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Úvod 

 

 Pro svoji absolventskou práci jsem si zvolila téma Telefonicky asistovaná 

neodkladná resuscitace – TANR. Pracuji jako dispečerka Zdravotnické záchranné 

služby a mohu tak čerpat z vlastních dlouholetých zkušeností. 

 Cílem mé práce je vtáhnout čtenáře, ať laika či odborníka, do světa dispečerek a 

jejich psychicky náročné práce. Často slýchaná věta: „Vždyť jenom zvedají telefony.“ 

není na místě. Ano. Při pohledu na místnost s telefony, vysílačkami a monitory by to tak 

mohlo vypadat. Ale pokud ten telefon zazvoní, dispečerka nikdy dopředu neví co ji 

čeká, co se děje na druhém konci, musí být nepřetržitě připravena na cokoliv a okamžitě 

zareagovat. Mohou to být banální záležitosti, zneužití linky 155 nebo si někdo potřebuje 

jen popovídat, ale i závažné, život ohrožující stavy, kdy je rozhodující rychlé a správné 

vyhodnocení situace. 

 Jedním ze zásadních úkolů dispečerky je telefonicky asistovaná neodkladná 

resuscitace, to znamená vést volajícího k poskytnutí laické neodkladné resuscitace 

pacienta v bezvědomí s náhlou zástavou oběhu, protože tato resuscitace významně 

zvyšuje jeho šanci na přežití. A věřte, že toto „zvednutí telefonu“ je vyčerpávající od 

začátku až do konce a proto bych chtěla čtenáře provést celým dějem takového hovoru. 

 V několika kasuistikách chci ukázat, jak může správná či špatná komunikace, 

neznalost a stres volajících ovlivnit poskytnutí neodkladné resuscitace a tím i šanci 

pacienta na přežití. 

 Jak jsem již na začátku řekla, čerpat budu hlavně z vlastní praxe a také z 

literatury, které je bohužel zatím velmi málo. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

� seznámit čtenáře s problematikou telefonicky asistované neodkladné resuscitace 

a jejím významem 

 

1.2 Dílčí cíl 

� poukázat na vliv stresu na komunikaci dispečerky s volajícím a tím i úspěšnost 

telefonicky asistované neodkladné resuscitace 

 

 

2 TANR – telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

2.1 Definice 

Neodkladná resuscitace je soubor na sebe navazujících postupů sloužících k 

neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby postižené náhlou zástavou 

oběhu (NZO) s cílem uchránit před nezvratným poškozením zejména mozek a srdce. 

 

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace znamená telefonickou asistenci a vedení 

zachránce na místě události k provádění neodkladné resuscitace dispečerkou záchranné 

služby. 

 

Pomocí laické KPR prováděné na základě instrukcí dispečerky se většinou nepodaří 

obnovit základní životní funkce, přesto je přínosem z hlediska úspěšnosti navazující 

KPR, prováděné profesionálním týmem. Laická KPR zajišťuje alespoň minimální 

přísun kyslíku k mozkovým buňkám a zvyšuje pacientovi šanci na přežití s žádnými 

nebo jen minimálními neurologickými následky. 
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2.2 NZO – náhlá zástava oběhu 

 

Nejčastější situací, vyžadující poskytnutí TANR, je náhlá zástava oběhu. Tu 

identifikujeme podle náhlého kolapsu, bezvědomí a bezdeší. Někdy mohou přetrvávat 

ojedinělé lapavé dechy. 

 

 

2.3 Indikace TANR 

 

� náhlá zástava oběhu – primárně kardiální zástava – maligní arytmie – provádíme 

hlavně masáž, v okamžiku zástavy je v těle dostatek kyslíku, je potřeba jej 

„dopravit“ k orgánům, dýchání přerušuje masáž a tím snižuje její účinnost 

� náhlá zástava dechu – primárně hypoxická zástava – obstrukce dýchacích cest – 

dýchání je významnou součástí laické KPR 

 

 

2.4 Kontraindikace TANR 

 

� jisté známky smrti, např. s životem neslučitelné trauma 

� terminální stav nevyléčitelného onemocnění 

� reálné nebezpečí hrozící zachránci 

� zjevná mentální nebo fyzická neschopnost volajícího resuscitovat 

� nespolupracující volající 

� volající není na místě události 

TANR nesmí znamenat zdržení ve vyslání pomoci ani nesmí ohrozit příjem dalších 

volání na tísňovou linku. 
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2.5 Základní kroky při TANR 

2.5.1 Dospělí 

� stav vědomí – oslovení, zatřesení 

� dýchání – poslech, pohled 

� pulz – nezjišťovat 

� poloha – na zádech, nic pod hlavou, záklon hlavy pro uvolnění dýchacích cest 

� masáž – střed hrudníku, 2 rukama, frekvence 100/min., hloubka 5cm 

� umělé dýchání – do úst, pokud je zachránce ochoten 

� poměr – 2:30 

 

2.5.2 Děti 

� stav vědomí- oslovení, zatřesení 

� dýchání – poslech, pohled 

� pulz – nezjišťovat 

� poloha – na zádech, záklon hlavy  

� prvním krokem vypuzovací manévr (předpoklad vdechnutí) 

� masáž – dolní třetina hrudní kosti, 1-2 rukama, frekvence 100/min., hloubka 1/3 

výšky hrudníku 

� umělé dýchání – do úst, začít 5 vdechy 

� poměr – 2:30, eventuelně 2:15 – podle věku dítěte 

 

2.5.3 Novorozenci 

� stav vědomí – tlesknutí, podtržení podložky 

� dýchání – poslech, pohled 

� pulz – nezjišťovat 

� poloha – na zádech, neutrální poloha hlavy, mírně podložit záda 

� prvním krokem je vypuzovací manévr 

� masáž – dolní třetina hrudní kosti, 2 prsty, frekvence 120/min., hloubka 1/3 výšky 

hrudníku 

� umělé dýchání – do úst a nosu současně, začít 5 vdechy 

� poměr -1:3 
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2.5.4 Guidelines 2010 

Evropská doporučení z roku 2010 uvádí ponechání hlavy v přirozené poloze. Přesto 

dispečerka radí volajícím záklon hlavy. I když většina zachránců odmítá provádět umělé 

dýchání, má potřebu nějakým způsobem zástavu dechu řešit. A to většinou vytahováním 

jazyku. Pokud je upozorníme, že záklonem hlavy uvolní dýchací cesty, uklidní se a plně 

se věnují masáži hrudníku. 

 

Obr. č.1 Guidelines 2010, Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

[www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/resuscitace.html] 
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2.6 Význam TANR 

 

� častěji je vůbec zahájena laická KPCR 

� laicky resuscitovaní pacienti jsou častěji nalezeni profesionálním týmem ve 

stavu komorové fibrilace, pacienti s komorovou fibrilací při náhlé zástavě oběhu 

mají větší šanci na přežití 

� účinnost defibrilace u těchto pacientů je vyšší, než u těch, u kterých resuscitace 

nebyla prováděna (viz obr. Č.2) 

 

 

 

Obr. č.2  Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) na přežití náhlé 

zástavy oběhu (NZO) [www.csim.cz/filehandler.ashx/?FileID=743] 

 

 

2.7 Nejčastější chyby 

� nesprávné vyhodnocení stavu dýchání 

� záměna NZO s epileptickým záchvatem – křeče z hypoxie 
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2.8 Co obnáší jedna výzva na tísňové lince, aneb co se během jedné 

výzvy může stát a co by se stát nemělo. 

 

2.8.1 Čekání na výzvu 

Pracovní vytížení dispečerky je kolísavé stejně jako u výjezdových posádek. Představa, 

že po příchodu do práce usedne ke stolu a hypnotizuje telefon dokud nezazvoní, je 

mylná. Buď přebírá jeden hovor za druhým nebo hodiny sedí a telefon mlčí a stane se i 

to, že jde zkontrolovat zda funguje. Dispečerka se v podstatě může věnovat jakékoliv 

jiné činnosti (vzdělávání, četba), ale musí být připravena okamžitě zareagovat na 

tísňovou výzvu. Narozdíl od posádek, které mají po převzetí výzvy během jízdy na 

místo události čas se na situaci připravit, dispečerka musí reagovat hned a nemá na 

rozmyšlení ani vteřinu. 

 

2.8.2 Výzva na tísňové lince 155 

„Zdravotnické operační středisko záchranné služby a jeho zaměstnanci musí denně 

aktivně a samostatně řešit nesmírně široké spektrum úkolů. Jejich primárním úkolem je 

být kontaktním místem pro vyžádání pomoci. Dispečeři musí zvládat činnosti od 

„obyčejného“ převzetí informace od volajícího, její analýzy a předání příslušné 

výjezdové skupině přes aktivní vedení volajícího k provedení život zachraňujících 

postupů při bezprostředním ohrožení života. Současně musí být i „vrbou“, která trpělivě 

vyslechne a poradí volajícímu, který sice není závažně nemocný, ale nedokáže si sám 

poradit.“ [FRANĚK 2010] 

 

V první řadě je potřeba zjistit, zda je výzva indikovaná pro záchrannou službu nebo jiné 

složky IZS, jelikož čísla tísňových linek bohužel ještě mnoho lidí nezná nebo jednají ve 

stresu a zvolí nesprávné číslo. Poté se zaměříme na konkrétní problém volajícího, 

abychom mohli vyhodnotit situaci. Než přejdu k náhlé zástavě oběhu, chtěla bych aspoň 

zčásti popsat, co vše může dispečerka záchranné služby řešit. Volání k méně závažným 

stavům je běžné. Pacienti a jejich příbuzní si neumí sami poradit, jako laici nedokážou 

zhodnotit své zdravotní potíže a domnívají se, že jejich stav je vážný. Starší lidé nejsou 

schopni se dopravit k obvodnímu lékaři a řeší svoji situaci tímto způsobem nebo si jen 

potřebují s někým popovídat. Najdou se i mladí lidé, kteří volají kvůli teplotám a 
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nedokáží pochopit, že záchranka nepřijede. Dále jsou tu volání spíše informativní. 

