na odborně vedené
sekundární transporty byly i tak velmi četné už delší dobu a ne vždy jsme jim mohli vyhovět
jinak než ustavováním plánovaných výjimečných směn pro posádky RZP. Toto řešení nebylo
příliš operativní pro potřeby urgentních převozů a navíc tím u většiny SZP pracovníků
narůstal počet odpracovaných přesčasových hodin (to bylo pro organizací neúnosné jak ve
vztahu k zákoníku práce, tak i zbytečnou finanční zátěží z proplácení přesčasové práce). Na
tuto situaci jsme tedy reagovali ustavením výjezdové skupiny RZP v Kopřivnici, která
zároveň posílila zálohování PNP v sociálně nejproblémovější oblasti a navíc v době mezi
17,00 a 22,00 plní i funkci dopravce pro lékaře LSPP. V dalším pololetí usilujeme o
podobnou akci posílením výjezdových skupin severozápadní části spádového území o
posádku RZP ve Fulneku. Celé spádové území by tak bylo ideálně vykryto i pro případ, že
některé skupiny budou vytíženy převozy mimo okres. Lékař strategicky umístěné RLP 2 v
Novém Jičíně pak může operativně vyjíždět k indikovaným případům v potkávacím systému.
Grafický náhled k popisované situaci je k dispozici v příloze č.4. Struktura výjezdových
stanovišť by tedy k 1.10.2003 měla vypadat následovně:

Tab. č.6: Struktura pracovišť ZZS v okrese Nový Jičín 10/2003

Tab. č. 7: Struktura pracovišť LSPP v okrese Nový Jičín 6/2003
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3) Dopady redukce LSPP na provoz ZZS, statistická meziroční srovnání
Po uvedených provozních změnách jsme se pečlivě zabývali rozborem výkonů jak
ve výjezdových skupinách ZZS, tak ve zbývajících pohotovostních ambulancích. Zajímalo
nás především zda dojde k výraznému přesunu pacientů mezi oběma složkami PNP a také
mezi stanovišti LSPP navzájem po sloučení některých spádových území (příloha č.5):

Tah. č. 8: Srovnám počtu výkonů RLP/RZP za ekvivalentní období 2001 2003 Komentář:

V období po zrušení nočního provozu LSPP na třech stanovištích (od 1.5.2002)
dochází k průměrnému měsíčnímu navýšení 13,5% oproti ekvivalentnímu období roku
2001, za měsíce 1-4/2002 vychází průměrné navýšení 6,25%, které odpovídá běžnému
meziročnímu nárůstu poptávky po službách ZZS. Tyto poměrně krátce fungující
organizace během posledních let teprve dotvářejí svou strukturu vzhledem k potřebám
systému (viz též výše-tvorba sítě ZZS). Dá se tedy soudit, že první omezení provozu
LSPP přineslo 7 - 8% navýšení počtu zásahů pro RLP. Období po úplném uzavření
tří ambulancí LSPP (4,5/2003) a období po úplném zrušení nočního provozu (6/2003 i
na zbývajících dvou pracovištích) již nevykazuje větší vliv na provoz ZZS. Za období 13/2003 je průměrné měsíční navýšení 53%, za měsíce po druhém omezení provozu
dokonce menší - 46%. Skokový nárůst počtů zásahů v průběhu celého roku 2003 je v naší
organizací dán oním výše zmíněným výpadkem vyšetřovacího komplementu v okresní
nemocnici. Od 19.12.2002 je mimo provoz CT, veškerá vyšetření (včetně scintigrafií,
NMR, invazivních endoskopických technik) se realizují v krajském centru. Přímá
souvislost s rušením LSPP zde není.

Tab. č.9: Srovnání počtu výkonů LSPP za ekvivalentní období 2001 - 2003
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Komentář:
Ve srovnání 2002/2001 je patrný celkový pokles počtu návštěv ve všech střediscích v
průměru o 28%, lehce významnější ve středících, kde došlo k uzavření nočního provozu v
měsících květnu a červnu. Ve srovnání za celé sledované období 2001 - 2003 je logicky
patrný významný pokles ve střediscích, která byla od l .4.2003 zcela uzavřena - 0 O 60,3%, ve
zbylých střediscích zůstal počet návštěv stejný jako v roce 2001 - 0 +2%. Z podrobného
rozboru (uveden v příloze č.6) dále vyplývá, že poměr počtu návštěv zůstává ve všech
sledovaných obdobích přibližně stejný - 0193% všech ošetření na LSPP a také procento
ošetření na LSPP v nepracovní dny nevykazuje výkyvy (počet ošetření včetně návštěv v
denní i noční dobu) - 0 66% všech ošetření. Obecně lze tedy vyvodit, že pacienti za službou
LSPP téměř necestují, pokud ji nemají v místě bydliště. Toto zjištění jen potvrzuje
předpoklad, že lékařská pohotovost v dosavadní podobě je pro náš zdravotní systém
služba zbytná. Při zvýšené celoplošné nabídce se jistě vždy najdou její četní pravidelní
spotřebitelé, ovšem takto neefektivně vynaložené prostředky pak citelně chybí v jiných
oblastech zdravotního systému.

