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1 Úvod 

 

Chybami se člověk učí. Přísloví, které se předává z generace na generaci už řadu let. 

Nikdo nepochybuje o jeho pravdivosti, ale mělo by to tak být vždy?  

Na světě je mnoho profesí, u kterých může chyba znamenat ztrátu lidských životů. Piloti, 

než poprvé vzlétnou, absolvují mnoho kurzů v simulátorech, řidiči začínají své první 

lekce jízdou na trenažérech. A tak se ptáme, jak je to u jedné z nejdůležitějších profesí na 

světě? V České republice pracuje víc než 217 tisíc lidí ve zdravotnictví (1), i oni již dnes 

mají možnost nejprve si své schopnosti zkusit nanečisto.  

Otázkou, jak vytvořit pro zdravotnický personál vhodný druh trenažéru, se zabývalo již 

mnoho lidí před námi. Odpovědí na tuto problematiku je simulační medicína. Ta nám 

pomáhá napodobovat nejen známé a běžné okolnosti z praxe, ale i vzácné či méně časté 

situace, ke kterým se lékaři dostanou jen zřídka. Simulační medicína umožňuje bezpečně 

a reálně si vyzkoušet průběh a chování v těchto situacích, aniž by došlo k jakýmkoli 

ztrátám na životech.   

Ke snadnějšímu studiu na lékařských školách byla vyvinuta řada pomůcek. Jednou z nich 

jsou i simulační figuríny. V této bakalářské práci se budeme zabývat zejména simulační 

figurínou SimMan 3G od firmy Laerdal.  

První kapitolu teoretické části věnujeme historii simulační medicíny. Vylíčíme zde původ 

vzniku simulací a objasníme základní informace. Touto prací se pokusíme rozšířit 

povědomí o těchto možnostech vzdělávání.   

Simulační figuríny jsou převážně využívány v simulačních centrech, z tohoto důvodu se 

v bakalářské práci zabýváme také simulačními institucemi. Představíme si zde 

i Společnost pro simulaci v medicíně, která zastřešuje všechna simulační centra.  

Podrobněji se podíváme na využití simulátorů, popíšeme simulační kurzy vedené 

v institucích pro simulaci a objasníme jejich cíle.  

V praktické části předvedeme ukázky scénářů první pomoci pro výuku zdravotnických 

záchranářů. Cílem této bakalářské práce je seznámit se a perfektně zvládnout ovládání 

programátorské aplikace SimDesigner. K vytvoření scénářů je nezbytně nutná znalost 

fyziologických i patologických dějů probíhajících v těle během krizového stavu. 
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Posledním cílem je vytvořené scénáře otestovat a uvést do provozu tak, aby je nadále 

mohli využívat učitelé a instruktoři ve své výuce.  
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2 Simulační medicína 

 

Jak jsme již jednou zmínili (viz Úvod), simulační medicína je odpověď na otázku týkající 

se trenažérů pro zdravotnický personál. Jedná se o výukovou metodu založenou na 

simulacích. V dnešní době je tento způsob učení rozšířen nejen v pregraduálním, ale 

i v postgraduálním vzdělávání. V následujících kapitolách si řekneme, kde se nachází 

počátky simulační medicíny, co tato metoda výuky obnáší, jaké jsou její cíle a jak by měla 

probíhat. 

 

 

2.1 Historie simulační medicíny  

 

Považujeme-li za nejširší definici simulace napodobování stavu, situace a věci, tak její 

historické kořeny sahají až k období antiky (2). Prvními medicínskými simulátory byly 

jednoduché modely lidského těla vytvořené z kamenů a hlíny (3). Tuto formu simulací 

můžeme řadit k takzvaným netechnickým simulacím. Imitace se postupem času stávaly 

předmětem, jak zlepšit své dovednosti, znalosti, chování a komunikaci (2). Tato znalost 

se nepochybně promítla i do vývoje nových technologií. Od prvních leteckých simulátorů 

přes vojenské trenažéry až po současné simulační přístroje v lékařství (4).  

Moderní vývoj technologií je společností často zamítnut právě jen proto, aby byl o pár let 

později znovu objeven a společností přijat. Za počátek moderních pacientských figurín 

bychom mohli považovat konec dvacátého století, přestože první náznaky zde byly před 

šedesáti lety.  

Typy simulací se dají podle vývoje a dovedností rozdělit do pěti kategorií, a to na verbální 

pacient, standardizovaný pacient, anatomický pacient, počítačový model a elektrický 

model. První model, takzvaný verbální pacient, je pouze slovní formou líčená 

problematika situace.  

Pojem standardizovaný pacient označuje herce přehrávající danou scénu. Tento způsob 

výuky začal v roce 1963 a za jeho zakladatele se považuje fakulta neurologie 

na Univerzitě v jižní Kalifornii. Herci měli za úkol naučit se přesné chování pacientů 
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s mozkovým či jiným postižením. Tento experiment se setkal s neúspěchem. Byl 

považován za nedostatečně vědecký a nákladný. Později se simulovaná výuková metoda 

začala používat v gynekologii a pediatrii jako nástroj pro zlepšení diagnostických 

dovedností mediků a zhodnocení jejich kompetence. V roce 1993 The Medical Counsil 

of Canada jako první začlenil standardizovaného pacienta do kategorie zkoušek s licencí 

(2).  

Anatomický pacient (v Česku znám pod názvem „Anča“) byl na trh uveden v roce 1960. 

Tento produkt firmy Leardal byl navržen pro trénování kardiopulmonální resuscitace 

(KPR).   