Pátrání po příbuzných je oprávněné. Ovšem informace o ordinačních hodinách jiných 

zdravotnických zařízení a jejich telefonních číslech na lince 155 svědčí o neznalosti 

volajících, k čemu dispečink záchranné služby slouží. Co lze pokládat za zneužívání 

dispečinku je žádost volajícího o přepojení na jiné telefonní číslo (ordinace, oddělení) s 

vysvětlením, že „nemají kredit“. Volání dětí i přes veškerou osvětu ve školách nemá 

konce a dokáží zavolat i dvacetkrát za hodinu. Na všechna tato volání musí dispečerka 

reagovat a dle situace buď poradit volajícímu jak dál postupovat nebo trpělivě vysvětlit, 

že požadovanou službu opravdu neposkytujeme a doporučit, na koho se mohou se svým 

problémem obrátit. 

 

K nejnáročnějším úkolům dispečerky patří řešení život ohrožujících stavů. Mezi ně patří 

například dušnost, bolest na hrudi, závažné dopravní nehody, bezvědomí, těžké úrazy a 

náhlá zástava oběhu. V těchto případech radí volajícím, jak poskytnout první pomoc 

nebo jak zvládnout laickou resuscitaci. 

 

2.8.3 Příjem informací o pacientovi, eventuelně zklidnění 

 volajícího 

Dispečerka musí zjistit akutní stav pacienta, adresu na které se pacient nachází, 

telefonní číslo volajícího, vyhodnotit výzvu a vyslat odpovídající posádku. A to vše v co 

nejkratším čase. 

 

Znát telefonní číslo je velmi důležité. Volající může hovor předčasně ukončit aniž by si 

uvědomil, že neoznámil adresu místa události, nebo je potřeba po předání výzvy 

posádce zavolat zpět a navést volajícího na poskytnutí první pomoci včetně laické 

resuscitace. Je nutné upozornit na dostupnost telefonní linky. Volající by měl zavěsit a 

linku neblokovat do příjezdu posádky na místo. Případy, kdy rodina po ukončení 

hovoru obvolává příbuzné, nejsou neobvyklé. 

 

K vyhodnocení výzvy je potřeba zjistit základní informace o akutním stavu pacienta. 

Zajímá nás co se děje nyní nebo v posledních hodinách, není možné hovor zdržovat 

odebíráním anamnézy, zvlášť u život ohrožujících stavů. Ptáme se na přibližný věk 

pacienta, pohlaví, nástup obtíží - zda se zdravotní stav zhoršoval postupně nebo náhle, 



 14 

nečekaně, na změny intenzity příznaků – stabilní nebo zhoršující se stav, jak dlouho 

obtíže trvají. U bezvědomí je důležité zjistit, zda byl pacient takto nalezen nebo zda 

zkolaboval před volajícím, zda dýchá, jakou má barvu. 

 

Stav vědomí zjišťujeme převážně dotazem: „Mluví s vámi, odpovídá vám na otázky?“ 

nebo „Reaguje na vás, když na něho promluvíte nebo s ním zatřepete?“ Pro laika jsou 

tyto dotazy srozumitelné, dokáže vám na ně snáze odpovědět a zároveň jej navádí na 

vykonání těchto úkonů. Ztrátou času je kontrola pulzu laikem, směrodatná je pro nás 

dechová aktivita. Dech a jeho kvalitu zjistíme opět cílenými dotazy: „Zvedá se mu 

hrudník?, „Dýchá pravidelně jako vy?“, „Jakou má barvu?“. Abychom se ujistili, že 

pacient opravdu pravidelně dýchá požádáme volajícího, aby řekl „teď“ vždy, když se 

pacient nadechne, neboť někdy jsou lapavé dechy při náhlé zástavě oběhu považovány 

za kvalitní dýchání a to je pak nejčastější příčinou nezahájení telefonicky asistované 

neodkladné resuscitace, které může mít pro osud pacienta zásadní význam. TANR 

zahájíme také v případě, kdy volající je v takovém stresu, že nedokáže zhodnotit kvalitu 

dýchání a odpovídá stylem: „Nevím, nevidím jestli se hrudník zvedá.“ nebo „Dýchá. 

Ne, teď zas nedýchá. Teď dýchá.“  Pokud do 30 sekund nedokážeme stav pacienta 

zhodnotit, jednáme tak, jako by šlo o náhlou zástavu oběhu. Pokud pacient dýchá, vždy 

upozorníme volajícího, že jej musí sledovat a v případě jakékoliv změny volat zpět na 

linku 155, neboť během dojezdu posádky na místo události může dojít k bezdeší. Pokud 

má dispečerka možnost (nepřebírá další výzvu), sama si stav pacienta ověří zpětným 

voláním. 

 

Všechny tyto informace bez problému získáte od „klidného“ volajícího, ale jsou i tací, 

kteří nespolupracují, a to buď vlivem stresu nebo nechtějí spolupracovat, jsou agresivní 

a jediné co jsou ochotni vám sdělit je adresa místa události se slovy: „Než se vyptáte na 

všechny ty hlouposti, tak umře. Koukejte přijet.“ Za nadlidský výkon považuji získání 

kvalitních informací od osoby vydatně posilněné alkoholem, obklopenou dalšími 

opilci.V těchto případech musí dispečerka nejdříve volajícího zklidnit a pokud se jí to 

nepodaří, vyšle posádku na místo události aniž by věděla co se děje a pokusí se zjistit 

informace dodatečně. 
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2.8.4 Adresa místa události a podrobný místopis 

Při zjišťování místa události opět pracuje stres na straně volajícího. Potřebujete vědět 

adresu, patro, jméno na zvonku, v menších obcích bez názvů ulic popis, kde se dům 

nachází (50% lidí neumí popsat kde bydlí). Problémem jsou dálnice a silnice, určení ve 

kterém směru a přibližně na kterém kilometru nebo mezi kterými obcemi se místo 

události nachází a nejnáročnějším úkolem je nalézt pacienta v terénu např. v lese. 

Volající má někdy problém vzpomenout si na číslo domu natož popsat cestu. V tomto 

případě předáme posádce jen základní informace a dodatečně zjistíme podrobný 

místopis. Pokud volající nedokáže cestu popsat, domluvíme se na nějakém styčném 

bodu (restaurace, kaplička, obchod, hlavní silnice apod.), na kterém počká a posádku 

navede na místo. Lokalizaci místa události nesmíme zbytečně urychlit, protože jeho 

přesným určením umožníme rychlý dojezd posádky. Pokud se tak nestane, vyšlete sice 

posádku rychle, ale ta pak dohledává, nebo co je ještě horší, jede někam jinam a do 

stresové situace se dostávají všichni zúčastnění. Dispečerka - špatně určila místo 

události, posádka - nemůže pacientovi včas pomoci a volající – dojezdový čas mu 

připadá dlouhý. Je lepší o půl minuty prodloužit začátek výjezdu než o podstatně delší 

dobu prodloužit dojezd na místo. 

 

Dispečerka musí také vyhodnotit situaci na místě a umožnit přístup posádky k 

pacientovi, např. zajištění psa, otevření domu nebo bytu. V případě agresivity volajících 

je potřebná spolupráce policie,  v případě požáru, úniku plynu, hrozby výbuchu 

spolupráce hasičů. Tyto složky IZS povoláváme také v případě, kdy je pacient zamčen v 

bytě a je potřeba byt násilně otevřít. 

 

Kde může dispečerka udělat chybu a jak jí předejít: 

� stejné názvy obcí – zeptat se ve kterém okrese a poblíž které další obce se 

nachází. Vyslat posádku do obce stejného názvu, ale na druhém konci okresu je 

noční můra dispečerky. Je to závažné pochybení, jelikož posádka nebude na 

místě včas a pacient je vážně ohrožen. 

� zbloudilá volání z jiných okresů nebo krajů – opět si upřesníme okres 

� raději adresu nebo popis místa volajícímu zopakovat pro potvrzení, že jsme 

správně rozuměli, existují podobné názvy obcí, které lze snadno zaměnit např. 

Libichov – Liběchov (jiné okresy), Březno – Bezno (jiný směr od základny) 
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� volající se závažnými zdravotními obtížemi je v bytě sám, slyšíme, že špatně 

dýchá, špatně komunikuje – v první řadě zjistit adresu a požádat jej, pokud je 

toho schopen, o otevření bytu. Představa, že vám pacient během hovoru 

zkolabuje a vy nevíte odkud volá, je děsivá. 

� pozor na formulaci dotazu na místo události. Je potřeba klást otázku takto: „Na 

jaké adrese se pacient nachází?“. Pokud se dispečerka ptá stylem: „Řekněte mi 

adresu.“, může vám volající nahlásit svoje trvalé bydliště, které nemá s místem 

události nic společného. 