Přednemocniční péče okresu Nový Jičín v krajském kontextu
Charakteristika kraje - demografická situace, sociální prostředí:

Tab.č.l0: Charakteristika Moravskoslezského kraje

Komentář:
Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodním území ČR, sousedí se Zlínským
a Olomouckým krajem v rámci republikového uspořádání, s polským Slezským a Opolským
vojvodstvím a se slovenským Žilinským krajem. Je tvořen šesti okresy:

Tab. č.11: Počet obyvatel ve vztahu k území v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje

Rozlohou Moravskoslezský kraj se řadí k republikovému průměru, avšak oproti
okolním krajům se vyznačuje téměř dvojnásobnou lidnatostí (Olomoucký kraj 125 obyv./km ,
Zlínský 151 obyv../km2), v republikovém žebříčku zaujímá druhé místo hned po hlavním
městě Praze, Dalšími specifiky jsou vysoká míra nezaměstnanosti - 15,1% oproti 8 - 9%
(Zlín), l l,6%(Olomouc) a (ČR 8,73%) a nízká průměrná měsíční mzda (14 284,- oproti 15
125,- ČR), v tomto parametru stojí kraj také na druhém místě žebříčku, tentokrát za krajem
ústeckým. Mezi hlavní důvody, které vedou k této sociální struktuře, patři především:
- obrovské aglomerace těžebního, hutního a chemického průmyslu v oblasti Ostrava Havířov - Karviná - Třinec, jako dědictví socialistických průmyslových strategií, které
do dnešní doby díky probíhající restrukturalizaci průmyslu a energetické politiky
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přinášejí vysoký počet nezaměstnaných se základním vzděláním a zhoršenou možností
rekvalifikace a také vysoký podíl osob předčasně pobírajících starobní důchod. - ve
venkovských odlehlých oblastech bruntálská a osoblažská je obecně nízká možnost
zaměstnaností, prakticky nulový průmysl i nerozvinutá podnikatelská sféra stále nedořešené je napojení regionu na mezinárodní dálniční síť a s ním související
váhání investorů, pomalá realizace projektů nových průmyslových zón Výstupem pro
práci záchranných služeb je pak větší procento konzumentů přednemocniční péče
ze sociálně slabých skupin, bez možnosti vlastní dopravy, frekventnější problematika
alkoholové a drogové závislosti a s ní související vysoká úrazovost, hlavně dopravní.
Situace v jednotlivých okresech jaro 2003, podklady pro unifikaci
V Moravskoslezském kraji fungují na území všech okresů samostatné příspěvkové
organizace záchranné služby, které byly v minulosti zřízeny prostřednictvím bývalých
Okresních úřadů. Mimo to existuje na území města Ostravy Městská záchranná služba
jako příspěvková organizace města a dále Uzemní středisko záchranné služby v Ostravě,
zřizované do roku 2003 Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na území kraje tedy provozuje
záchrannou službu 7 subjektů:

Tab.č.12: Struktura a rozsah činností organizací ZZS Moravskoslezského kraje
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Jde o relativně malá, úsporně organizovaná uskupení, u kterých není nadbytečný
administrativní aparát. Ve čele každé z nich stojí většinou zdravotničtí pracovníci,
začlenění zároveň i do výjezdových skupin. Odlišnosti, jak je uvádí tab. č.12, lze najít ve
struktuře činností a sní související velikostí těchto organizací (co do počtu zaměstnanců).
Možností budoucího krajského uspořádání
Současná legislativa svěřuje organizaci záchranných služeb krajům (zákon
290/2002 Sk), neříká však nic o cílové podobě krajského uspořádání ZZS. V této chvíli je
téměř jisté, že do l. l. 2004 nevznikne samostatný zákon o ZZS, který by upravil obecné
podmínky pro konstrukci sítě ZZS. Nelze tedy, než navázat na současný stav a využít v
maximální možné míře pozitiv, která konkrétně v našem kraji v oblasti PNP existují:
- Hladký přechod zřizovatelských funkcí k záchranným službám z okresů na kraj
díky
existenci samostatné organizace ZZS ve všech okresech MSK již několik let (jako
pouze v jednom ze dvou krajů v ČR!)
- Poměrně dobré celoplošné pokrytí území kraje silami a prostředky ZZS a tudíž až
na výjimky dobrá dostupnost PNP.
- Převáženě dokončená investiční výstavba sídel organizací, minimální
rozestavěnost.
Cílem procesu by se mohla stát k L lednu 2004 společná organizace ZZS
Moravskoslezského kraje. K záměru jednotné organizace zdravotnické záchranné služby
na území kraje dospěla jíž řada krajů České republiky (Středočeský, Královéhradecký,
Olomoucký, Zlínský a další). Jednoznačná výhoda je spatřována především v optimálním
nastavení ZZS reálným potřebám při odstranění bývalých okresních hranic a vytvoření
dobré horizontální i vertikální struktury, kompatibilní s podobným systémovým členěním
zbývajících hlavních složek IZS.
Aby tato oficiálně líbivá proklamace našla svůj funkční obraz v praxi, bude muset
takto transformovaná organizace řešit urychleně řadu problémů pramenících jednak z
rozdílu úrovně materiálního a personálního vybavení v dosavadních organizacích, jednak
z paralelně probíhajících provozních změn LSPP:
dobudovat síť v dosud chybějících lokalitách: Z hlediska dostupnosti se jeví
nejvíce problematickou oblast okresu Bruntál, především v oblasti Vrbna pod
Pradědem a Osoblahy, kde není možno dodržet patnáctiminutovou dostupnost ani
v letních měsících.
- posílit síť - především v periferii se zrušenou LSPP a dlouhými dojezdovými časy.
Vzhledem ke změnám struktury sítě (omezování LSPP, delší a stále více žádané
transporty) je vhodné posílit provoz ve všech periferních organizacích minimálně o
l - 2 posádky RZP a využití posádek s lékařem důsledně přefiltrovat pro
indikované stavy (systém Rendez-vous, lékař na dispečinku).
ve stávajících provozech přejít všude na 24 hod. provoz: Některá výjezdová
stanoviště nefungují v režimu RLP nepřetržitě, ale jen omezeně, nejčastěji v ranní
směně (nejčastěji 7.00 - 15.30). Pak posádka buď zcela končí nebo přechází do
režimu RZP či dopravy lékaře LSPP. Tento jev je typický pro lokality s řídkým
osídlením a je většinou důsledkem špatné dostupností kvalifikovaných lékařů či
nedostatkem financí.
- vyřešit otázky jednotného operativního řízení výjezdových skupin, tedy jejich
radiového, datového a hlasového propojení s jednotným operačním střediskem
(krajské centrum tísňového volání). Doposud není radiové spojení jednotlivých
ZZS vzájemně kompatibilní, vzhledem ke geografické členitosti území je rádiová
dostupnost některých lokalit obtížná a celoplošné pokrytí území všech okresů
signálem z jednoho místa nemožné.
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na všechny tyto nutné kroky soustředit dostatek investičních prostředků mimo
běžný rozpočet. Jedná se o oblast dodatečné investiční výstavby, náklady v souvislosti
s nutnou obnovou dosluhujícího vozového parku a jeho přístrojového vybavení
(ideálním řešením je stanovení povinné odpisové doby pro tyto zdravotnické
prostředky) a náklady, vyvolané sjednocením - spojené s vybudováním a propojením
administrativních a řídících struktur.

