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Vodní záchranná služba ČČK – MP
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
V návaznosti na ZÁVAZNÝ POKYN 20110517-I „Záznam o zásahu a ošetření
pacienta“ vydává Prezidium Metodický pokyn s doplněním.
.
2. ODPOVĚDNOST
Tento pokyn je závazný všem členům slouţícím na stanovištích první pomoci VZS
ČČK.
3. POKYN K VYPLŇOVÁNÍ ZÁZNAMU O ZÁSAHU A OŠETŘENÍ PACIENTA
Číslo: Záznamu se bude shodovat s pořadovým číslem v knize výjezdů.
Kód MS VZS: Přidělen Prezidiem VZS ČČK.
ČASY:

HLÁŠENÍ
VÝJEZD
MÍSTO
PŘEDÁNÍ
ODJEZD
NÁVRAT

- lze opsat z telefonu
- čas, kdy člun opouští molo
- čas, kdy kotvíme, v případě, ţe cestujeme k pacientovi
dál, je to čas, kdy přicházíme k pacientovi.
- zásadní čas je čas předání, ten vyplňujeme ve chvíli, kdy
je pacient předáván jiné organizaci ZZS, PČR atd.
- čas odjezdu po ukončení záchranné akce
- návrat na základnu

DATUM ZÁSAHU: Postačí vyplnit jen den a měsíc např. 13.7.
Jméno, Příjmení: …..
Rok narození: …..
Bydliště: Ulice, číslo, město.
Pohlaví: Nehodící se škrtne.
Místo zásahu: Adresa, název lokality zásahu.
Pojišťovna: Vypisujeme pouze kód, vţdy jej nalezneme na průkazu pojištěnce.
Kódy nejfrekventovanějších pojišťoven:
- 111 (VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)
- 201 (VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR)
- 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
- 207 (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví)
- 209 (Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA)
- 211 (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR)
- 213 (Revírní bratrská pokladna)
- 217 (Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE)
- 222 (Česká národní zdravotní pojišťovna)
- 227 (Zdravotní pojišťovna AGEL)
- 228 (Zdravotní pojišťovna Média)
- 700 (občan členských zemí EU)
- 800 (občan zemí mimo EU) - samoplátce
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Výzva: Vypisuje se jednoslovně nebo spojením slov, která charakterizují výzvu.
Nemusí se shodovat s konečnou diagnózou. Např.: kolaps, tonutí, uraz DK,
křeče…aj.
ANAMNÉZA: Je to údaj o chronických onemocněních, operacích nebo úrazech,
které mohou mít souvislost s nynějším stavem.
Nynější obtíţe lze začlenit do kategorie anamnézy.
Příklad:
- pacientka se léčí s vysokým TK - nyní si naměřila 220/130 a zavolala;
- pacient se léčí s epilepsií, záchvaty cca 1x měsíčně, vysadil léky, dnes
záchvat křečí;
- pacient se s ničím neléčí, ţádné léky neuţívá, dnes zkolaboval na pláţi, celý
den nic nejedl ani nepil;
- dnes si při sekání dřeva seknul do PDK do holeně;
- pacient se léčí s diabetem, dnes si píchnul inzulín a nenajedl se, nyní v BV
OBJEKTIVNÍ STAV: popisujeme to, co vidíme, nebo to co lze nějakým způsobem
měřit nebo hodnotit dle příslušné tabulky nebo stupnice, popisujeme odborně obtíţe,
i které líčí pacient sám.
Příklad:
Pacient při vědomí, orientován časem i prostorem, subjektivně (to co sám cítí)
bolesti na hrudníku s dechovými obtíţemi.
Objektivně pac. KP kompenzován, AS pravidelná, dýchání bilat. čisté,
sklípkové, udává stenokardie, otoky DK nemá.
TABULKA – Obecně
- Hodící se zaškrtněte kříţkem.
- Světlou část tabulky vyplňují všichni.
- Tmavou část tabulky vyplňuje zdravotnický personál.
VĚDOMÍ GCS: Zaškrtávací metoda.
DÝCHÁNÍ: Zaškrtávací metoda.