 

2.8.5 Rychlé vyhodnocení výzvy 

„B ěhem hovoru s volajícím si musí dispečerka utvořit představu o tom, co se vlastně na 

místě stalo nebo děje a jaký je důvod pro výjezd záchranné služby. V některých 

případech je to relativně snadné, v jiných může být situace na místě nepřehledná. Přesto 

musí nakonec dispečerka ke každé  události zaujmout nějaké stanovisko a popsat ji – 

událost klasifikovat.“ [FRANĚK 2010] 

 

Cílem dispečerky není stanovit diagnózu, ale získat základní informace, které umožní 

zhodnotit zdravotní stav pacienta, lokalizovat místo události a již během hovoru mít 

jasno, které posádce výzvu předá. Po ukončení hovoru nemůže další minuty přemýšlet, 

koho, kam a k čemu pošle. Vše musí proběhnout rychle, ovšem nesmí se 

upřednostňovat rychlost na úkor kvality. U pacientů s náhlou zástavou oběhu 

(bezvědomí) není důvod v počátku zjišťovat další informace o zdravotním stavu, typ 

posádky je jasný. Někdy se může stát, že si dispečerka není jistá závažností stavu. V 

tomto případě je lepší ohodnotit jej jako vážný, než situaci podcenit a ohrozit pacienta. 

 

2.8.6 Předání výzvy posádce záchranné služby 

Při náhlé zástavě oběhu je jasné, že vyjíždí posádka s lékařem - RLP. Může se ovšem 

stát, že zpočátku pacientovi obtíže vyzní jako méně závažné, dispečerka vyšle posádku 

se sestrou – RZP, a během dojezdu se pacientův stav zhorší. V tomto případě dispečerka 

za první posádkou okamžitě vysílá RLP. RZP nechá dojet, je na místě dříve a může 

zabezpečit pacienta do příjezdu lékaře. Stejný postup platí i v případě, kdy není posádka 

s lékařem k dispozici. Vyjíždí RZP a hned, jak je lékař volný, posíláme i tuto posádku. 
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Nejvíce stresující pro dispečerku je situace, kdy je nahlášena náhlá zástava oběhu a 

nemá k dispozici žádnou posádku a ani mít v nejbližší době nebude. Pak je nutné 

požádat dispečink sousedního okresu o výpomoc. Bohužel tato posádka má delší 

dojezdový čas a tím je pacientova šance na přežití menší. Tato situace je stresová jak 

pro volající - čekání je pro ně nekonečné, jsou přesvědčeni, že k nim žádná sanitka 

nevyjela, tak pro dispečerku, která jim musí vysvětlit, proč je dojezdový čas dlouhý. 

 

Při náhlé zástavě oběhu předá dispečerka informace své kolegyni, která vyšle posádku, 

a sama plynule přejde k TANR. V případě, že druhá dispečerka také hovoří, musí 

upozornit volající, že přeruší hovor, aby mohla předat výzvu posádce, a hned zavolá 

zpět a bude jim radit co mají dělat. Pro začátek, aby je zaměstnala, může dát pokyn k 

provedení základních úkonů - položit pacienta na záda a zaklonit hlavu, aby mu uvolnili 

dýchací cesty. Posádce předá informace a okamžitě volá zpět. 

 

2.8.7 TANR a komunikace s volajícím do příjezdu posádky RLP 

Pokyny k resuscitaci: 

� položit na záda – mají tendenci je dávat do stabilizované polohy, poloze na 

zádech se diví 

� záklon hlavy – nechceme trojitý manévr nebo předsunutí čelisti, nerozumí tomu. 

Nevytahovat jazyk. Bohužel ještě v současné době tuto metodu používají  i 

někteří zdravotníci. 

� nepodkládat hlavu polštářem – bohužel většina lidí má potřebu podložit 

pacientovi něčím hlavu, aby neležel na holé zemi. 

� kontrola dechu – ptát se, zda se zvedá hrudník, zda dýchá pravidelně 

� umělé dýchání – u dospělých nenutíme, někteří mají zábrany z etických důvodů, 

u dětí začínat vždy pěti vdechy 

� masáž – u novorozenců dvěma prsty, u větších dětí jednou rukou, u dospělých 

zadní částí dlaně, na ni druhou dlaň, propnuté ruce, uprostřed hrudníku, na 

hrudní kosti, u dětí uprostřed hrudníku asi 2cm pod spojnicí prsních bradavek, 

hloubka u dětí 1/3 hrudníku, u dospělých 5-6cm, rychle a nepřetržitě. Nikdy 

neříkat: „Budeme resuscitovat.“ Slovo „resuscitace“ některé jedince vyděsí, 

proto je vhodné použít termín „masáž hrudníku“. 
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� masírovat nepřetržitě až do příjezdu posádky, dokud si nepřevezme pacienta 

lékař. Pokud je více zachránců, doporučit střídání, jelikož masáž je fyzicky 

velmi náročná. 

 

Někteří volající již při výzvě kladou otázku: „co máme dělat“. S těmito volajícími je 

většinou dobrá a úspěšná spolupráce. I když jsou vyděšení, nechají si poradit a dělají 

vše tak, jak je potřeba. Někteří bohužel spolupracují špatně nebo dlouho trvá, než se 

podaří dispečerce volajícího přesvědčit. 

 

Důležitý je počet lidí na místě. Pokud je volající sám, je nutné mu sdělit jak má 

postupovat, přesvědčit se o tom, že pokyny pochopil, a upozornit jej, že má zavěsit 

telefon, abychom se v případě potřeby na něho dovolali a aby zavolal on, kdyby nastali 

nějaké změny stavu pacienta nebo kdyby si nevěděl rady. Větší počet lidí je výhodou při 

dobré spolupráci. Ovšem pokud je jejich jednání chaotické, dispečerka se jen stěží 

orientuje v situaci na místě události. Je potřeba všechny zaměstnat nějakým úkolem. S 

jedním člověkem hovoří, ten předává informace ostatním. Někdo resuscituje, někoho 

pošle vyhlížet posádku před dům nebo na smluvené místo, nejlépe toho, kdo situaci na 

místě nezvládá, další může zatím připravit dokumentaci. 

 

S volajícím, pokud je to možné, stále hovoří, kontroluje stav pacienta, kontroluje 

správnost provádění masáže a její účinnost, neustále zachránce povzbuzuje, aby 

vydrželi do příjezdu posádky, že jedině tak mohou v této chvíli pacientovi pomoci. 

Pokud má vůz navigaci, může volajícího průběžně informovat, kde se posádka nachází a 

ubezpečit jej, že již brzy bude na místě. Tím, že dispečerka s lidmi komunikuje a zadává 

jim různé úkoly, odbourává vnímání času, který se v této situaci zdá být nekonečný. 

Telefon musí mít vždy ten, kdo je u pacienta. Stane se, že volající jde vyhlížet sanitku a 

tím ztrácíte přehled o situaci na místě a o stavu pacienta. Kontakt s volajícím musí 

dispečerka přerušit v případě další výzvy na lince 155, ale ubezpečí jej, že hned, jak to 

bude možné, zavolá. Nezapomene připomenout nutnost nepřetržité masáže. 
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2.8.8 Ukončení hovoru při příjezdu posádky RLP 

Jestliže měla dispečerka možnost hovořit s volajícím po celou dobu resuscitace, po 

příjezdu posádky na místo události hovor ukončí. Rozloučí se a neměla by zapomenout 

poděkovat a pochválit všechny zúčastněné za perfektní spolupráci. 

 

2.8.9 Čekání na informace od posádky, eventuelně zajištění 

specializovaného pracoviště pro příjem pacienta 

Ukončením hovoru tato výzva pro dispečerku ještě nekončí. I když péči o pacienta 

převzala posádka, dispečerka s napětím čeká na výsledek, jestli byla laická resuscitace 

kvalitní a následná KPR posádkou úspěšná. Může očekávat dvě hlášení: 

� negativní hlášení: „Exitus po neúspěšné KPR, vypisujeme dokumentaci.“ 

� pozitivní hlášení: „Pacient po úspěšné KPR, zdravotní stav je ..., zajištěn je ..., 

domluvte příjem na …. oddělení.“ 

Po úspěšné KPR a zajištění pacienta je potřeba domluvit příjem na specializované 

oddělení – ARO, Urgentní příjem, Koronární jednotka apod., což je někdy nesnadný 

úkol. Může se stát, že pacienta z nějakého důvodu odmítají (dispečerka obvolá několik 

oddělení) nebo nemohou sehnat lékaře a jsou schopni přepojovat dispečerku z místa na 

místo. Toto obvolávání trvá někdy i půl hodiny. Dovolím si konstatovat, že umístění 

pacienta je pro dispečerku jistým druhem vítězství. Pokud je potřeba, zprostředkovává 

také konferenční hovor mezi lékařem RLP a lékařem z oddělení. 

 

2.9 KPR prováděná posádkou na místě události 

Hlášeno bezvědomí, srdeční zástava. 

Na místě nalezen apnoický, nereagující pacient, nehmatný pulz na karotidách. Nejsou 

přítomny neklamné známky smrti a situace vyžaduje resuscitaci 

 

2.9.1 Dospělí 

� zahájení resuscitace v poměru 30:2 

� monitorace 

� podání kyslíku 

� kontrola rytmu a stavu, dále každé dvě minuty 



 20 

� defibrilace při VF/VT, 200, 200, 360 J, po výboji ihned pokračovat v masáži 

� zajištění i.v. eventuelně i.o. vstupu 

� Adrenalin 1mg po třetím výboji a dále každých 3-5 minut 

� Amiodaron 300mg po třetím cyklu, eventuelně druhá dávka 150mg 

� zajištění dýchacích cest – intubace, umělá plicní ventilace 6dechů/min. 