Návrh optimálního fungování PNP (krátko i dlouhodobý)
Pro základní dlouhodobou strategii vidím tyto priority:
- síť ZZS posílit co do počtu skupin i jejich rozmístění v terénu,
• problematiku LSPP neřešit jako samostatnou instituci či paralelní subjekt k ZZS
v rámci PNP s rozdrobenými kompetencemi (to je již v rámci medicínského a
společenskopolitického vývoje neúnosný relikt), kdy organizační pověření má jiný
subjekt, odbornou úroveň a personální obsazování pak garantují za nevyjasněných
smluvních podmínek nestátní ZZ a financování zůstává vícezdrojové s prosazováním
podnikatelských prvků do už tak napjaté státní rozpočtové situace. Účelné jistě není
ani přenášení stejně špatného systému do nemocnic (nic neřeší paušální příspěvek
nemocnicím bez ohledu na spádovost či počty ošetřených pacientů, ten se jen coby
drobná záplata rozplyne v černé díře neřešené zadluženosti a v koncepci urgentní péče
tato zařízení nejsou stimulována k jakékoli změně).
Schůdným řešením je vytvořit časový harmonogram a jasné právní podmínky
(kompetence jednotlivých účastníků systému, účelné a nadčasové principy financování - tedy
přesně definovat, co za každých podmínek garantuje stát, co navíc ....) pro transformaci
jednotného a funkčního systému PNP:
1) ZZS jako pilíř v PP, výrazně personálně, technicky i organizačně posílena:
- musí disponovat kvalitní hustou sítí stanovišť RLP/RZP, která bude umožňovat přímé
směrování pacientů bez porušení časové dostupnosti a 24 hodinovou připravenost
na mimořádné události
- definitivní uspořádání organizací ZZS je vhodné koordinovat v souladu s novým
územněsprávním členěním, kdy je společný zřizovatel, v každé správní jednotce se
také v současné době profilují jednotlivá specializovaná centra, je možno účelně
sjednotit ordinační doby pohotovostních služeb což je pozitivní hlavně ve vztahu k
laické veřejnosti, sjednotit spojovou techniku. Ostatní složky IZS už od počátku roku
2003 svou vnitřní strukturou kopírují krajské uspořádání
ZZS jako jediný účastník systému PNP disponuje profesionálním erudovaným
personálem. Jen v tomto prostředí lze zajistit povinné kontinuální vzdělávání a
nepřetržitou každodenní praktickou zkušenost zaměstnanců s akutními stavy i
teoretickou průpravu pro stavy mimořádné (pravidelná simulační cvičení v rámci
medicíny katastrof, součinnost v rámci IZS) Nelze žádat po prakticích či řidičích
DRNR znalosti na profesionální úrovni v dalším dnes již samostatném a dynamicky a
rychle se vyvíjejícím oboru urgentní medicíny, metodiku organizace zásahu či účelné
radiokomunikace. Problematická je pro tyto „nekmenové" pracovníky i práce se
složitou, citlivou a drahou moderní technikou (monitory, defibrilátory, ventilační
technika) včetně negativních forenzních důsledků (nemožnost provádění zaškolení k
obsluze v souladu se zákonem 123/2000Sb. o zdravotnických prostředcích,
nevyjasněné otázky pojistného při vzniku úrazu, dodržování provozního řádu či
pracovně právních postihů při výkonu pohotovostní služby soukromým subjektem)
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kvalitní, moderní a spolehlivou technikou (3 oblasti: sanitní vozy, diagnostické,
monitorovací léčebné prostředky, spojová technika). Ta sice s sebou nese zátěž
vysokých vstupních investic, ale v druhé době šetři náklady za zdvojené náklady
na diagnostiku a léčbu z prodlení, rehabilitaci a sociální dávky v případě
invalidizace. Navíc znamená bezpečnost pro posádku a zkvalitnění dostupnosti
omezením náhlých výpadků opotřebené techniky
umožní rozvinout systém vzdělávání a informatiky pro laickou veřejnost,
neboť ta jako konzument zdravotní péče je hlavním účastníkem systému a neměla
by zůstat účastníkem pasivním. V této oblasti zůstává v polistopadovém vývoji
vakuum. Dříve hojná a povinná školení v rámci pionýrských kroužků, školení
civilní obrany (v dnešní podobě spadá do resortu vnitra co do kontroly a údržby
objektů) Znalosti v oblasti laického poskytování první pomoci dnes zůstávají na
dobrovolném zájmu občanů. Organizace jako CCK nejsou plně kompetentní,
odborně ani materiálně vybaveny, systém školení v podnicích či autoškolách není
dostatečný. Původní obsahová náplň problematiky ohledně krytí ran a obsahu
pionýrské lékárničky je již v dnešní době vysokoenergetických traumat
(autonehody, střelná poranění, davové megaparty) a sílícího vlivu terorismu zcela
nedostatečná. Mělo by být právě úkolem ZZS jako plnohodnotného článku IZS
odborné působení na veřejnost. Nelze pouze vyčítat laikům neznalost, pokud
neposkytneme možnost informací v základních okruzích: poskytování první
pomoci - laická neodkladná resuscitace jako první a základní článek v řetězci
přežití, vedení tísňové výzvy, základní příznaky a PP v nejčastějších urgentních
stavech (šok, AIM, CMP, traumata), stejně jako léčba banálních neakutních
onemocnění a vhodný obsah domácí lékárny včetně údajů o dostupnosti volně
prodejných preparátů, znalost organizace a druhů PP a ordinačních hodin, základní
chování při hromadném neštěstí. Toto vynaložené úsilí může v dlouhodobé
perspektivě následně přispět k efektivnímu chodu celého systému, ale v úvodu s
sebou nese i požadavek vstupních nákladů (tisk informačních podkladů, provoz
učeben, resuscitační modely). Dosud vybudované jedno takové pracoviště v kraji
nemůže dostačovat ani pro průběžné doškolování zdravotníků. Prevence a aktivní
snaha o zlepšení vlastního zdraví je pak již náplní jiných medicínských oborů, není
v možnostech ani silách ZSS. Jde o problém nejen odborně široký, ale i o léta
chybný celospolečenský postoj reprezentovaný již samotným názvem „ústavy
národního zdraví", kdy mnoho občanů chápe zdraví jako zboží, na které má v plné
míře nárok zdarma (socialistický model) nebo si jej v plné míře předplácí odvody
na zdravotní pojištění (stávající líbivý opakovaný předvolební model všech
kandidujících stran )
2) LSPP v současné podobě zrušena a její jednotlivé úkoly přerozděleny :
- stavy ohrožení vitálních funkcí (dusnosti, srdeční slabostí, CMP, NPB...) vyřeší v