Počítačový pacient funguje pouze na základě virtuální reality. První zmínky přichází 

z devadesátých let z Univerzity v Kalifornii – San Diegu, kde uvedli do provozu 

simulátor Sleeper. Byl to poměrně složitý systém určený především k výuce fyziologie 

a farmakologie (5).  Dalším velkým pokrokem v simulační medicíně bylo vyvinutí 

tzv. Gas Mana. Ten již dokázal simulovat zavedení anestetik a jejich následnou distribuci.  

Firma Leardal navrhla simulátor MicroSim pro trénink resuscitace a nácvik krizových 

situací (2).   

První celotělový elektrický pacientský simulátor byl navržen na Univerzitě v Jižní 

Kalifornii (na stejné univerzitě, na které se zavedl standardizovaný pacient do výuky). 

Stephen Abrahamson a Judson Desmond ve spolupráci s Aerojet General Comporation 

postavili první prototyp celotělového elektrického pacientského simulátoru – SIM 1. 

Simulátor již umožňoval pohyby očních víček, zvětšovat a zmenšovat velikost čoček, 

otvírat čelist, napodobovat dýchací pohyby hrudníku, a také bylo možné si na figuríně 

poslechnout srdeční ozvy a změřit puls. V roce 1986 na Stanfordské univerzitě sestavil 

David Gaba svůj první prototyp Comprehensive Anesthesia Simulation Environment 

(CASE). Gaba se zaměřil nejen na správný postup v řešení krizových situací, ale i na 

výkon celého zdravotnického týmu. Byl inspirován společností Crew Resource 

Management, která k výcviku pilotů používala právě letecký simulátor (6). Díky 

tzv. „černým skříňkám“ se zjistilo, že mnoho leteckých katastrof se událo kvůli 

nesprávnému seřazení priorit a nedostatečné komunikaci posádky (7). Společnost 

Gaumard Scientific Company vyrobila porodní simulátor, který obsahoval 

novorozeneckou figurínu s možností simulace centrální i periferní cyanózy. V roce 
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2000 firma Leardal představila světu svůj první simulátor řady SimMan, o pět let později 

přišla na trh s prvním dětským simulátorem (2).  

Od devadesátých let rostl vývoj nových modelů simulátorů neuvěřitelnou rychlostí. 

Simulovaná medicína se nadále nevyužívala jen v anesteziologii, ale promítla se i do 

dalších výukových metod lékařských oborů. Simulátory bychom mohli vidět jak na 

pediatrii, kardiologii, chirurgii, traumatologii, tak na výukových programech 

zdravotnických záchranářů. Mnoho pedagogů z lékařského odvětví uznává, že výuka 

formou simulační medicíny je budoucností lékařského vzdělávání.  

 

 

2.2 Výuka medicíny založená na simulacích 

 

Simulační přístroje slouží jako alternativa k reálným pacientům. Studenti mohou dělat 

chyby a učit se z nich bez toho, aniž by někoho reálně ohrozili. Bylo zjištěno, že simulace 

zvyšuje klinickou způsobilost jak na vysokoškolské, tak postgraduální úrovni. Dále bylo 

zjištěno, že simulace může zvýšit bezpečnost pacientů a snížit náklady na péči tím, že 

zvýší kompetenci zdravotnického personálu (8).  

Univerzita v Kalifornii provedla v roce 2018 srovnávací test, ve kterém testovala studenty 

čtvrtého ročníku medicíny.  Hodnotila se účinnost tréninku na elektrických simulátorech 

vs. na anatomických figurínách („Ančích“) podle předpisů American Heart Association 

(AHA) pro vysoce kvalitní KPR. Testovaných studentů bylo 70, byli rozděleni na dvě 

skupiny a výzkum trval 8 měsíců. První skupina (A) se učila KPR podle pokynů AHA na 

elektrických pacientských simulátorech. Druhá skupina (B) měla výuku na standardních 

anatomických figurínách. Při závěrečném testu se primárně hodnotila frekvence 

resuscitace hrudníku za minutu, hloubka komprese a zpětné uvolňování hrudníku po 

kompresi, které je důležité k naplnění srdce krví. Sekundárně se hodnotil čas potřebný 

k aktivaci pohotovostních lékařských služeb. Obě skupiny zvládly vykonání KPR podle 

pokynů AHA. Nicméně studenti ve skupině A se více přiblížili ideálním výsledkům AHA 

týkající se hloubky komprese. Ve skupině A se jednalo o průměrnou hloubku 4,57 cm 

(95 % interval spolehlivosti (IS) [4,30 – 4,82]). Ve skupině B byla průměrná hloubka 

3,89 cm (95 % IS [3,50 – 4,27]). Podle evropských guidelines je doporučovaná hloubka 
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5 cm a frekvence 100-120/min (9). Výsledek je tedy statisticky významný pro p = 0,02. 

Ve frekvenci stlačování a uvolňování hrudníku nebyl mezi skupinami velký rozdíl. 

Skupina A měla frekvenci komprese 123,2 za minutu (95 % IS [117,9 – 128,4]) a skupina 

B 116,1 za minutu (95 % IS [109,9 – 121,2]). Výsledek je statisticky nevýznamný pro 

p = 0,06. Průměrné procento počtu kompresí hrudníku, po nichž došlo k úplnému 

uvolnění hrudníku bylo pro A skupinu 0,954 (95 % IS [0,925 – 0,978]) a pro skupinu B 

0,941 (95 % IS [0,874 – 0,985]). Výsledek je statisticky nevýznamný pro p = 0,83. Čas 

na aktivaci pohotovostních lékařských služeb měla skupina A výrazně lepší než skupina 

B.  Skupina A potřebovala 24,7 sekundy na aktivaci pohotovostních služeb, skupině B 

trvala aktivace 79,5 sekund. Výsledek je statisticky významný pro p = 0,007 (8).  

Z výsledků výzkumu nám tedy vyplývá, že používání pacientských simulátorů ve výuce 

je mnohem efektivnější než používání anatomických figurín. 