 

2.9.2 Děti 

� zahájení pěti vdechy 

� zahájení resuscitace v poměru 15:1, novorozenci 3:1 

� monitorace 

� podání kyslíku 

� kontrola rytmu a stavu, dále každé dvě minuty 

� defibrilace při VF/VT, 2-4 J/kg váhy, opakovaně až 9 J/kg 

� zajištění i.v. eventuelně i.o. vstupu 

� Adrenalin 0,01mg/kg váhy po třetím výboji a dále každých 3-5 minut 

� Amiodaron 5mg/kg váhy, eventuelně opakovaně 2mg/kg 

� zajištění dýchacích cest – intubace, umělá plicní ventilace 8-10 dechů/min. 

 

2.9.3 Týmová spolupráce posádky RLP 

Pozice personálu na místě 

• lékař je u hlavy pacienta 

• sestra je po levé straně pacienta 

• řidič je po pravé straně pacienta 

 

Rozmístění pomůcek, přístrojů 

• vlevo od pacienta – kufr 

• vpravo od pacienta – monitor, odsávačka, kardiopumpa, případně ventilátor 

• lékař má v ruce ambuvak 

 

Rozdělení činnosti 

• lékař zahájí resuscitaci 

• sestra si připraví ochranný EKG gel 



 21 

• řidič sejme pomocí pádel orientační EKG křivku, provede grafický záznam 

křivky 

• podle charakteru křivky pak rozhodne lékař o dalším postupu 

 

Fibrilace komor – lékař indikuje defibrilaci 

• řidič zapne defibrilátor a vezme do rukou pádla 

• sestra aplikuje na pádla gel 

• řidič gel rozetře a přiloží pádla na hrudník, levou rukou pádlo STERNUM – pod 

pravou klíční kost pacienta, pravou rukou pádlo APEX pod pacientovu levou 

prsní bradavku, zhruba v přední axilární čáře 

• řidič nabije defibrilátor, je přednastaven na 200 J, a na pokyn lékaře defibriluje, 

defibrilačním výbojem se automaticky spustí EKG záznam 

• řidič pokračuje nepřímou srdeční masáží, po 2 minutách kontrola rytmu 

 

Po první defibrilaci mohou nastat dvě možnosti. Pokud se objeví spontánní srdeční 

akce, následuje další postup podle pokynů lékaře. 

Pokud přetrvává fibrilace komor – v tomto případě se opakuje stejný postup. 

• sestra přilepí na hrudník 4 elektrody a nastaví přístroj 

• řidič provede na pokyn lékaře druhou defibrilaci a pokračuje nepřímou srdeční 

masáží 

 

Pokud i po druhé defibrilaci přetrvává fibrilace komor, opakuje se třetí defibrilace, ale s 

výbojem 360 J. Je-li výsledkem obnova srdeční akce, postupuje se dále podle pokynů 

lékaře. 

Nedojde-li k obnově spontánní srdeční akce, postupuje se nadále klasickou resuscitační 

technikou. 

• lékař za asistence sestry intubuje 

• řidič pokračuje nepřímou srdeční masáží 

• po intubaci řidič s lékařem napojí pacienta na ventilátor 

 

Další postup podle charakteru srdeční akce. 

• trvá fibrilace komor – opakuje se stejný postup, defibrilace s hodnotou 360 J 



 22 

• asystolie, elektromechanická disociace - řidič pokračuje v nepřímé srdeční 

masáži 

• sestra s lékařem zajistí žilní přístup 

• sestra připraví Adrenalin, aplikuje se i.v./ i.o., eventuelně endotracheálně 

Další postup určuje lékař. 

 

2.9.4 Týmová spolupráce posádky RZP 

Pozice personálu na místě 

• sestra u hlavy pacienta 

• řidič po pravé nebo levé straně pacienta 

 

Umístění přístrojů 

• kufr vlevo 

• monitor na straně řidiče, kardiopumpa, kyslík, odsávačka vpravo 

 

Rozdělení činnosti 

• sestra zahájí resuscitaci, po 5-10 vdeších volá na dispečink pro RLP 

• řidič zapne EKG, přiloží pádla a sejme křivku EKG a připojí elektrody. Při 

asystolii pokračuje nepřímou srdeční masáží.. Při VF/VT může provést 

defibrilaci – 200, 200, 360J – je povinný písemný záznam před defibrilací 

• před defibrilací přepne monitor na defibrilaci, sestra přeruší resuscitaci a namaže 

mu pádla vodivým gelem, řidič defibriluje  

• řidič pokračuje nepřímou srdeční masáží, po 2 minutách kontrola rytmu, další 

postup dle EKG křivky 

• sestra může zkusit zavést combitubus nebo laryngeální masku 

• sestra zajistí i.v./ i.o. vstup 

• v resuscitaci pokračují buď do obnovení spontánní srdeční akce nebo do 

příjezdu posádky RLP, která převezme péči o pacienta 
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2.10 TANR a KPR – rozdíly 

 Posádka Dispečerka 

Vědomí, reakce Může si ověřit 
Musí se spolehnout na 

získané informace 

Barva  Vidí 
Musí se spolehnout na 

získané informace 

Dech Může si ověřit 
Musí se spolehnout na 

získané informace 

Uvolnění 

dýchacích cest 
Aktivně provádí Navede volajícího 

Srdeční masáž Aktivně provádí Navede volajícího 

Umělé dýchání Ano Většinou ne 

Monitorace Ano Ne 

Defibrilace Ano Většinou ne 

Zajištění 

dýchacích cest 
Ano Ne 

Zajištění 

žilního vstupu  
Ano Ne 

Aplikace léků Ano Ne 

Zhodnocení 

situace na místě 

(léky, drogy, 

alkohol) 

Ano 
Informace nejsou vždy 

důvěryhodné 

Anamnéza 
Většinou ano, pokud 

není nalezen na ulici 

Pokud je čas, může se 

pokusit zjistit některé 

údaje 

 

Z této tabulky vyplývá, že dispečerka nemá moc možností. Posádka pacienta vidí, může 

si jej „osahat“, monitorovat, odborně provádět resuscitaci, defibrilovat, léčit. Dispečerka 

má jen informace, na které se nemůže stoprocentně spolehnout, nemůže osobně 

zasáhnout a jen radí a doufá, že se volající řídí jejími pokyny, nemá možnost kontroly. 

A přesto může těmito radami ovlivnit stav pacienta a jeho šanci na přežití. 
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2.11 Týmová spolupráce 

Tak, jako je důležitá souhra mezi členy výjezdové posádky, tak i dispečerky na jednom 

operačním středisku musí tvořit sehraný tým. Když je potřeba a čas, spolupracují na 

jedné výzvě, vzájemně se informují o výjezdech a situacích, aby mohly adekvátně 

reagovat na požadavky posádek a nepídily se dodatečně o co se jedná. Dále je nutná 

kvalitní spolupráce mezi posádkami a dispečinkem. Dispečink předává veškeré zjištěné 

informace posádkám během dojezdu, naopak posádky informují dispečink o situaci na 

místě události. Ze situace pak vyplývá potřeba další spolupráce např. s leteckou 

záchrannou službou, policií, hasiči. Dále je potřeba spolupracovat s ostatními 

dispečinky v případě zbloudilého volání z jiných okresů, v případě, kdy se událost stala 

na hranici okresu, v případě nedostatku sil - hromadné neštěstí, souběh většího počtu 

výjezdů. V neposlední řadě je důležitá spolupráce s nemocničními zařízeními, je 

potřeba pacienty z terénu do těchto zařízení umístit. Za tým můžeme pokládat i skupinu 

laiků, která na místě události dle potřeby pomáhá. Lze říci, že pokud spolupráce mezi 

všemi těmito týmy funguje, může významně ovlivnit rychlost, kvalitu a výsledek 

zásahu. 

 

2.12 Komunikační schopnosti 

Při poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitaci není těžké radit 

volajícímu co má dělat, jaké úkony provádět, ale správnou komunikací dosáhnout toho, 

aby tyto úkony prováděl. Od začátku musí být dispečerka tím, kdo rozhovor řídí. Měla 

by hovořit klidně ale rozhodně, dát najevo, že volajícímu rozumí, chápe jeho problém a 

chce mu pomoci. Volající musí mít pocit, že dispečerka situaci zvládá. Dotazy klade 

srozumitelně, nechrlí mnoho otázek najednou,  nepoužívá odborné termíny. Laik by jí 

nerozuměl a nepochopil by, co má dělat..  Dispečerka musí jednat jako profesionál i 

když je volající ve stresu, je agresivní, vulgární, opilý. Nesmí se nechat unést emocemi, 

neměla by se nechat vyprovokovat k nepřiměřeným reakcím – křik, dohadování. Musí 

mít pozitivní přístup k volajícímu, tolerovat jeho rozrušení, musí pozorně poslouchat co 

říká, vcítit se do jeho situace, nezlehčovat jeho problém. Pokud na volajícího nepůsobí 

klidný tón a nelze jej zvládnout, je někdy potřeba s ním komunikovat direktivně, aby 

jsme jej donutili něco dělat. Většinu volajících částečně zklidní pozitivní informace, že 

posádka je již na cestě a jsou schopni s vámi snáze komunikovat. Může se stát, že přes 
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veškerou snahu se dispečerce nepodaří volajícího zvládnout, zvyšuje se napětí mezi 

nimi a jejich rozhovor k ničemu nevede. Pak je potřeba hovor předat druhé dispečerce. 