TRANSPORT: Transportujeme jen v situacích, kdy není jiné řešení přiblíţení
pacienta, nebo na vyţádání ZZS. Viz Závazný pokyn Prezidia VZS ČČK.
MEŘENÉ HODNOTY: Vyţádá-li si situace, ţe dokumentaci a ošetření povede
zdravotník s niţší kvalifikací, musí být vţdy vyplněno minimálně GCS, 1. naměřená
frekvence dýchání, 1. naměřený TK, 1. naměřená SpO2 a Puls, vše se zapisuje do
prvního sloupce tabulky.
V případě, ţe se jedná o závaţný stav, kde lze předpokládat změnu stavu budou
provedena kontrolní měření, přičemţ, poslední, v době předávání jiné organizaci
budou zapsaná v druhém sloupci tabulky FF.
Není li k dispozici rozšířené vybavení pro diagnostiku (tonometr, glukometr, oxymetr),
budou vyplněné veškeré hodnoty, které lze vyšetřit s ohledem na charakter stavu.
PROVEDENÉ VÝKONY: Zaškrtává se to, co bylo provedeno, do okének se doplňují
doplňkové údaje jako je průtok O2, počet i.v. vstupů atd.
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PULS: Zaškrtávací metoda.
KPR: Nutné zapsat čas zahájení KPR a ukončení, v našem případě vţdy aţ
příjezdem ZZS a předání posádce.
Defibrilace: Je nutné zapsat počet a energie defibrilací.
THERAPIE: V případě podávání léků na základě konzultace s lékařem bude uveden
název léku, dávka a způsob podání. Do therapie se bude stručně popisovat i
případné ošetření.
Příklad:
- výplach rány peroxidem, sterilní krytí
- fixaze zlomeniny Kramerovou dlahou
- vakuová matrace, fixace krční páteře límcem
SUSP. DIAGNÓZA: Pište v ČJ, není nutnost Latina. Spíš jako předběţný závěr.
Příklad:
- susp. CMP
- bolesti na hrudi NS
- susp. fraktura hlezna
- řezná rána chodidla
- kolapsový stav
- ebrieta
Kód MKN nalezneme v seznamu nebo v knize MKN, lze doplnit dodatečně.
ODESLÁN: Lehké stavy lze ošetřit na místě a odeslat na finální vyšetření nebo
ošetření vlastními prostředky, zde vypisujeme, kam pacienta odesíláme.
PŘEDÁN: Vypíšeme organizaci a číslo posádky nebo číslo přebírajícího personálu.
Příklad:
- RZP 420 - Benešov
- Záchranář 27503
Ošetření provedl: Bude vyplněno čitelně, hůlkovým písmem, jméno a příjmení popř.
titul.
Zodpovědná osoba provádějící ošetření se bude zároveň podepisovat do levého
horního rohu na řádek podpis.
Kvalifikace: Zdravotnická kvalifikace osoby provádějící ošetření.
PROTOKOL / PŘEHLED KÓDŮ
Před-vyplněné informace kříţkujte.
Spotřebovaný materiál: Není nutno vypisovat rukavice, dezinfekce a drobné
tampónky náplasti a čtverečky, ale jen zásadní materiál jako jsou léky, infuzní
roztoky, inj. stříkačky, infuzní sety, hadičky, i.v. kanyly, inj. jehly, hotové obvazy,
obinadla, elastická obinadla, šátky, krční límce, dlahy, Izotermické fólie atd.
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Komplikace při zásahu (poznámka): Vyplní se je li potřeba poukázat na
nestandardní situaci, agresivní pacient, špatně udaná adresa, závady člunu,
vybavení atd.
SOUČINNOST: Vepsat veškeré sloţky, se kterými se spolupracovalo na místě
události.
PRVNÍ POMOC: Hodnotí se poskytovaná první pomoc do našeho příjezdu.
Kód pojišťovny: ….. viz první strana.
SLOVNÍK
AFEBRILIE
APNOE
APPENDICITIS
AKUTNÍ
BRADYPNOE
BRADYKARDIE
CYANÓZA
COMMOTIO CEREBRI
DISTORZE
DIASTOLICKÝ TK
EBRIETA
EXKORIACE
FRAKTURA
FEBRILIE
FOTOREAKCE
HEMATEMEZA
HYPERTENZE
HYPOTENZE
HYPOXIE
HYPERVENTILACE
HYPOTERMIE
CHRONICKÉ
INTOXIKACE
IZOKORIE
KOMA
LUXACE
MYDRIÁZA
MIÓZA
NAUZEA
NORMOTENZE
PAREZA
PLEGIE
POLYTRAUMA
SOMNOLENCE