rámci posílené sítě ZZS. Navýšení posádek RZP navíc umožní kvalitní transport
těchto pacientů i bez přítomnosti lékaře, pacient je sledován sestrou a kontinuálně
monitorován (výhoda oproti doposud různě kombinovaným formám transportu DKNR, DRNR s praktikem, který v tuto dobu nemůže být přítomen v
ambulanci.....). Velkou výhodou ZZS je jednotné zdravotnické operační středisko
se standardizovaným přístupem ke všem výzvám, odborným vedením hovoru
včetně základní rady ohledně první pomoci do příjezdu posádky. Navíc je místem,
kde se soustředí a v rámci traumatologického plánu permanentně aktualizují
všechny telefonní kontakty (ZZ, ambulance praktických i odborných lékařů,
žurnální služby) včetně údajů o jejich pravidelné provozní době i jejich výpadcích
(dovolené, technická uzavření provozu apod. Vývoj za poslední 2 roky ukázal v
rámci omezování LSPP navýšení výzev o 8 -9 % a toto číslo se již příliš
odchylovat nebude.
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záležitosti ohledně odkladných stavů (teplota, průjmy, klíšťata) a problematiku
pohotovosti pro případné ohledání mrtvého ponechat zcela v kompetenci
praktických lékařů a to včetně jejich organizace a financováni (služba „lékař na
telefonu", kdy se dohodnou praktici zjedná oblasti na vzájemné spolupráci, operativní
přechod na ambulantní provoz např. v době chřipkových epidemií, víkendové provozy
ambulancí v rekreačních oblastech na žádost obecních úřadů apod. Jde o součást péče
o pacienta v rámci kapitačních plateb, je kontraproduktivní takovouto péči organizovat
zároveň v rámci státem garantované a hrazené péče, zvlášť s přihlédnutím k povaze a
frekvenci výskytu těchto stavů a k nákladům na provozování ambulance, sanity včetně
personálního obsazení, a dopouštět tak zbytečné a právně naprosto patové
kompetenční střety mezi zřizovatelem, provozovatelem a poskytovatelem péče,
nemluvě o zbytečném a neúčelném odlivu finančních prostředků z krajských rozpočtů
i zdravotního pojistného. Na straně druhé je vhodné umožnit praktikům za tuto činnost
po pracovní době nad rámec běžné ambulantní praxe patřičné ohodnocení jako jinde
ve světě a to právní úpravou ve smyslu legalizace doplatku za nadstandardní péči
ostatní stavy, tedy pacienty, kteří nevolají RLP ani praktika, ale sami vyhledají
pomoc, ošetři urgentní nízkoprahové příjmy okresních nemocnic. Tímto pojmem se
rozumí jednotné pracoviště centrálního přijmu a všech příjmových ambulancí daného
ZZ spolu s nutným laboratorním a přístrojovým komplementem v nepřetržitém
provozu, které je schopno diagnostiky, ošetření a event. přijmu k hospitalizaci u
pacientů příchozích z terénu (cestou RLP, RZP, na doporučení praktika po telefonické
konzultaci či ryze po vlastní ose). Tuto péči poskytuje pro ty stavy, pro které má
odpovídající materiální, technické a personální vybavení, (ostatní vážné stavy,
vyžadující specializovanou péči, jak je též uvedeno výše v části o zásadách směrování
pacientů a sekundárních převozech, ošetří vysokoprahové urgentní příjmy v
krajských centrech - v MSK plní tuto funkci FNsP Ostrava Porubá) Vyčlenění
samostatných pracovišť tohoto typu zkrátí diagnostiku, zefektivní mezioborovou
spolupráci ještě před přijetím pacienta na lůžko akutní péče, omezí potřebu
hospitalizace v případech, kdy několikahodinový pobyt na oddělení ÚP ukáže zlepšení
stavu či vyloučí diagnostickým screeningem závažné onemocnění. Při optimalizaci
provozu v oblasti pohotovostní služby lékařů na více odděleních může navíc ušetřit i
mzdové náklady. Sloužící lékaři zde mají narozdíl od izolovaných ambulancí LSPP k
dispozici diagnostické i přístrojové zázemí nemocnice (CT, laboratoř, chirurgická
instrumentaria včetně sterilizace...). Současně je takto vykonávaná pohotovostní služba
zárukou udržení erudice lékařů, což může být výhodou zvláště pro praktické lékaře,
kterým (zvláště po dlouholeté ryze ambulantní praxi) může chybět zpětná vazba a
zkušenost s provozem lůžkové péče. Pohotovostní služba na urgentním příjmu by pro
ně navíc nemusela být imperativem orgánu příslušného k registraci, ale partnerským
smluvním vztahem se zdravotnickým zařízením, kam denně posílají své pacienty k
hospitalizaci či vyšetření. Systém však vyžaduje změnu sazebníku výkonů ve prospěch
krátkodobých pobytů na lůžku ÚP. Dosavadní systém zná pouze 24 hodinový pobyt
pro započítání „lůžkodne", zatímco v případě ÚP jsou vstupní vydání za základní
diagnostiku a provozní prostředky téměř stejně vysoké jako u delších hospitalizací a
úhrada minimální.
zdravotní výpomoc praktiků při hromadných nehodách, otravách a přírodních
katastrofách ošetřit bilaterálními smlouvami v souladu se zákonem 160/1992Sb. a
krizovými zákony. Stejná situace bude ohledně spolupráce v krizových stavech s
provozovateli DNRR, pokud tyto služby neposkytuje samotná organizace ZZS
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běžné zálohování mimo MU vyřešeno posílením ZZS a několik výjimečných
souběhů řešit žádostí dispečinku o poskytnutí první pomoci (odmítnutí řeší § 207
trestního zákon, proto dále není třeba definovat právně), a to vždy nejbližším
praktickým lékařem (ne nefunkční a právně nepodloženou „žurnální službou") v době
ordinační doby a lékařem na telefonu v ostatní době
opatření v souvislosti s organizací protiepidemických opatření při hromadném
výskytu infekčních onemocnění ponechat hygienické službě (ev. v součinnosti s
pověřenými obecními úřady prostřednictvím jejich zdravotnických komisí), která
veškerou evidenci a dynamiku výskytu těchto onemocnění vede. Následná povinnost
spolupracovat při jejich realizaci je pro praktické lékaře zakotvena opět v zákonu...
Konkrétní aplikaci tohoto modelu nelze provést skokově. Dosavadní systém není na
spuštění takovéhoto typu provozu technicky připraven a většina změn musí být podložena
alespoň minimálními právními úpravami. Časový harmonogram transformace PP by mohl
vypadat následovně:
Časový harmonogram výše uvedených opatření by mohl vypadat následovně:

Do konce roku 2003:
a) zrušit všechny periferní ambulance LSPP, v okresních městech (ev. několika dalších
velkých aglomeracích) ponechat po přechodnou dobu transformace jednu ambulancí
včetně pediatrické pohotovosti ideálně v návaznosti na nemocnici. Provozní doba
postačí do 22hod při zachování pohotovosti praktiků na telefonu pro ohledání.
Organizaci ponechat pod současnými subjekty (převážně ZZS), neboť náklady na
jakékoli změny pro krátké období jsou kontraproduktivní. Jedná se o důslednou
realizaci tzv.tvrdé varianty redukce LSPP v souladu s minim. standardem MZ i všech
profesních spolků.
b) definovat přesně podklady pro sjednocení a dobudování sítě ZZS, nákup
příslušných kompatibilních software - provozní, účetní i personální, sjednocení
rádiové sítě na společnou frekvenci a stanovení minimálních požadavků pro
zálohování mobilními telefony. V souvislosti s výše uvedenou analýzou sítě ZZS v
kraj i pověřit ředitele jednotlivých organizací o vytypovaní lokalit a konkrétních
provozních prostor pro chybějící sídla RLP/RZP (Osoblažsko, Vítkov, Rýmařov,
Fulnek a další) s ohledem na moderní trendy směrování pacientů mimo běžná spádová
území výjezdových skupin a kvalitní zálohování posádek bez krytí lékaři LSPP
c) pod hlavičkou dosavadních provozovatelů a ve spolupráci s oblastními sdružením ČSK
zajistit provozování stomatologické pohotovostní služby v rozsahu dopoledních
hodin v nepracovní dny v jednotné provozní době na území celého kraje
d) pověřit představenstva oblastních sdružení Českých lékárenských komor zajištěním
lékárenských pohotovostních služeb v kraji v rozsahu alespoň jedné provozovny v
denní směně v nepracovní dny v sídlech bývalých okresů
V průběhu let 2003 - 2004
a) s dobudováním optimální sítě stanovišť ZZS utlumit činnost tzv. „návštěvní"
LSPP a ponechat jen stávají bazální síť nevýjezdních pohotovostních ordinací
b) zahájit budování oddělení typu nízkoprahových urgentních příjmů („Emergency") v
okresních nemocnicích a doplnit a soustředit v komplexu těchto oddělení kvalitní
vyšetřovací komplement (CT, sono, endoskopie, statím laboratoř, krevní banka) a
prostor pro kooperaci s LZS (heliport) s bezbariérovým přístupem o minimální
vzdálenosti k oddělení
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c)