Ve stresu je většina volajících a dispečerka by na ně měla být připravená a zvládnout 

komunikaci s nimi. Musí také zvládat odbornou komunikaci s posádkami, s personálem 

nemocničních zařízení, s ostatními složkami IZS. 

 

2.13 Stres 

2.13.1 Volající a stres 

Volající jsou v tísni, jsou ve stresové situaci, zejména u život ohrožujících stavů. Stres 

je ještě větší, pokud se to týká jejich rodiny, kamarádů, spolupracovníků. Nikdy se s 

něčím takovým nesetkali, v této situaci jsou poprvé, je to pro ně náhlý stres, nejsou na 

něco takového připraveni, jsou laici, nevědí co mají dělat. Potřebují někomu rychle 

pomoci a veškeré dotazy dispečerky jim připadají zbytečné, hlavně ať už někdo jede. 

Stres je ovlivňuje tak, že si nemohou vzpomenout na telefonní číslo, věk, adresu, číslo 

domu. Nikdy nikoho neresuscitovali, neumějí to, někdy mají strach, aby  pacientovi 

neublížili a raději nechtějí nic dělat, odmítají s ním hýbat natož provádět masáž. Někdy 

se uchýlí k výmluvě, že už je asi mrtvý. Situace se zhoršuje v případě, že se dovolají na 

špatné telefonní číslo (150, 158, 112) a dispečerka záchranné služby požaduje, aby vše 

znovu opakovali. Odmítají této výzvě vyhovět, jelikož již vše někomu řekli, hovor se 

prodlužuje a napětí stoupá. Volající mají pocit, že jenom zdržuje a neuvědomují si, jak 

jsou tyto informace důležité k správnému vyhodnocení výzvy. Člověk v tísni se může 

chovat tak, jak by se za normálních okolností nikdy nechoval, může být zmatený, 

vulgární, agresivní. Má na to právo a je na dispečerce, aby situaci zvládla a přesvědčila 

jej o nezbytnosti poskytnutí pomoci pacientovi do příjezdu posádky záchranné služby. 

 

2.13.2 Dispečerka a stres 

„P ři zvládání zátěžových situací záleží nejen na našich emocích, ale také na naší 

připravenosti, dovednosti a znalosti. Tím, že se opakovaně dostáváme do podobných 

situací, budeme schopni lépe se na ně připravit, očekávat je, předvídat a naučit se 

takové situace zvládat, aniž bychom je brali jako traumatizující“  [JOBÁNKOVÁ A 

KOL. 2002] 
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Stres, který vyvolávají nárazové situace, potřeba rychlého rozhodování, obtížná 

komunikace s volajícími, mimořádné nároky na organizační schopnosti a vědomí, že 

nemohou osobně pomoci, je trvalou součástí práce dispečerky. Na jejím rozhodnutí 

mohou záviset lidské životy a tato rozhodnutí jsou nezvratná, nemá možnost opravy. 

Je si vědoma odpovědnosti za svá rozhodnutí. Zkušená dispečerka je na tento stres 

připravena, ovšem nemůže tvrdit, že vše zná a zažila. V této práci nikdy neví, kdy 

nastane nová, nečekaná, absurdní situace, vždy ji může něco překvapit, zaskočit a záleží 

jen na ní, jak na to dokáže zareagovat. 

 

Dispečerka je také připravena na situace, které nastanou při požadavku na umístění 

pacienta ve zdravotnickém zařízení. Reakce lékařů (ne příliš příjemným hlasem) typu: 

„Co nám vezete, proč to vezete zrovna k nám, zavolejte si jinam.“ ji nemohou zaskočit, 

je na ně zvyklá. Netvrdím, že takovýto přístup k pacientům je ve všech zdravotnických 

zařízeních. 

 

Za zbytečný stres považuji stres, který vyvolávají nevhodné poznámky členů posádek 

např.: „K jaké blbosti nás zase posíláte“ nebo „Tomu pacientovi vůbec nic nebylo, tak 

proč jsme tam jeli, jak jste to proboha přebrali.“  Měli by si uvědomit, že jsme jeden 

tým, že dispečerka pacienta nevidí a musí se spolehnout na informace od volajících, 

kteří někdy něco jiného tvrdí dispečerce a něco jiného posádce. Bohužel tyto reakce 

posádek mohou způsobit problém hlavně začínající dispečerce, která je nedokáže přejít, 

nedokáže se pak soustředit na další práci a bohužel mohou ovlivnit i její další 

rozhodování. Zkušená dispečerka se musí dostat do takové pozice, kdy tyto poznámky 

nebere na vědomí. 

 

V málokterém oboru platí tak důsledně aforismus „Chytří jsou všichni, ale někteří 

předtím a druzí až potom.“ [FRANĚK 2010] 

 

2.14 Příčiny  neúspěšné TANR 

• ze strany dispečerky je to nezvládnutí situace, špatná komunikace, nedokáže 

volajícího usměrnit, nedokáže jej navést na poskytnutí pomoci, ale také špatné 

vyhodnocení výzvy 
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• u volajícího je příčinou stres, neznalost, strach, neochota, neposlouchá rady 

dispečerky a resuscitace není prováděna správně, vyčerpání 

• dalším faktorem neúspěšnosti je například příliš velká vzdálenost místa události 

od základny záchranné služby a tím příliš dlouhý čas do zahájení odborné KPR, 

někdy je zdravotní stav pacienta tak vážný, že jej nelze resuscitací zvrátit 

 

 

3 Kasuistiky 

 

3.1 kasuistika č.1 

• 15:59 – voláno k sedmdesátiletému muži. V: „Máme tady asi infarkt.“ D: „Na co 

si stěžuje.“ V: Už na nic. Omdlel a chrčí.“ Dispečerka zjistí místo události, předá 

informace kolegyni a pokračuje v hovoru. Informuje volajícího, že posádka 

vyjíždí a dotazuje se dál. D: „Jakou má barvu?“ V: „Promodrává.“ Dispečerka 

navádí volajícího k resuscitaci. Během resuscitace pacient stále chrčí, vymizí 

cyanóza v obličeji. Masáž je prováděna nepřetržitě do příjezdu posádky. 

• 16:10 – posádka na místě, 11 minut od zvednutí telefonu 

• 16:25 – hlášení posádky – pacient pro fibrilaci komor opakovaně defibrilován, 

nyní při vědomí, EKG beze změn 

• pacient předán na interní JIP, plně orientovaný 

 

V tomto případě hrála velkou roli rychlost. Rychlé převzetí a zhodnocení výzvy, rychlé 

předání výzvy posádce – spolupráce obou dispečerek, krátký dojezdový čas – blízká 

obec a především perfektní spolupráce volajících. 

 

 

3.2 kasuistika č.2 

• 7:04 – voláno k osmapadesátiletému muži. V: “Kamarád leží na zemi, má pěnu 

u pusy.“ Dispečerka zjišťuje místo události a informace předává kolegyni. 

Plynule pokračuje v hovoru. D: „Dejte ho na záda a poplácejte ho. Reaguje na 

vás?“ V: „Nereaguje. Možná otvírá oči, jako mžourá.“ D: „Dýchá? Zvedá se mu 
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hrudník?“ V: „Ne, nedýchá. Je fialový v obličeji. Ale jazyk mu držíme venku.“ 

D: „ Jazyk nemusíte držet, musíte mu vysunout bradu nahoru.“ V: „Já vám 

nerozumím.“ D: „Chyťte prsty bradu a vysuňte ji směrem nahoru. Tak se uvolní 

dýchací cesty. A teď začneme masírovat hrudník.“ Dispečerka vysvětlí, jak mají 

postupovat. Na místě je více lidí, doporučí střídání, jednoho pošle vyhlížet 

sanitu a s jedním stále hovoří. Během hovoru zjistila, že pacient léčí  hypertenzi, 

je silný kuřák a před kolapsem si na nic nestěžoval. Hned v začátku resuscitace 

začal pacient chroptět. Dispečerka volající povzbuzuje: „Pokračujte nepřetržitě 

v masáži, je vidět že to děláte dobře, jen tak můžete kamarádovi pomoci než 

přijede lékař.“ V: „Už by jsme rádi slyšeli záchranku.“ D: „Za chvíli už budou u 

vás.“ V: „Jo už ji slyším.“ Dispečerka ještě upozorní na nutnost nepřetržité 

masáže do příchodu lékaře na místo, poděkuje za perfektní spolupráci a hovor 

ukončí. 

• 7:19 – posádka na místě, 15 minut od zvednutí telefonu 

• 7:30 – lékař žádá o konferenční hovor s lékařem koronární jednotky, pacient po 

úspěšné KPR (fibrilace komor), ventilovaný 

• 7:40 – posádka odjíždí s pacientem na koronární jednotku 

 

Zde je opět ukázka perfektní spolupráce volajících, kteří se řídily radami dispečerky a 

díky nim přežil kamarád náhlou zástavu oběhu bez neurologických následků. V případě 

pokynu: „Vysuňte bradu nahoru.“ se potvrdilo, že je srozumitelnější jednoduchý záklon 

hlavy. 