 

 

2.2.1 Simulační figuríny na školách  

 

Pojem „zážitková pedagogika“ je již v dnešní době známou výukovou metodou. Mnoho 

studií jednoznačně dokazuje fakt, že emoce nám zlepšují paměť (10). Na tomto principu 

funguje učební metoda zážitkového vzdělání, která se snaží docílit lepší efektivnosti učení 

díky intenzivním prožitkům a zkušenostem založeným na vlastním jednání. Již od útlého 

věku vedeme děti k takzvanému učení formou hry. Tato metoda neplatí jen pro malé 

předškoláky, platí i pro dospělé, jen s tím rozdílem, že v tomto případě je nutné mít 

alespoň teoretické základní znalosti dané oblasti. 

Dalova pyramida učení rozděluje schopnost pamatovat si následovně.  

Po dvou týdnech jsme si schopni zapamatovat:  

• 10 % z toho co jsme četli,  

• 20 % z toho co jsme slyšeli,  

• 30 % z toho co jsme viděli,  

• 50 % z toho co jsme slyšeli a viděli,  

• 70 % z toho co jsme řekli,  

• 90 % z toho co jsme učili někoho jiného nebo sami udělali (11). 
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Tohoto poznatku začínají využívat i obory medicíny. Pro vznik paměťové stopy nestačí 

jen přednášky či samostudium. Je zapotřebí kritické situace studentům reálně ukázat, aby 

si mohli vytvořit reakci, která je do jisté míry automatická, a aby si osvojili koordinační 

metody díky nimž mohou později fungovat efektivněji (12). Na univerzity se čím dál 

častěji dostává technologie simulační medicíny, která se řídí principy zážitkového učení. 

Jednou z mnoha škol používající systém simulačních figurín je i Technická univerzita 

v Liberci. Zde tento program začal v roce 2010 koupí první figuríny SimMan 3G a dalšího 

vybavení jako je například ampulárium, vyměnitelné traumatizované končetiny 

a amputace končetin. Úspěch dokazuje nákup dalších simulátorů provedený ještě tentýž 

rok. Tehdejší Ústav zdravotnických studií (nyní již Fakulta zdravotnických studií) pořídil 

simulátory SimBaby a dva SimJuniory.  Pro velký zájem studentů i pedagogů a pro 

aktualizování nových technologií došlo v roce 2018 k pořízení dalších dvou simulátoru 

SimMan 3G.  

Díky početnému vybavení můžeme nazývat Technickou univerzitu jako Centrum 

simulační medicíny. Pro zdokonalení výuky je laboratoř simulační medicíny vybavena 

několika kamerami, které slouží ostatním studentům v posluchárně k živému vysílání, 

jelikož simulace se účastní pouze 3-4 studenti. Vyučující lékař s obsluhujícím technikem 

pak mohou být za neprůhledným sklem v místnosti vedle laboratoře a dálkově ovládat 

SimMana,  

 

 

2.3 SimMan 3G 

 

SimMan 3G je celotělový bezdrátový pacientský simulátor životní velikosti 

s vyměnitelnou dobíjecí baterií, vzduchovým kompresorem a zásobníkem pro 

destilovanou vodu a uměle vytvořený koncentrát krve. Simulátor může fungovat jako 

samostatná jednotka, nebo v kombinaci s kompresorem ASL 5000, ultrazvukem 

SonoSim či přídavnými trauma končetinami. SimMan 3G je schopen zobrazit širokou 

škálu fyziologických a neurologických příznaků a má v sobě naprogramováno více než 

145 odpovědí na farmakologickou léčbu (seznam funkcí viz Příloha A a B) (13). Díky 

těmto možnostem jsou lektoři schopni pro studenty nasimulovat na figuríně situace mezi 
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které patří například ztráta končetiny, plicní embolie, srdeční zástava, anafylaktický šok 

a jiné (14).  

Konání studentů je simulátorem registrováno a zaznamenáváno automaticky, nebo 

manuálně za pomoci techniků obsluhujících simulátor. Tyto záznamy se využívají 

v pozdějším tzv. debriefingu, kde se celý scénář i simulace probírá. Tento systém 

umožňuje vyučujícímu efektivně posoudit individuální i týmové dovednosti žáka během 

vykonávání první pomoci. Instruktor sám nebo za pomoci technika simulaci ovládá 

z instruktorského počítače. Pro reálnost situace má SimMan v hlavě zabudovaný hlasový 

reproduktor, kterým se instruktor muže dorozumívat se studenty (13).  

 

 

2.3.1 Software  

 

Software vytvořený pro simulátory je tvořen aplikací Laerdal Simulation Home, ze které 

lze spustit aplikaci Laerdal Learning Application (LLEAP) pro ovládání scénářů, 

SimDesigner pro vytváření a úpravu scénářů, SimView server nebo SessionViewer pro 

debriefing a aplikaci Patient Monitor napodobující reálný pacientský monitor. 

Instruktorská aplikace LLEAP může být spuštěna v automatickém nebo manuálním 

módu. Automatický mód umožňuje spuštění předem naprogramovaných scénářů. 

Manuální mód se naproti tomu využívá tehdy, chce-li instruktor mít úplnou volnost 

v ovládání a vše si na místě nastavuje ručně. Manuální mód s sebou nese jisté nevýhody, 

jako například pohotové reakce lékaře na výkony studentů prováděné během simulace 

a perfektní přehled uživatelského prostředí (15).  

 

 

2.3.2 Druhy simulátorů značky Laerdal 

 

Simulátory můžeme dělit mnoha způsoby. Máme možnosti jako je dělení podle věku, 

barvy kůže, vybavení, účelu použití aj. Děti mohou mít odlišné fyziologické odpovědi na 

trauma ve srovnání s dospělými, proto je nutné mít nejen simulátor dospělého pacienta, 
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ale i simulátor dítěte. V porodnictví se uplatní spíše simulátor ženského pohlaví než 

mužského a k nácviku jistých výkonů je potřeba mít kompletní figurínu, kdežto k nácviku 

resuscitace postačí jen torzo.  