rozšířit působnost útvarů krizového managementu okresních středisek ZZS o
centra informatiky a vzdělávání pro veřejnost (učebny vybavené resuscitačními
simulátory, webové stránky, informační tiskoviny, instruktážní video)

V průběhu let 2005 - 2007
a) dobudovat jedno centrální krajské operační středisko („centrum tísňového volání
IZS"), kde bude zdravotnická část dispečinku výrazně posílena (výzev pro ZZS je
až trojnásobně více než k HZS a PČR) a zajištěna nepřetržitá přítomnost lékaře
erudovaného v urgentní medicíně. K tomuto kroku je nezbytné vybavit všechny
účastníky systému navigačním systémem GPS a zároveň vytvořit pro tento systém
kvalitní informační podklady. Souběžně omezit činnost ZOS bývalých okresních
středisek záchranné služby.
b) zprovoznit oddělení urgentních příjmů v bývalých okresních nemocnicích. Po
zahájení provozu budou tato oddělení plnit roli jak bývalých centrálních příjmů
nemocnic, tak převezmou i zbývající díl zrušených služeb LSPP pro dospělé i děti
a dorost. V rámci takto vzniklého příjmového komplexu poskytovat i
stomatologickou první pomoc. Tím se zruší nefunkční a neekonomický mezičlánek
mezi terénem a cílovými nemocnicemi.
c) nejpozději k 31.12.2007 definitivně zrušit všechna zbývající střediska LSPP
Po celou dobu transformace vést aktivně pozitivní informační kampaň o změnách v
provozu PNP ve všech lokálních mediích s cílem zapojit občana jako aktivního účastníka
systému do problematiky. Jen pokud bude včas informován o důvodech, účelnosti a
souslednosti jednotlivých kroků, lze očekávat jeho podporu a postoj na stejné straně se
zdravotníky v boji za zlepšení vlastního zdraví.
Úskalí transformačního procesu
I při důsledném postupu podle takto detailně vypracovaného scénáře, lze očekávat řadu
úskalí. Hlavním z nich je pozdě a nekoordinovaně doplňovaná legislativa: Stát doposud
postavil několik základních a vesměs jen podzákonných nořeni, které si v podrobném
výkladu a v kontextu změn územněsprávního členění mnohdy i protiřečí. Již 2 roky velmi
citelně chybí zákon o ZZS (definice sítě i organizační struktury, zrušení zálohování LSPP
a žurnálů, vztah k hierarchii ZZS) Pro fungování urgentních příjmů v reálném tržním
prostředí je nutná úprava sazebníku výkonů. Z hlediska účinného filtru v ambulancích i
z hlediska aktivního a včasného přístupu pacienta k prevenci poruch vlastního zdraví je
více než vhodná legalizace alespoň symbolického příplatku za péči v mimoordinační
době. Pro celé polistopadové období je však charakteristické zahlcení zákonodárců
změnami ve všech společenských oblastech, zvláště ve světle současně probíhajícího
začleňování do EU.a také politická nevůle k nepopulárním opatřením, byť jsou
sebepotřebnější. Ta cyklicky znatelně sílí v každém předvolebním období. V tomto
prostředí působí každý normotvorný proces spíše jako záplatování nejvíc rozpáraných děr
starého obnošeného kabátu, než jako tkaní nového pláště. Zdravotní systém tak funguje
především na zodpovědnosti a každodenní práci jednotlivců stojících vespod na samotné
jeho bázi. V případě ZZS je celá síť budována vyloženě zdola a její změny jsou následně
pracně obhajovány a jejich nutnost opakovaně dokladována výše, kde je mnohdy cítit
projevy alibismu a filozofie cesty nejmenšího odporu. Žhavým příkladem posledních dní
je paušální příspěvek nemocnicím za suplování LSPP po 22hodině bez ohledu na to, že
dlouhodobé statistiky vykazují jen několik nočních klientů. Do nemocnice již léta
docházejí pacienti sami přímo z terénu nebo skrze ambulance LSPP coby pouhou
přestupní stanici. Počet ošetřených, natož hospitalizovaných pacientů se nemůže po
omezení nočního provozu nijak dramaticky měnit.
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Závěr
Jediným koncepčním a efektivním řešením je profesionální PNP pod hlavičkou
záchranných služeb s funkční strukturou dobře fungujících oblastních organizací v rámci
jednotného celokrajského uspořádání se společnými organizačními principy a metodickým
vedením. Bude tak zajištěna kvalitní diferenciace neodkladných stavů přímo na místě, včas
zahájena účinná léčba a precizní jednoetapové směrování vždy přímo do odpovídajícího
cílového ZZ. Jen takovýto systém rychle a kvalitně pomůže pacientovi tam, kde je to
indikováno, a ušetří náklady za násobení diagnostiky a řešení komplikací zdr.stavu z prodlení
(MODS u polytraumat, dlouhodobá rehabilitace či následná invalidizace po dokončeném AIM
či CMP) a zároveň už v první linii účinně odfiltruje zbytečnou zátěž pro cílová zdravotnická
zařízení (zvláště po redukci akutních lůžek). Výhodou takového systému je i kvalitní,
plnohodnotné a nepřetržité zálohování, které je v dnešní době nutností jak z hlediska
moderních medicínských postupů a nově doporučených léčebných standardů, tak i z hlediska
krizové připravenosti a funkčního začlenění záchranných služeb v rámci IZS. Zároveň tato
struktura umožní zrušení současného statutu LSPP jako nefunkčního přežitku minulé doby a
ponechá praktickým lékařům pouze ty kompetence, které jim v rámci péče o pacienta v první
linii skutečně přísluší. Nespornou výhodou je i průhlednost financování přednemocniční péče,
kdy příspěvek zřizovatele je podle jasně určených kritérií rozdělen pro konkrétně definované
činnosti, které zahrnují i přípravu na krizové stavy a provádění kvalitní veřejné osvěty,