 

 

3.3 kasuistika č.3 

� 17:55 – voláno k třiašedesátiletému muži - diabetik na tabletách, léčí hypertenzi, 

týden febrilie, kašel, lékaře odmítal, nyní celková slabost, od rána se mu špatně 

dýchá. Dispečerka vyšle posádku s lékařem. 

� 17:58 – druhé volání – V: „Tatínek přestává dýchat a nevnímá nás.“ Pacient sedí 

v křesle, dispečerka dává pokyny k položení pacienta na zem, záklonu hlavy. V 

pozadí někdo křičí, volajícímu je špatně rozumět. D: „Jak dýchá?“ V: „Nevím.“ 

D: „Koukejte se na hrudník, jestli se zvedá.“ V: „Nedýchá.“ D: „Musíte začít 

masírovat hrudník.“ V: „Manžel šel ven a já to nezvládnu. Jsem těhotná.“ D: 
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„Pošlete ženu, která tam pláče ven a manžel ať jde masírovat.“ Dispečerka 

hovoří na ženu, radí jak provádět masáž, ale nikdo neodpovídá. Po chvíli se 

ozve, dispečerka pokračuje. Na místě je zřejmě špatný signál a hovor se 

několikrát přeruší. Nakonec se domluví a manžel začne masírovat. Pacient je 

bledý, žádná dechová aktivita. Dispečerka je povzbuzuje, vysvětluje význam 

masáže a kontroluje, zda je prováděna správně. Na pomoc přišla sousedka a 

střídá se s manželem. Dispečerka musí přebrat další výzvu, ubezpečí volající, že 

sanitka bude brzy na místě a ukončí hovor. 

� 18:11 – posádka na místě, 16 minut od zvednutí telefonu 

� 18:41 – hlášení posádky – neúspěšná KPR, exitus 

 

V tomto případě byla neodkladná resuscitace zahájena se zpožděním, přestože k ní byla 

volající okamžitě naváděna dispečerkou. Rodina byla zaskočena situací, nečekala 

zřejmě takovýto vývoj při běžném nachlazení. Nemalou roli hrály výpadky telefonu. Je 

to příklad, kdy výzva nebyla přímo k náhlé zástavě oběhu, ale stav se zhoršil během 

dojezdu posádky na místo události. Dispečerka nepodcenila situaci – potíže týden, 

kašel, febrílie, celý den hůře dýchá. Ne vždy jsou závažné stavy náhle vzniklé, ale 

mohou se pozvolna vyvíjet. 

 

 

3.4 kasuistika č.4 

� 13:47 – voláno do restaurace k devětatřicetiletému muži. V: „Tady je nějaký pán 

a je nějaký divný.“ D: „Co dělá?“ V: „Je opřený o stůl a nemůžeme ho 

probudit.“ D: „Musíte ho položit na zem, a dát ho na záda.“ Zjišťuje, kde se 

pacient nachází. D: „Tak jak to vypadá? Položili jste ho na zem?“ V: „Nejde to. 

Sedí u stolu.“ D: „Musíte ho položit na zem.“ V: „Nejde to, nemá tep.“ D: 

„Položte ho na zem. Je vás tam hodně. To ho neunesou?“ V: „Unesou. Ale on 

nereaguje.“ D: „Proto ho musíte položit na zem a začít masírovat hrudník.“ 

Popisuje, co mají dělat. Pacient je na zádech. V: „Ale on nedýchá.“ D: „Musíte 

masírovat. Nemusíte dýchat, ale hlavně masírujte. Já posílám lékaře.“ 

Dispečerka ukončí hovor a vyšle posádku. 

� 13:56 – posádka na místě, 9 minut od zvednutí telefonu 

� 14:30 – posádka žádá umístění pacienta na ARO 
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Zde je ukázka situace, kdy se lidé bojí s pacientem v bezvědomí manipulovat. 

Vzhledem k tomu, že se nacházeli v restauraci, mohl jejich reakce ovlivnit alkohol. 

Dispečerka po zjištění situace a adresy místa zásahu nepřerušila hovor, aby mohla 

předat výzvu posádce. Ta byla předána po třech minutách komunikace s volajícím. 

Přesto byla posádka u pacienta včas, jelikož se místo zásahu nacházelo nedaleko 

základny. 

 

 

3.5 kasuistika č.5 

� 19:39 – výzva k osmapadesátiletému muži. V: „Nám se tu dusí pán, chrápe, 

nemůže se nadechnout.“ Volá silně opilá žena, není ji rozumět. Dispečerka 

požaduje k telefonu někoho jiného. Žena stále něco huhlá. V pozadí někdo 

sprostě nadává. Dispečerka nemůže získat adresu. Po delší době se s ženou 

domluví, předá kolegyni informace a pokračuje v hovoru. Chce navést volající 

na resuscitaci, s ženou je špatná komunikace díky opilosti. Telefon bere muž z 

pozadí, nechce nic slyšet, jen konstatuje: „Koukej je poslat ty kr…!“ Poté 

převezme hovor jiná žena, dispečerka jí vysvětluje, co mají dělat. V: „Můžete mi 

to ještě jednou zopakovat?“ Dispečerka jí to znovu trpělivě vysvětlí. Někdo snad 

začal masírovat. Informace jsou nedůvěryhodné. V: „Nic se neděje.“ D: „Musíte 

pokračovat do té doby, než přijede posádka.“ V: „On je asi mrtvý.“ D: 

„Masírujte.“ Dispečerka musí ukončit hovor. 

� 19:57 – druhé volání. V: „Už jedou?“ Dispečerka je ubezpečí, že jedou a budou 

za chvíli na místě. Zeptá se na stav pacienta. Nic se nezměnilo. D: „Pokračujte v 

masáži.“ 

� 20:01 – posádka na místě, 22 minut od zvednutí telefonu 

� 20:12 – hlášení posádky – exitus 

V tomto případě hrál hlavní roli alkohol. Dlouho trvalo, než se dispečerce podařilo 

získat adresu, což způsobilo pozdní výjezd posádky. Spolupráce s volajícími byla velmi 

špatná a tím i velká prodleva v zahájení laické resuscitace. Celé situaci neprospěla ani 

velká vzdálenost obce od základny. 
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3.6 kasuistika č.6 

� 14:17 – voláno k tříměsíčnímu dítěti. Dispečerka zvedne telefon a slyší jen křik. 

D: „Záchranná služba. Haló.“ Žena na druhém konci telefonu něco 

nesrozumitelně křičí. Dispečerka se ji snaží zklidnit. D: „Poslouchejte mě. Já 

vám nerozumím. Musíte mi říct co se děje a adresu kam máme jet.“ Dispečerka 

zaslechne něco o dítěti. Znovu se snaží matku zklidnit. V: „Moje dítě. Nedýchá a 

je modré. Prosím vás, pošlete sem honem.“ D: „Jak staré dítě?“ V: „T ři měsíce. 

Prosím vás, pošlete.“ D: „Řekněte mi adresu.“ Chvíli trvá, než se domluví na 

adrese. Matce není rozumět. Nikoho jiného dát k telefonu nechce. Kolegyně 

předá výzvu dispečinku sousedního okresu, kam výzva spádově patří. 

Dispečerka pokračuje v hovoru. D: „Záchranka už vyjela. Vy teď musíte 

provádět umělé dýchání a masáž hrudníčku. Dejte dítě na záda. Nejdříve 

provedete pět vdechů. Pak budete dvěma prsty masírovat hrudníček. Uprostřed 

mezi prsními bradavkami.“ V: „Oni to dělají. Je tu spousta lidí.“ D: „Dělají to 

tak jak jsem řekla?“ V: „Je tu zdravotní sestra. Prosím vás přijeďte.“ D: Sanitka 

je na cestě. Každou chvíli budou u vás.“ S ženou je stále špatná komunikace, 

dispečerka nemá přehled zda někdo něco dělá. D: „Prosím vás, dejte mi k 

telefonu někoho jiného.“ Telefon vezme jiná žena. D: „Prosím vás, provádí 

někdo masáž a umělé dýchání?“ V: „Ona už začala dýchat.“ D: „Zvedá se jí 

pravidelně hrudníček?“ V: „Ano. Cítím i srdíčko.“ D: „Jakou má barvu? 

Nepromodrává?“ V: „Je bledá.“ D: „Určitě pravidelně dýchá?“ V: „Ano. Ale 

měl by někdo přijet.“ D: „Už jsou na cestě. Za chvíli budou u vás. Čeká někdo 

před domem?“ V: „Ano čekají.“ Dispečerka volající upozornila, že musí dýchání 

sledovat a v případě nějaké změny opět zavolat, a ukončí hovor. Na sousední 

dispečink zavolala, jaký je stav dítěte, aby mohli informovat posádku. 

� Další průběh výjezdu dispečerka neznala, ale asi po hodině si zavolala na 

sousední dispečink a zjistila, že dítě bylo převezeno na dětské oddělení. 