Dělení podle účelu použití: 

• resuscitační trenažéry – slouží ke zdokonalování výkonu KPR, 

• traumata a trenažéry pro krizové situace – využívá se ke zlepšení myšlení 

v krizových situacích, klinické diagnostiky a meziprofesního týmového výcviku 

zvládání nouzových stavů, 

• ošetřovatelství a péče o pacienty – trenažéry navržené tak, aby rozvíjely 

a zdokonalovaly základní ošetřovatelské kompetence, 

• porodnictví a pediatrie – simulátory uzpůsobené k nácvikům situací, které mohou 

nastat během těhotenství, porodu či v pediatrii. 

Dělení podle věku:  

• Premature Anne – model dítěte starého 25 týdnů určený k nácviku péče 

o předčasně narozené děti, 

• SimNewB – novorozenecký simulátor zaměřený na prvních 10 minut života 

slouží k nácviku novorozenecké resuscitace či k rozpoznání funkčních/ztuhlých 

plic, 

• SimBaby – simulátor představující pacienta ve věku 9 měsíců zhotovený pro 

výcvik ve všech aspektech péče o kojence,  

• SimJunior – model šestiletého chlapce simulující jak zdravé mluvící dítě, tak 

nereagujícího kriticky ohroženého pacienta,  

• SimMan – simulátor dospělého jedince umožňující širokou škálu fyziologických 

i neurologických příznaků a farmakologických odpovědí. 

Dělení podle pohlaví: 

• simulační figuríny se standardně dodávají s vyměnitelnými nástavci pohlaví 

(ženské, mužské, bezpohlavní) a s parukou ženských vlasů pro lepší znázornění 

ženského simulátoru. 

Dělení podle kompletnosti simulátoru: 

• celotělový – simulátory celého těla slouží převážně pro nácvik souhrnné péče 

o pacienta, můžeme k nim zařadit modely jako Nursing Anne nebo všechny druhy 

modelu SimMan, 
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• částečný – specifické simulátory určené jen ke stanoveným výkonům jako 

například modely Mama-U představující porodní dělohu nebo QCPR (Little 

Junior, Little Anne) pro nácvik KPR. (16) 

 

 

2.4 Společnost pro simulaci v medicíně  

 

Vznik této české společnosti byl iniciován již v roce 2016. S postupně se rozvíjející 

simulační medicínou rostla i potřeba stavět simulační centra, a proto začalo být nezbytné 

korigovat nově vzniklé instituce a sjednotit úsilí jednotlivých pracovišť. Nicméně ke 

kompletnímu vytvoření Společnosti pro simulaci v medicíně došlo až v roce 2018 

a členové této společnosti se snaží nastavit pravidla pro simulaci v České republice (17). 

Cílem Společnosti je: „definování podmínek personálních, technických a tvorba metodiky 

pro provádění vysoce kvalitních medicínských simulací na sofistikovaných pacientských 

simulátorech v simulačních centrech.“ (18) 

 

 

2.4.1 Simulační centra 

 

Simulační medicína našla své hlavní využití v simulačních centrech. Tato centra slouží 

jak k pregraduální, tak k postgraduální výuce. Jedná se o instituce fungující samostatně, 

nebo o instituce spojené s vysokou školou zaměřenou na zdravotnictví. V této 

podkapitole si shrneme nejznámější centra České republiky. Uvedeme zde jejich původ, 

hlavní cíle, principy a důvody vzniku.   

 

 

2.4.1.1 Aesculap Academie  

 

Aesculap Academie je jednou z vůdčích lékařských výukových institucí, která je 

zaměřena hlavně na postgraduální vzdělání. Tento projekt byl zahájen v roce 1995 
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v Tuttlingenu na území Německa. Nyní má však pobočky ve více než 40 zemích, mezi 

něž patří i Česká republika. V roce 2005 dostala právě česká Aesculap Academia ocenění 

jako třetí nejlepší instituce ve světě. Cílem této organizace je předávání znalostí 

a zkušeností mezi odborníky, demonstrace nejnovějších postupů a metod v lékařství 

a v neposlední řadě zařazení nových technologií a virtuálních simulací do výukových 

programů. Akademie se snaží nejen vyučovat látku týkající se medicíny, ale zároveň 

usiluje o předávání celkového pohledu, který by účastníci mohli využít i ve svých 

soukromých životech. Jedním z hesel Akademie je nepředávat jen informace, ale 

poskytovat zkušenosti. Pro svou výuku se snaží získat mezinárodně uznávané odborníky 

na pozici lektorů, a zároveň přeměnit ambiciózní pracovníky na budoucí učitele. 

Podporují výstavbu nových center a zaškolují pracovníky tak, aby udrželi na všech svých 

dceřiných institucích kvalitní výuku (19).  

Na rozdíl od ostatních akademií, Aesculap Academie má bezkonkurenční rozsah výukové 

medicíny s jejich širokou nabídkou kurzů. Zaměřují se na oblast od ambulantní péče, přes 

zdravotnický personál až po management nemocnice. Pravidelné kurzy jsou zaměřené na 

edukaci v oblastech: laparoskopie, neuroendoskopie, arthroskopie, chirurgické sutury, 

problematiky implantabilních portů, centrální a periferní žilní kanylace, péče o rány, 

dezinfekce a hygiena bezpečného podání intravenózních léčiv, péče o stomie, péče 

o dialyzované pacienty, regionální anestezie, invazivní monitorace, prevence 

nozokomiálních nákaz a další (20). 