Seznaní příloh:
- příloha č.l: statistika návštěv LSPP v okrese Nový Jičín 2001 - 2 listy
- příloha č.2: statistika návštěv LSPP v okrese Nový Jičín 2002 - 2 listy
- příloha č.3: statistika návštěv LSPP v okrese Nový Jičín 2003 - 2 listy
- příloha č.4: spádová území výjezdových skupin RLP/RZP v okrese Nový Jičín - l list
- příloha č.5: spádová území ambulancí LSPP v okrese Nový Jičín - l list
- příloha č.6: srovnání výkonů LSPP za ekvivalentní období 2001-2003 - l list
- příloha č.7: srovnání počtu výjezdů RLP/RZP za ekvivalentní období 2001-2003 - l list
- příloha č.8: statistika výjezdů RLP/RZP v okrese Nový Jičín 2001-2003 - 2 listy

Seznam použitých zkratek:
AED... automatický elektrický defibrilátor
AHA... American heart association
AIM... akutní infarkt myokardu
ARO... anesteziologickoresuscitační oddělení
CMP... cévní mozková příhoda
CT ..... computerovátomografie
CCK... Český červený křiž
ČKS.... Česká kardiologická společnost
ČLK.... Česká lékařská komora
ČR...... Česká republika
ČSK.... Česká stomatologická komora
ČSSR... Československá socialistická republika
DRNR..doprava nemocných raněných a rodiček
EKG... elektrokardiografie/gram
EMS... emergency medicine systém
EU...... Evropská unie
FNsP... fakultní nemocnice s poliklinikou
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GPS.... globál positioning systém, systém satelitního určení geografické polohy
HZS.... haisičský záchranný sbor
IPVZ... Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
IZS..... integrovaný záchranný systém
LSPP... lékařská služba první pomoci
LZS.,...letecká záchranná služba
MK..... medicína katastrof
MODS. multiple organ distress syndrom, multiorgánové selhání
MU..... mimořádná událost
MZ..... Ministerstvo zdravotnictví
NPB.... náhlá příhoda břišní
NsP..... nemocnice s poliklinikou
OL...... obvodní lékař/i
OSZS... okresní středisko záchranné
služby OÚ..... okresní úřad
PAZS.. protialkoholní záchytná stanice
PČR.... Policie České republiky
PLS.... pohotovostní lékárenská služba
PZS.... pohotovostní zdravotnická služba
PNP.... přednemocniční neodkladná péče
PP...... přednemocniční péče
PTC A., perkutánní transluminární koronární angioplastika
RLP.... rychlá lékařská pomoc
RZP.... rychlá zdravotnická pomoc
SZP.....střední zdravotnický pracovník
UM..... urgentní medicína
ÚP...... urgentní příjem
ŮSZS.. územní středisko záchranné
služby ZOS.... zdravotnické operační
středisko
ZP...... zdravotní pojišťovna/y