 

Zde je ukázka spolupráce dvou dispečinků. Dispečerka, výzvu nepřepojila, ale 

pokračovala v hovoru a naváděla volající k resuscitaci. Kolegyně předala informace 

dispečerce sousedního okresu a ta vyslala na místo posádku. Dále pak je tu příklad 

rozrušené matky, s kterou byla špatná komunikace, navést ji na resuscitaci by bylo 

nesnadné.  Situaci zvládla zdravotní sestra nacházející se na místě události. 
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3.7 kasuistika č.7 

� 12:28 – voláno k čtyřiapadesátiletému muži - astmatik, kardiak, leží v posteli. V: 

„Nemůžu kamaráda probudit.“ D: „Nereaguje ani když s ním zatřepete?“ V: 

„Ne, jenom podýchává, má zavřené oči.“ D: „Jak podýchává.“ V: „No, občas se 

nadechne.“ D: „Musíte ho stáhnout na zem, aby byl na pevné podložce a 

začneme masírovat hrudník.“ Zjištění adresy, kolegyně předává výzvu posádce. 

D: „Dal jste ho na zem?“ V: „Na zem? Mám ho dát na zem? Je tam dlažba.“ D: 

„To nevadí. Položte ho a zakloňte mu mírně hlavu, ničím ji nepodkládejte.“ 

Pacient nepravidelně dýchá, dispečerka dává pokyny k masáži. D: „Masírujte 

dokud nepřijede posádka k vám.“ Dispečerka ukončuje hovor. 

� 12:45 – posádka na místě, 17 minut od zvednutí telefonu 

� 12:59 – pacient po úspěšné KPR, ventilovaný, převážen na OUP (oddělení 

urgentního příjmu) 

 

Další ukázka, jak se lidé brání manipulaci s pacienty v bezvědomí, nechtějí je  pokládat 

na špinavou studenou zem. Neuvědomují si, že pacient to nevnímá, neublíží mu tím, ale  

naopak pomůžou. Od posádky se dispečerka dozvěděla, že pacient měl hlavu 

podloženou polštářem. 

 

 

3.8 kasuistika č.8 

� 16:32 – voláno k jednasedmdesátiletému muži - kardiak. V: „Otci se špatně 

dýchá, celý den je mu špatně, od rána zvrací.“ Dispečerka zjišťuje adresu. Jsou v 

chatě na samotě, nemají číslo domu. Domlouvají se na místě, kde bude někdo 

čekat a posádku navede. V dané chvíli má dispečerka k dispozici jen posádku se 

sestrou. Předá jim výjezd a okamžitě kontaktuje posádku s lékařem, která 

zasahuje poblíž základny. Posádka zaléčila pacienta a bude jej transportovat na 

interní oddělení. Lékař není potřeba, předání pacienta na oddělení zvládne 

sestra. Posádka RZP si přebírá lékaře a jede na místo zásahu. 

� 16:47 – druhé volání – V: „Otec špatně dýchá, už jedou?“ D: „Ano, jsou na 

cestě. Reaguje na vás otec?“ V: „Já nevím. Špatně dýchá.“ D: „Jak dýchá?“ V: 

Chrčí. Má vykulené oči.“ D: „V jaké je poloze?“ V: „Leží. Teď přestal dýchat.“ 
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Dispečerka volajícího navádí k resuscitaci. V: „Já jsem tu sám.“ D: „Musíte 

masírovat.“ Druhá dispečerka informuje posádku o situaci. Muž masíruje, 

objevují se lapavé dechy. V: „Kde jsou?“ D: „Jedou, ale je to daleko, chvíli to 

bude trvat. Jakou má otec barvu v obličeji?“ V: „Normální.“ Dispečerka jej 

povzbuzuje. V: „Mám pocit, že dýchá.“ Bohužel přetrvávají jen lapavé dechy. 

D: „Pokračujte v masáži.“ V: „Já už nemůžu, je asi mrtvý.“ D: „Vydržte. Za 

chvíli tam budou.“ V: „Nemůžete je popohnat? Už je slyším., už jsou tady.“ 

Dispečerka ukončí hovor. 

� 16:55 – posádka na místě, 23 minut od zvednutí telefonu 

� 17:31 – hlášení posádky – po úspěšné KPR převážíme pacienta na OUP, ale 

situace se může změnit 

� 17:50 – hlášení posádky – exitus, jedeme na patologii 

 

V tomto případě jsem chtěla ukázat, jak dispečerka dokáže rychle zareagovat na situaci. 

Měla nahlášenu dušnost u rizikového pacienta na velmi vzdáleném místě a k dispozici 

jen posádku se sestrou. Předpokládala zhoršení stavu pacienta, proto si zkontaktovala 

lékaře, který s posádkou na místo vyjel. 

 

 

3.9 kasuistika č.9 

� 13:34 – voláno k pětapadesátiletému muži. V: „Potřebuji záchranku.“ D: „Co se 

děje?“ V: „Nevím. Soused na mě volá, ať zavolám záchranku.“ D: „Tak se ho 

zeptejte.“ Volající se ptá souseda, ten neví. V: „Tak já se tam jdu podívat.“ 

Volající jde do domu. V:  „Nehýbe se. Rychle. Vypadá špatně“ D: „Dýchá?“ V: 

„Nevím, leží na boku v posteli.“ Dispečerka jej navádí, ať ho dá zatím na zem, 

ona pošle sanitu a zavolá. 

� 13:38 – dispečerka volá na místo události. Pacient nedýchá, je cyanotický.  

Vysvětluje volajícímu, co má dělat. Ten opakovaně odmítá cokoliv dělat, 

nezvládne to, dělá se mu špatně. Resuscitaci se nepodařilo zahájit. 

� 13:48 – posádka na místě, 14 minut od zvednutí telefonu 

� 13:58 – hlášení posádky – exitus 
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Toto je ukázka, kdy volající odmítá jakoukoliv spolupráci. Přes veškerou snahu 

dispečerky se jej nepodařilo přesvědčit. 

 

 

3.10 kasuistika č.10 

� 6:24 – voláno k šestatřicetiletému muži. V: „Našla jsem manžela v koupelně na 

zemi. Asi nemůže dýchat. Vůbec nereaguje.“ D: „Zvedá se mu hrudník?“ V: 

„Slyšela jsem ho chroptět. Teď má modrou hlavu.“ D: „Začnete masírovat 

hrudník…..“ Chce poradit ženě jak má resuscitovat. V: „Já všechno vím. Já mám 

zdrávku. Hlavně pošlete.“ D: „Dobře, tak masírujte.“  Dispečerka zjistí adresu a 

ukončí hovor. 

� 6:34 – posádka na místě – 10 minut od zvednutí telefonu 

� 7:15 – hlášení posádky – pacient po úspěšné KPR, ventilovaný, příčina – IM 

přední stěny, prognóza dobrá, domluvte nám příjem na koronární jednotku 

 

V této kasuistice jsem chtěla ukázat, že pokud volající ví jak resuscitaci provádět 

odpadá dlouhé vysvětlování, je rychleji zahájena. Volající sice byla rozrušena, ale jinak 

situaci zvládla velmi dobře. 

 

 

3.11 kasuistika č.11 

� Voláno k osmadvacetileté topící se ženě. Je v bezvědomí, nedýchá. Jedna 

dispečerka  s volajícími resuscituje, druhá předává výzvu posádce RLP a 

současně LZS. Lékař žádá ještě vyslání posádky RZP sousedního okresu, která 

má na místo události kratší dojezdový čas. Dispečerka druhého dispečinku při 

požadavku zjistí, že jejich posádka RLP vyjela na stejné místo, ovšem k ženě 

napadené psem, která je sice v bezvědomí, ale dýchá. Následují další telefonáty 

k druhotnému ověření místa události. Místo souhlasí. Dispečerky se domluvily, 

že nechají dojet posádku, která vyjela dříve a posádku LZS. Na místě byla 

nalezena žena, která byla napadena psem ve vodě a topila se. Žena i přes včasné 

zahájení laické resuscitace a obnovení spontánní srdeční akce posádkou RLP 

krátce po převozu leteckou záchrannou službou na ARO zemřela. 
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Zde je příklad, jak může být situace nepřehledná, když je na místě události více lidí. 

Byly nahlášeny dvě rozdílné výzvy a každá spadla na jiný dispečink. Oba 

dispečinky jednaly podle situace, kterou měly nahlášenu a nic nebylo podceněno. Je 

nutné posádku ihned poslat, dodatečně zjistit podrobnosti a pak je možné výjezd 

zrušit. 

 

 

3.12 kasuistika č.12 

� 7:38 – voláno k dvouměsíčnímu dítěti. V: „Potřebuji rychle záchranku.“ D: „Co 

se děje?“ V: „Je tu malé dítě. Nedýchá.“ D: „Musíte začít s umělým dýcháním a 

masáží hrudníčku.“ V: „Ale já u něho nejsem. Já jsem sousedka. Oni přiběhli a 

chtěli, abych zavolala záchranku.“ Dispečerka zjistí adresu. D: „Rychle k němu 

běžte a zavolejte z místa. Já posílám lékaře.“ Dispečerka předá výjezd posádce. 

Žena nevolá, tak zkouší volat sama. Telefon nikdo nezvedá. Dovolá se až při 

příjezdu posádky na místo. 

� 7:43 – posádka na místě, 5 minut od zvednutí telefonu 

� 8:11 – hlášení posádky – neúspěšná KPR, žádají policii 

 

Příklad, kdy volající není na místě a nelze zahájit laickou resuscitaci, nelze se zpětně 

dovolat, rodina nevolala sama, neuměla česky. 