 

 

2.4.1.2 CENTESIMO Olomouc  

 

Centrum telemedicíny a simulátorů Olomouc neboli ve zkratce CENTESIMO, je zřízeno 

lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Zahájení se centrum dočkalo 

v červnu roku 2014 a bylo postaveno s úmyslem rozvíjet jak pregraduální, tak 

postgraduální výuku (21).  

Děkan lékařské fakulty UP prof. MUDr. Milana Kolář, Ph. D. zhodnotil simulační centra 

takto: „Simulátory a telemedicína mají velkou budoucnost, zejména proto, že pomocí 

těchto moderních metod můžeme ukázat studentům klinické situace, které by v běžném 

provozu prakticky neviděli, a hlavně by si nemohli vyzkoušet, jak se v této situaci 
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chovat“ (21). Těmito situacemi jsou myšleny akutní život ohrožující stavy, kdy rozhodují 

sekundy, a kdy není čas na dlouhé debaty nad lékařským postupem.  

Pacienta zastupuje v simulačním centru figurína Sim Man 3G od firmy Laerdal. V centru 

se také nachází tréninkové simulátory pro gynekologii a porodnické simulátory. Jsou 

zastoupeny modely Porodnický simulátor SimMom a Novorozenecký simulátor 

SimNewB. Poslední z rodiny simulátorů je zde figurína Resusci Anne Simulator sloužící 

především pro výuku záchranného zdravotnického personálu (21). 

 

 

2.4.1.3 SIMECE Olomouc  

 

Simulační medicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc bylo vybudováno v roce 

2017. Tato instituce je zaměřená především na postgraduální vzdělání, úzce spolupracuje 

se simulačním centrem lékařské fakulty Centesimo. SIMECE má k dispozici dva 

simulátory typu SimMan 3G a nejnovější simulátor umělé plíce značky Laerdal. Jejich 

hlavním cílem je naučit zdravotníky týmové spolupráce a rozhodování řešení krizové 

situace. Centrum se podílí na výuce KPR všech zaměstnanců Fakultní nemocnice 

Olomouc a zejména na výuce lékařů a sester JIP.  Umožňují týmové kurzy nejen pro své 

zaměstnance ale i pro externí zájemce, jedná se o workshopy krizové situace 

v anesteziologii a intenzivní péči, krizové situace pro lékaře standardních oddělení (22). 

 

 

2.4.1.4 SIM Centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 

Simulační medicína pro pregraduální výuku se čím dál častěji objevuje ve školních 

osnovách renomovaných univerzit. Tato metoda výuky se stala hitem ve světě. Z tohoto 

důvodu se i 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy rozhodla vybudovat své vlastní 

centrum lékařských simulací (SIM centrum).  Centrum se nachází v budově 

Fyziologického ústavu a patří k nejlépe vybaveným výukovým pracovištím v České 

republice (23).  
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Vybavení je tvořeno čtyřmi pacientskými simulátory. Tři z nich pochází od výrobce 

Laerdal Medical – dva Resusci Anne Simulator a SimMan, a čtvrtým je iStan od firmy 

CAE.  

Profesoři a lektoři se snaží co nejvíc studentům připodobnit reálné situace, které je mohou 

v běžném i pracovním životě potkat. Proto výuka probíhá ve speciálně upravených 

učebnách, které by měly napodobovat například jednotku intenzivní péče, akutní příjem, 

standardní nemocniční oddělení nebo běžný centrální příjem. Dále mají k dispozici 

spoustu vybavení, díky kterému si mohou studenti vyzkoušet ultrazvukem řízenou 

katetrizaci, zajištění dýchacích cest včetně tracheostomie či ošetření traumat (24). 

 

 

2.4.1.5 SICE Simulační centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny 

 

Simulační centrum vzniklo v roce 2012 na území Fakultní nemocnice v Brně (25). 

Myšlenka na založení tohoto centra vychází ze snahy zlepšit kvalitu výuky péče 

o pacienta a bezpečnosti. Účastníci kurzů si trénují například sundávání helmy z hlavy 

poraněného motocyklisty, což není lehký úkon a často vyžaduje spolupráci dvou 

záchranářů (26).  

Tak jako ostatní instituce simulační medicíny, tak i SICE se zaměřuje na vzdělání 

v oblasti komunikace mezi zdravotnickým personálem, pacienty a jejich příbuznými. 

Centrum se snaží připravovat budoucí zdravotníky na jejich povolání a pedagogům 

i lékařům umožňují rozšiřovat a zdokonalovat teoretické znalosti i praktické dovednosti. 

Kromě programu Simulační trénink komunikace má centrum i program Simulace 

v terénu, který se zabývá hlavně situacemi prakticky využitelnými v reálném životě (27). 

Tohoto kurzu se můžou zúčastnit nejen členové složek integrovaného záchranného 

systému, ale i osoby bez zdravotnického zaměření, které mají zájem naučit se základy 

první pomoci. 
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2.5 Simulační kurzy 

 

„Simulační medicína je technika, a to hlavně technika psychologická“ (7). Podle slov 

Michaela Sterna, primáře Anesteziologického oddělení Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady, by správná simulace neměla být vedena jako zkouška. Na budoucí 

zdravotnický personál by neměl být vyvíjen tlak vzniklý z nutnosti uspět a dostat za jedna, 

nebo neuspět a propadnout. Není důležité se všechny vědomosti naučit nazpaměť, 

důležité je vědět, jak dané informace využít v praxi. A toto je jeden z mnoho cílů 

simulačních kurzů – naučit zdravotnický personál používat své znalosti (28). 