ZZ...... zdravotnické/á zařízení
ZZS.... zdravotnická záchranná služba
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• Drábková, J.: Polytraurna v intenzívní medicíně. Grada 2002
• Drbal, C.: Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní
determinanta
požadavku na systém péče o zdraví. IPVZ, 1998
• Drbal, C.: Politika pro zdraví. IPVZ, 1993
• Drbal, C.: Posttransformační stav a možnosti jeho řešení. IPVZ, 1999
• Ertlová, F., Mucha, J. a kol.: Přednemocniční neodkladná péče. IDVPZ Brno,
2000
• Stolínová, J., Mach, J.: Právní odpovědnost v medicíně. Galén, Praha, 1998
• Štětina, J. a spol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2000

.

skripta ŠVZ (sborníky specializační přípravy):
Zdravotnická ekonomika
• Zdravotnický management
• Zdravotnické právo
• Aktuální problémy ve zdravotnictví
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sbírka zákonů, normy ministerstva zdravotnictví
- zákon číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
- zákon číslo 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
- zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
- zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení
- zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové.
- zákon číslo 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, občanská sdružení
- zákon 390/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů
- vyhláška 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě
- vyhláška 49/1993 Sb. ve znění vyhl. 51/1995 o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení - směrnice číslo 7/1981 věstníku MZ, o
pohotovostních zdravotnických službách
- metodické opatření číslo 8/1997 věstníku MZ, k postupu při zajišťování LSPP metodické opatření číslo 8/2001 věstníku MZ, postup při ošetřování polytraumat
weby:
-

www.isu.cz - informační systém o území
www.lkcr.cz
www.urgmed.cz
www.zachrannasluzba.cz
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příloha č.3:

statistika návštěv LSPP v okrese Nový Jičín 2003 - podrobné údaje

list č. l
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Příloha č.4: Spádová území výjezdových skupin RLP a RZP v okrese Nový Jičín
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Příloha č.5: Spádová území ambulancí LSPP v okrese Nový Jičín
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Příloha č.6:

srovnání výkonů LSPP za ekvivalentní období 2001 - 2003

Komentář:
1. poměr počtu návštěv zůstává ve všech sledovaných obdobích
přibližně stejný -019,3% všech ošetření na LSPP
2. také procento ošetření na LSPP v nepracovní dny nevykazuje
výkyvy (počet ošetření včetně návštěv v denní i noční dobu) činí 0
66% všech ošetření
3. ve srovnání 2002/2001 je patrný pokles počtu návštěv ve všech
střediscích v průměru o 28%, lehce významnější ve středících, kde
došlo k uzavření nočního provozu v měsících 5 a 6
4. v celkovém srovnání za cele sledované období je logicky patrný
významný pokles ve střediscích, která byla od 1.4.2003 zcela
uzavřena - 0 o 60,3%, ve zbylých střediscích zůstal počet návštěv
stejný jako v roce 2001 - 0 +2%
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Příloha č.7

Statistika počtu výjezdů - srovnání počtu výjezdů RLP/RZP za ekvivalentních období 2001 - 2003

Komentář:
1. období po zrušení nočního provozu LSPP na třech stanovištích - průměrné měsíční navýšení 13,5% oproti ekvivalentnímu
období roku 2001, za měsíce l - 4 vychází průměrné navýšení 6,25%, které odpovídá běžnému meziročnímu nárůstu poptávky po
službách ZZS. Dá se soudit, že omezení provozu LSPP přineslo 7 - 8% navýšení počtu zásahů pro RLP
2. období po úplném uzavření tří ambulancí LSPP a období po zrušení nočního provozu na zbývajících dvou pracovištích. Za
období l - 3 je průměrné měsíční navýšení 53%, za měsíce po druhém omezení dokonce menší- 46%. Potvrdilo se, že pacienti po
zrušení provozu tuto službu nevyhledávají, další neřešitelná zátěž pro ZZS nevzniká
3. skokový nárůst počtů zasahuje v naší organizací dán výpadkem vyšetřovacího komlementu v okresní nemocnici, od 19.12.2002
je mimo provoz CT, veškerá vyšetření (včetně scintigrafií, NMR, invazivních endoskopických technik se realizují v krajském
centru. Přímá souvislost s rušením LSPP není patrná.
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příloha č.:8

statistika výjezdů RLP/RZP v okrese Nový Jičín 2001 - 2003 - podrobné údaje
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