 

 

3.13 kasuistika č.13 

� 21:32 – voláno k šestapadesátileté ženě - astmatička. V: „Maminka nemůže 

dýchat, asi astmatický záchvat, nebo já nevím.“ D: „Maminka je astmatička?“ V: 

„Jo. Prosím vás, rychle přijeďte.“ D: „Je při vědomí?“ V: „Jo. Prosím vás 

přijeďte.“ Dispečerka zjistí adresu, upozorní je, ať volají, kdyby se stav zhoršil a 

ukončí hovor. 

� 21:34 – druhé volání – V: „Už jste vyjeli?“ D: „Ano. Co se děje?“ V: „Nemůže 

dýchat. Modrá.“ D: „Reaguje na vás?“ V: „Ano.“ D: „V jaké ji máte poloze?“ V: 

„Sedí u okna.“ D: „Nechte ji tak, jak jí to vyhovuje, otevřete na ni okno. Jsou na 

cestě k vám.“ 
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� 21:38 – třetí volání – V: „Prosím vás, spadla na zem a nehýbe se.“ D: „Položte ji 

na záda ....“ Přeruší se hovor. Dispečerka volá zpět: „Reaguje na vás maminka?“ 

V: „Ne, nereaguje.“ D: „Dýchá? Zvedá se jí hrudník?“ V: „Ne, nedýchá.“ D: 

„Dejte ji na záda, zakloňte hlavu a budete masírovat hrudník. Já vám budu říkat, 

jak to budete dělat.“ Nikdo neodpovídá. D: „Haló, mluvte se mnou.“ Opět se 

ozve dcera. D: „Řekla jste tatínkovi, co má dělat?“ V: „Ano. On to ví, jak se to 

dělá.“ Přesto dispečerka zopakuje postup. D: „Dělá to tak tatínek? Masíruje? Já 

nic neslyším.“ Je jen slyšet, jak otec volá na pacientku. V: „Prosím vás, 

přijeďte.“ A položí telefon. V tom okamžiku hlásí posádka příjezd na místo. 

� 21:43 – posádka na místě – 11 minut od zvednutí telefonu 

� 22:26 – hlášení posádky – neúspěšná KPR 

 

S rozrušenou dcerou byla špatná komunikace, otce dát k telefonu nechtěla, v pozadí 

byly slyšet dohady a zmatek. Již během hovoru měla dispečerka podezření, že masáž 

nikdo neprovádí, což potvrdila posádka po příjezdu na základnu. Dispečerka bohužel 

musí věřit volajícím, nemůže si situaci na místě nijak ověřit. 

 

 

3.14 kasuistika č.14 

� Jednou z výzev, na které se nedá zapomenout, byla výzva k dvouletému dítěti 

topícímu se v zahradním jezírku. Hlášeno bezvědomí, bezdeší, nevěděli jak 

dlouho bylo ve vodě. Dispečerka zahájila telefonicky asistovanou neodkladnou 

resuscitaci. Rodiče perfektně spolupracovali. Současně s předáním výzvy 

posádce byla kontaktována letecká záchranná služba. Ta okamžitě vzlétla. Místo 

události bylo značně vzdálené od základny, minimálně 12 minut jízdy. Když 

přičteme čas převzetí výzvy a čas předání posádce, odborná KPR byla zahájena 

po cca 15 minutách od zvednutí sluchátka. Pokračovala do příletu LZS a během 

předávání dítěte její posádce. Spontánní srdeční akci se podařilo obnovit během 

transportu na dětské ARO. O dalším osudu dítěte  dispečerky nic nevěděli. Až 

po dvou letech, shodou okolností, vyjela stejná posádka k babičce dítěte a tam se 

sním setkali. I po tak dlouho trvající zástavě oběhu přežilo s lehkým postižením 

pohybového aparátu, které se řešilo rehabilitací. 
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Zde sehrála roli perfektní spolupráce dispečerek, rodičů, posádky RLP a posádky 

letecké záchranné služby. Takovéto případy jsou motivací pro dispečerky při 

poskytování TANR a měli by také být  motivací pro laickou veřejnost při poskytování 

laické neodkladné resuscitace. 

 

Pravděpodobně čtenáře překvapí, že většina kasuistik, kdy byla KPR úspěšná, končí 

sdělením, na jaké oddělení byl pacient transportován. Není zde informace o dalším 

osudu pacienta. A to úmyslně, jelikož toto je v realitě bohužel vše, co se dispečerka o 

„svém pacientovi“ dozví. 
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4 Diskuze 

 

 Téma Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace jsem si zvolila z několika 

důvodů. Jelikož je součástí mé práce, je mi blízké, je aktuální a pro větší část veřejnosti 

neznámé. Hlavním cílem bylo seznámit čtenáře se základními postupy telefonicky 

asistované neodkladné resuscitace a jejím významem, s postupy kardiopulmonální 

resuscitace prováděné posádkou na místě události pro porovnání možností dispečerky a 

možností posádky při záchraně lidského života. Dále pak vyzdvihnout potřebu 

komunikačních schopností dispečerky a potřebu týmové spolupráce. 

 Hlavním zdrojem informací byly většinou vlastní zkušenosti, ale také kniha 

MUDr. Ondřeje Fraňka Manuál dispečera Zdravotnického Operačního Střediska. 

MUDr. Ondřej Franěk je jedním z mála, kteří se touto problematikou zabývají, a 

myslím si, že jeho dílo je pro dispečerky velkým přínosem. 

 „Komunikační schopnosti dispečera zásadně rozhodují o úspěšnosti TANR, je 

nutná schopnost pozitivní motivace, empatie, schopnost zklidnit a přesvědčit o nutnosti 

pomoci postiženému, stejně jako precizní teoretická i praktická znalost resuscitačních 

postupů.“  [FRANĚK 2010] 

 Během své dlouholeté praxe jsem došla k názoru, že dispečerka je schopna 

správnou komunikací navést většinu volajících na provádění laické resuscitace. Někdo 

zareaguje hned, někoho musí motivovat. Takových, kteří zásadně odmítají její rady, je 

velmi málo a doufám, že jsem o tom čtenáře přesvědčila ve svých kasuistikách. 

 Dílčím cílem mé práce bylo vyhodnotit vliv stresu na úspěšnost telefonicky 

asistované neodkladné resuscitace, který hraje v této problematice hlavní roli. 

V kritických situacích je přirozený, nelze jej odstranit, pouze se můžeme pokusit jej 

zmírnit. Tím, kdo by měl volajícímu pomoci stres zvládnout, je především dispečerka. 

Ovšem je potřeba se zamyslet nad tím, zda by nepřispěla také znalost základů první 

pomoci. Volající, který zná postup resuscitace, je na takovou situaci částečně připraven. 

 Výuku základů první pomoci bych zařadila do osnov základních a středních škol a 

to nejen teoretické přednášky, ale především praktický nácvik. Přesvědčila mě o tom 

moje dcera, která prohlásila, že sice několik přednášek vyslechla, ale až po praktickém 

nácviku na vyšší odborné škole ví, co by měla dělat. 
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Závěr 

 

 Hlavním cílem mé absolventské práce nebylo napsat odbornou literaturu, ale 

jednoduše a srozumitelně přiblížit čtenáři psychicky náročnou práci dispečerky 

záchranné služby při poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace a 

vyzdvihnout její význam. 

 Dílčím cílem bylo poukázat na to, že nedílnou součástí této práce je stres, jak 

tento stres může ovlivnit dispečerku, volajícího, nacházejícího se v tíživé situaci, a 

především komunikaci mezi nimi. 

 Svoji práci jsem chtěla věnovat odborné i laické veřejnosti, která se s touto 

problematikou nikdy nesetkala a doufám, že bude přínosem i pro začínající dispečerky. 

 Za sebe mohu říci, že i mne tvorba této absolventské práce vytrhla ze stereotypu, 

do kterého člověk po čase upadne, a donutila mne k zamyšlení nad svým povoláním. 

Vím, že bych neměnila. 
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Резюме 

 
Экстренная реанимация по телефону 

Долгие годы являясь диспетчером скорой медицинской помощи, я могла 

наблюдать за развитием оказания первой помощи по телефону до приезда 

бригады скорой помощи на место. В последние годы значительное внимание 

уделяется экстренной реанимации по телефону, которая может оказать ключевое 

влияние на состояние здоровья пациента с внезапной остановкой 

кровообращения. Целью моей выпускной работы было ознакомление читателя с 

этой проблематикой. 

В теоретической части объясняются основные понятия и 

последовательность действий при проведении экстренной реанимации по 

телефону. Далее приведено описание действий бригады скорой помощи при 

осуществлении реанимации на месте случая для сравнения возможностей 

диспетчера и возможностей бригады при спасении человеческой жизни. После 

этого подробно описан телефонный звонок на телефон спасения 155: какие 

вопросы должен задать диспетчер, как он должен разговаривать со звонящим, и 

какие диспетчер может допустить ошибки. Отмечена необходимость в командном 

взаимодействии членов выездной бригады и диспетчеров операционного центра, 

но также потребность в слаженности взаимодействия диспетчерского центра и 

бригад скорой помощи. В заключение теоретической части отмечено влияние 

стресса на коммуникацию диспетчера со звонящим и на успешность экстренной 

реанимации по телефону. 

В практической части приведено несколько примеров для демонстрации 

того, насколько непростой является коммуникация диспетчера со взволнованным 

звонящим. Каждый пример ориентирован на определенную проблему, которая 

может привести к неуспеху, но также демонстрирует отличное взаимодействие со 

звонящим, что подтверждает значение экстренной реанимации по телефону. 
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