Celý den je předem rozvržen. Účastníci se nejprve musí seznámit s funkcemi simulátoru 

(briefing). Je důležité poznat, co figuríny umí, poté účastníci ví, co mohou očekávat 

a simulace nepůsobí tak nereálně. Například u simulátoru může být matoucí stále stejný 

výraz tváře, nebo modré světlo v ústech při cyanóze na místo zmodrání kůže.   

Po prvotním seznámení probíhá sama simulace. Účastníkům se musí nejdřív objasnit celá 

situace – kde se nachází, či na jakém jsou oddělení. Podle místa konání se musí 

přizpůsobit i vybavení. Záchranáři v terénu mají jiné možnosti než lékaři na oddělení 

jednotky intenzivní péče. Dále se musí určit role aktérů. Na rozdíl od briefingu, který je 

možno provádět s celou skupinou, je vlastní simulaci vhodné provádět se 3–4 

zúčastněnými. Celý scénář začíná krátkou anamnézou pacienta a poté se už uvádí do 

provozu samotný simulátor. Celkový čas je zhruba 8-15 minut a simulace může být 

nahrávána, aby se studenti na nahrávku mohli zpětně podívat (29).  

 Po simulaci následuje tzv. debriefing. Rozebírá se řešení simulovaného scénáře a práce 

v týmu. Jedná se o nejdůležitější část celého kurzu a je důležité vést ho v přátelském 

duchu. Během diskuze se účastníci dozví, co udělali správně a co nikoliv. Probírají zde 

své chyby a důvody proč k nim došlo. Lektoři jim navrhují různá řešení, ale je zde spíš 

snaha navést účastníky především k sebepoznání a k tomu, aby sami přišli na to, v jaké 

oblasti se musí zlepšit. Může zde být přítomen i psycholog, který podá zpětnou vazbu na 

celý průběh simulace. Je to velmi otevřená část kurzu, kde každý může říct svůj názor 

a může se bez obav vyjádřit nejen ke scénáři, ale i k práci svých kolegů (28). 
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2.5.1 Cíle simulačních kurzů  

 

Díky možnosti bezpečného opakování úkonů si mohou účastníci kurzů natrénovat řadu 

praktických dovedností jako jsou například intubace nebo drenáže. Dále se zde lékařské 

týmy učí, jak zvládnout tlak vyvíjený krizovou situací, a jak vyřešit vzácné nemoci 

či stavy, se kterými se setkávají jen zřídka. Kurzy simulace ale neslouží pouze k propojení 

teoretické a praktické výuky, hlavním cílem těchto lekcí je naučit studenty i nemocniční 

personál netechnickým dovednostem jako např. komunikační dovednost nebo určení 

pořadí priorit (7). Komunikace a rychlé rozhodování lékařského týmu může být mnohdy 

rozhodující v záchraně lidských životů. 

Simulátory jsou využívány také u složek integrovaného záchranného systému (zejména 

ZZS a hasičský záchranný sbor), kde jsou využívány pro nácvik metody třídění START 

(30). Při testování mají respondenti za úkol roztřídit raněné pacienty nejprve v papírové 

formě pomocí dotazníku a následně za použití simulátoru. Z výsledků lze vyhodnotit, že 

pokud je člověk vystaven vlivům zvuku, obrazu a samostatnému zjišťování zdravotního 

stavu, tak je třídění raněných více nepřesné, a proto pro nácvik užitečnější než pouhý 

dotazník (31). 
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3 Experimentální část  

 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření několika scénářů první pomoci pro studijní 

program Zdravotnické záchranářství. Po konzultaci s odborníky jsme sestavili konkrétní 

scénáře na fibrilaci komor, anafylaktickou reakci a intoxikaci CO. Informace potřebné 

k vytvoření scénářů jsme čerpali z odborné literatury První pomoc II.: pro studenty 

zdravotnických oborů (32), První pomoc u dopravních nehod (33), Simulation scenarios 

for nursing educators: making it real (34) a Clinical simulations for nursing education 

(35).  K vytvoření těchto scénářů bylo nutné se seznámit se softwarem SimDesigner 

potřebným k tvorbě scénářů pro medicínskou simulaci. V následném kroku jsme dané 

scénáře vytvořili v programu Laerdal Simulation – SimDesigner a spolu s akademickými 

pracovníky jsme je testovali v aplikaci LLEAP. 

Tyto scénáře budou sloužit jako výukový materiál pro studenty, vyučující a instruktory 

první pomoci. Známým faktem je to, že člověk si nejlépe pamatuje věci, které si mohl 

sám vyzkoušet, nebo je vidět na vlastní oči (Simulační figuríny na školách). Z tohoto 

poznatku vycházíme i my, proto předpokládáme, že vytvořené scénáře pomohou 

studentům zdokonalit své schopnosti a zautomatizovat si své reakce na krizové situace.   

 

 

3.1 Scénáře první pomoci  

 

Jsem si vědoma doporučeného členění kvalifikační práce na teoretickou část, praktickou 

část, výsledky a diskuzi. Avšak pro lepší přehlednost jsem se rozhodla uvést vždy daný 

scénář i s výsledkem. 

V následující části práce si detailně rozebereme vytvořené scénáře Fibrilace komor (FK), 

Anafylaktická reakce (AR) a Intoxikace CO (ICO). Situace v nich řešené jsou sestavené 

tak, aby vystihovaly méně časté případy, které nejsou na denním pořádku ZZS. Tyto 

výukové materiály slouží jak ke zdokonalení dovedností budoucích záchranářů, tak 

k prohloubení a rozšíření znalostí a automatických reakcí na krizové situace.  
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Během simulace by měl být přítomen technik zajišťující obsluhu softwaru a nejméně 

jeden lékař dohlížející na medicínskou stránku. Aplikace LLEAP umožňuje v průběhu 

spuštěného scénáře stále manuálně ovládat všechny funkce. V případě, že se účastníci 

odkloní od předem připravené situace, tak lékař spolu s technikem může přenastavit 

v případě potřeby funkce simulátoru. Ve velkých simulačních centrech se simulace 

účastní i několik školených doktorů dohlížejících buďto na parametry simulátoru nebo na 

jednotlivé účastníky kurzu.  