= bez teploty
= bezdeší
= zánět slepého střeva
= náhlé, čerstvě vzniklé
= pomalá frekvence dýchání
= nízká tepová frekvence
= promodralé zbarvení (rty, nehty, uši …)
= otřes mozku
= vymknutí (např. kotníku)
= druhé (niţší) číslo
= opilost
= odřenina
= zlomenina
= horečka
= reakce zornic na světlo
= zvracení krve
= vysoký TK
= nízký TK
= nedostatek kyslíku v organismu
= nadměrně rychlé dýchání
= podchlazení
= dlouhodobé
= otravy (léky, tvrdým alkoholem většího mnoţství,
plyny,….)
= souměrnost a souměrná reakce zornic
= bezvědomí; neprobuditelný bolestivým podnětem
= vykloubení (např. ramene)
= rozšířené zornice
= zúţené zornice
= pocit na zvracení
= normální TK
= necitlivost, končetinová, nejčastěji příznak CMP
= ochrnutí
= postiţení 3 a více orgánů, přičemţ minimálně jedno
z nich ohroţuje ţivot
= spavost; probuditelný na oslovení
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SOMNOLENTNÍ
SOPOR
SYSTOLICKÝ TK
TACHYKARDIE
TACHYPNOE
TRAUMA

= ospalý, spavý
= hlubší spavost; probuditelný na bolestivý podnět
= první (vyšší) číslo
= vysoká tepová frekvence
= rychlá frekvence dýchání
= úrazová poranění

ZPŮSOB APLIKACE
p.o.
i.v.
i.m.
s.c.
etr
Int.os.

= Perorálně
= Intravenózně
= Intramuskulárně
= Subkutánně
= Endotracheálně
= Intraoseálně

(podání ústy)
(do ţíly)
(do svalu)
(pod kůţi)
(nejčastěji do tracheální rourky)
(do kostní dřeně)

ZKRATKY
AED
AA
AIM
AP
ARO
AS
ATB
BV
CMP
CNS
CT
DF
DC
Dg
DiS.
DK
DN
EKG
EPI
FA
FiS
FS
FK (VF)
FR
GIT
GLS (GCS)
GLY
HK
HZS
IM
IZS
KPCR (KPR)
LZS
NPB
NR
NSA
NZO
O2
OA

- Automatický externí defibrilátor
- Alergická anamnéza
- Akutní infarkt myokardu
- Angina Pectoris
- Anesteziologicko - resuscitační oddělení
- Ateroskleróza
- Antibiotika
- Bezvědomí
- Cévní mozková příhoda
- Centrální nervová soustava
- Počítačová tomografie
- Dechová frekvence
- Dýchací cesty
- Diagnóza
- Diplomovaný specialista
- Dolní končetina
- Dopravní nehoda
- Elektrokardiogram
- Epilepsie
- Farmakologická anamnéza
- Fibrilace síní
- Flutter síní
- Komorová fibrilace
- Fyziologický roztok
- Gastrointestinální trakt
- Glasgow koma skóre (Glasgow coma scale)
- Glykémie
- Horní končetina
- Hasičský záchranný sbor
- Infarkt myokardu
- Integrovaný záchranný systém
- Kardiopulmonální resuscitace
- Letecká záchranná sluţba
- Náhlá příhoda břišní
- Neodkladná resuscitace
- Nesteroidní antirevmatika ( Ibalgin, Brufen, Diclofenac aj.)
- Náhlá zástava oběhu
- Kyslík
- Osobní anamnéza
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OS
OTI
P
PNC
PNO
PP (PPP)
PV
RI
RLP
RZP
SP
SpO2
SZP
TIA
TK
TT
TPP
UPV
ZZS
ZŢF (FF)