Program SimDesigner poskytuje celou řadu konfigurovatelných funkcí. Mnoho z nich 

není důležitých pro nácvik první pomoci, avšak pro reálnější napodobení situace jsme 

v profilu simulátoru nastavili i tyto hodnoty.  

Scénáře jsme diskutovali s více odborníky. V jistých krocích první pomoci se jejich 

názory neshodovaly. Přestože by se zdravotnický personál měl řídit doporučenými 

předpisy, tak v praxi má každý zdravotník svůj vlastní naučený postup. To stejné platí 

i u otázky farmakologie. Členové posádky ZZS nejsou oprávněni podávat léky pacientovi 

a v případě nutnosti tyto léky podat, je nezbytná konzultace s doktorem. Každý lékař má 

s medikamenty jiné zkušenosti, a na tomto základě je doporučuje. Abychom vyřešili 

problém s příliš velkým počtem variant, vytvořili jsme univerzální možnost s názvem 

„jiný lék“. V hlavní nabídce možností jsme pro tyto scénáře vybrali jen pár základních 

léků. V případě, že se účastníci simulace rozhodnou pro něco jiného, bude nám sloužit 

možnost „jiný lék“, ke kterému připíšeme poznámku s názvem příslušného léku 

podaného účastníky. Stejným principem řešíme chování aktérů při první pomoci. 

V hlavní nabídce jsme se snažili obsáhnout vše, co se při dané situaci vykonává, avšak 

možností je hodně. Pro tyto případy jsme nastavili variantu „úkon mimo scénář“, kde poté 

opět připíšeme poznámku, co účastníci vykonali. V případě, že doktor či jiný instruktor 

kurzu dospěje k názoru, že účastníci se neřídí pravidly první pomoci, je zde 

naprogramovaná možnost „nedodržení postupů první pomoci“ směřující k fázi trvalé 

asystolie. Tato fáze znázorňuje smrt pacienta a znamená konec simulace. 

V SimDesigneru je tato fáze tou poslední fází, ze které není možno se dostat zpět do cyklu 

kroků první pomoci. 

Následující scénáře jsme řešili principem splnění podmínky. Abychom se vyhnuli 

problému s posloupností výkonů prováděných v krizové situaci, zjednodušili jsme 

program tak, že veškeré možné úkony jsme nadefinovali do hlavní nabídky možností 
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a ponechali jsme vždy jednu nebo dvě podmínky nutné pro přepnutí fází. V momentě, 

kdy účastníci dané podmínky vykonají, tak se spustí nová fáze. Například ve scénáři AR 

máme „Novalgin“ nadefinovaný jako podmínku mezi první a druhou fází. V reálu je 

význam této podmínky takový, že když účastníci podají lék Novalgin, pacient dostává 

alergickou reakci a simulátor se přepne z fáze výchozí stav do fáze dvě alergická reakce. 

Jako další příklad uvedeme situaci ze scénáře FK. Simulátor se nachází ve stavu fibrilace. 

Pro přepnutí z tohoto stavu slouží podmínka „Start compressions“ v trvání 6 minut 

a podmínka „Deliver shock“ rovný 3 výbojům. Na podobné bázi jsou řešené všechny 

ostatní podmínky ve scénářích. V případě, že se simulace neubírá tam, kam by měla, 

máme naprogramovanou záchrannou podmínku „skok“, která je založená na čistě 

instruktorském rozhodnutí a neovlivňuje ji chování studentů. Když chce instruktor sám 

od sebe přepnout další fázi, zvolí tuhle podmínku a simulátor se sám od sebe přepne bez 

přičinění účastníků simulace. 

 

 

3.1.1 Fibrilace komor 

 

Grafické znázornění scénáře fibrilace komor v programu SimDesigner můžeme vidět na 

Obrázku 1. Výpis možností proveditelných úkonů viz Příloha C.  

Cíle simulační výuky  

1) Rozpoznání infarktu myokardu 

2) Zaléčení infarktu myokardu  

3) Rozpoznání srdečního rytmu  

4) Nácvik KPR při defibrilovatelném rytmu 

5) Ochrana vlastní osoby – hrozba přenosu hepatitidy  

Náhled (zadání pro obsluhu simulátorů) 

Muž prodělá infarkt myokardu. Na hlavě má tržnou ránu – diagnostikována hepatitida 

typu C (nutné mít při vyšetření rukavice). Záchranáři si buď vyžádají kartu pacienta, 

zeptají se okolo stojících lidí, nebo jim bude informace sdělena až na konci simulace. 

Muž se po příjezdu sanitky a kontrole životních funkcí dostává do stavu fibrilace komor. 
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Po třetím výboji a podání adrenalinu se mu opět obnoví krevní oběh. Je důležité, aby 

studenti na EKG rozpoznali infarkt a po obnově rytmu jej správně zaléčili.  

Obsazení: 1 dispečer, RZP složená ze 2 záchranářů – posádka s doktorem na cestě (do 

20 minut) 

Zadání situace (zadání pro studenty) 

Muž ve věku 55 let byl s kamarády na koncertě. Ve frontě na pití znenadání upadne, udeří 

se hlavou o zem. Na hlavě má malou tržnou ránu, ze které vytéká krev. Muž za pomoci 

ostatních vychází ven na vzduch. Udává bolesti hlavy a bolesti na hrudi, těžce se mu 

dýchá. Na místo je přivolaná záchranka. Muž čeká ve vstupní hale. 