- Operační středisko
- Orotracheální intubace (Endo-tracheální)
- Puls
- Penicilin
- Pneumothorax
- (Předlékařská) první pomoc
- Při vědomí
- Ringerův roztok
- Rychlá lékařská pomoc
- Rychlá zdravotnická pomoc
- Status Praesens (nynější stav)
- Saturace kyslíkem
- Střední zdravotnický pracovník
- Tranzitorní ischemická ataka
- Krevní tlak
- Tělesná teplota
- Technická první pomoc
- Umělá plicní ventilace
- Zdravotnická záchranná sluţba
- Základní ţivotní funkce, fyziologické funkce

TABULKY HODNOT
GCS
1
2
3
4

otevření očí

slovní projev

pohyby

neotevře

žádný

žádná reakce

na bolest

nesrozumitelné zvuky extenze

na oslovení

nepřiléhavá slova

flexe

spontánně

utlumený, zmatený

necílená reakce
bolest
cílená
reakce
bolest

plně orientovaný
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podle pokynů
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Glykemie

zobrazení

spodní hranice

horní hranice

Hypogly. !!!

LO

1,7 mmol/l

3,4 mmol/l

Normální

3,5 mmol/l

6,5 mmol/l

Zvýšená

6,6 mmol/l

11,9 mmol/l

12 mmol/l

20,2 mmol/l

Hypergly.

HI

TK

hodnoty (mm/Hg)

Hypotenze

pod

100/70

Normální

120/80

140/80

Hypertenze

nad

140/80

Krize !!!

nad

220/120
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SpO2

hodnoty (% O2)

Hypoxie !!!

pod 70 - 60%

Pokles

90%

80%

Norma

91%

99%

Hyperventilace

100%

Šokový
index

Puls : Systola TK = výsledek

Normalní

+/- 60 : 120

0,5

Rozvinutý šok

+/- 100 : 100

1

Těžký šok!

+/- 120 : 60

2

Puls

hodnoty

Bradykardie

pod

50´

Normální

60´

85´

Tachykardie

nad

100´

Dech

hodnoty

Hypoventilace

pod

10´

Normální

12´

16´

Hyperventilace

nad

30´

Krevní ztráty u uzavřených zlomenin

Paže

do

800 ml

Předloktí

do

400 ml

Pánev !!!

do

5000 ml

Stehno !

do

2000 ml

Holeň

do

1000 ml
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4. VYHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE
Záznam o zásahu a ošetření pacienta vyhotovte ve dvou totoţných kopiích ke
kaţdému zásahu (propisovací formulář). Jednu kopii předejte spolupracující
organizaci v případě, ţe pokračuje v následné péči o pacienta a přebírá za něj plnou
zodpovědnost. Pokud pacient po základním ošetření odchází a není nutná další
péče, Záznam o zásahu a ošetření pacienta NEPŘEDÁVEJTE.
Statistickou část (Protokol) NEPŘEDÁVEJTE.
Veškeré vyplněné Záznamy o zásahu a ošetření pacienta a statistické
Protokoly ARCHIVUJTE.
V nejkratším moţném čase přepište Záznam o zásahu a ošetření pacienta a
statistický Protokol do elektronického formuláře přístupného na stránce
vzs.cz/zaznam.php nebo v menu „Pro členy“ po přihlášení poloţka „Záznamy 2011".
Tímto zanesete potřebné údaje do statistické databáze.
Záznam je oficiální dokument. Pokud si nejste jisti, údaje (mimo povinných)
nevyplňujte nebo zápis konzultujte s kompetentní osobou.
Záznam o zásahu a ošetření pacienta je zásadní nejen pro další léčbu
pacienta a průkaz činnosti VZS ČČK, ale také pro potenciální řešení nesrovnalostí či
soudních sporů.

Prezident VZS ČČK Mgr. David Smejkal v. r.
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