OA: hyperlipidémie, hepatitida typu C 

FA: Tulip tbl.80 mg 1-0-0 

AA: pyl a prach 

Abusus: kuřák 20 let, cca 10/den 

výška: 176, váha 85 kg 

Výchozí stav – fáze 1 

Vědomí: při vědomí; GCS – 14 (4, 4, 6) 

Dýchání: DF 19/min; SpO2 89 %; etCO2 34 mmHg (4,5 kPa) 

Oběh: sinusový rytmus s inf. AMI a elevací ST úseku; TK 105/62 mmHg; TF 62/min; 

teplota krve 36,5 °C, na periferiích 36,1 °C; cyanóza pod 85 % SpO2 

Celkově: glykémie (4,2 mmol/l), pulz hmatný, naříká pro bolest, opocený, napůl otevřené 

oči, zornice v normě, reakce na světlo v normě 

Časový vývoj (10 min) 

Chování týmu:  

• kontrola vlastní bezpečnosti, nasazení ochranných pomůcek 

• kontrola stavu podle metody ABCDE:   

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 3/12 svod, krvácení) 
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o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• ošetření tržné rány na hlavě  

Parametry simulátoru – fáze 2: 

• zhoršení stavu, upadá do bezvědomí 

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 0/min, SpO2 0 % (neměřitelné); etCO2 0 mmHg (0 kPa) (neměřitelné) 

Oběh: hrubovlnná fibrilace komor; TK 0/0 mmHg; TF 0/min; teplota krve 35,7 °C, 

na periferiích 35,4 °C; cyanóza pod 85 % SpO2 

Celkově: glykémie (4,2 mmol/l), pulz nehmatný, oči zavřené, zornice v normě, reakce na 

světlo v normě 

Chování týmu (0-2 min):  

• kontrola stavu: vědomí (oslovení, bolestivý podnět), dýchání (průchodné dýchací 

cesty, poslechem, pohledem a pohmatem hodnocení dýchání) 

• zahájení KPR  

• 1. analýza rytmu – hrubovlnná fibrilace komor – defibrilovatelný rytmus  

o masáž srdce, nalepení elektrod, rozpoznání rytmu, první výboj – 200 J, 

pokračování v masáži srdce (2 minuty), zajištění dýchacích cest 

(ambuvak, laryngeální maska), připojení kapnometru  

o zajištění i.v. vstupu včetně napojení infuze (fyziologický roztok NaCl 0,9 

% nebo Ringerfundin) 

Chování týmu (2-4 min):  

• 2. analýza rytmu – hrubovlnná fibrilace komor – defibrilovatelný rytmus  

o kontrola rytmu, druhý výboj 300 J, masáž srdce (2 minuty), zajištění 

dýchacích cest (laryngeální maska, pokud nebylo provedeno 

v předchozím kroku), připojení kapnometru (pokud nebylo provedeno 

v předchozím kroku) 

o zajištění i.v. vstupu včetně napojení infuze (pokud nebylo provedeno 

v předchozím kroku) 
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Chování týmu (4-6 min):  

• 3. analýza rytmu – hrubovlnná fibrilace komor – defibrilovatelný rytmus  

o kontrola rytmu, třetí výboj 360 J, masáž srdce (2 minuty), zajištění 

dýchacích cest (laryngeální maska, pokud nebylo provedeno 

v předchozím kroku) 

o podání adrenalinu 1 mg, amiodaron (cordarone nebo sedacoron) 300 mg 

(2 ampule)  

Chování týmu (6 minuta):  

• 4. analýza rytmu – sinusový rytmus  

Parametry simulátoru – fáze 3:  

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 12/min; SpO2 95 %; etCO2 34 mmHg (4,5 kPa) 

• možnost řízené ventilace, pokud se záchranáři rozhodnou pro laryngeální masku  

Oběh: sinusový rytmus s inf. AMI a elevací ST úseku; TK 110/75 mmHg; TF 60/min; 

teplota krve 36,5 °C, na periferiích 36,3 °C; cyanóza pod 85 % SpO2 

Celkově: glykémie (4,2 mmol/l), pulz hmatný, zavřené oči, zornice v normě, reakce na 

světlo v normě 

Chování týmu: 

• po obnovení rytmu opětovná kontrola stavu podle metody ABCDE:   

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 12 svod, krvácení) 

o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• volání do nemocnice a domluva s koronární jednotkou 

•  fentanyl (nebo sufentanyl) – opioid – relaxace i.v. 

• na zaléčení infarktu (heparin, kardegic) i.v. 

• tekutiny: fyziologický roztok NaCl 0,9 % nebo Ringerfundin 500 ml i.v. 
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3.1.1.1 Struktura scénáře FK 

 

 

Obrázek 1: Scénář Fibrilace komor v programu SimDesigner (zdroj: autor) 

fáze č. 1 – Výchozí stav 

• stav pacienta při příjezdu sanitky  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Time in phase (3 minuty od spuštění 

fáze) 

• podmínka k přepnutí do fáze č. 5: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 2 – Fibrilace  

• pacient ve fázi fibrilace komor 

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Start compression (stlačování 

hrudníku po dobu 6 minut) a Deliver shock (3 výboje)  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 5: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 3 – Obnovení rytmu 

• pacient po obnově rytmu  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo volání do nemocnice  
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• podmínka k přepnutí do fáze č. 5: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 4 – Stabilizovaný pacient 

• pacient připraven na převoz do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 5: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 5 – Trvalá asystolie  

• fáze, ze které se již nedá vrátit zpět do cyklu první pomoci 

 

 

3.1.1.2 Zhodnocení scénáře FK  

 

Stav fibrilace komor jsme po konzultaci s odborníkem zvolili pro jeho široké využití 

v nácviku KPR. Účastníci simulace by si zde měli prohloubit znalosti o postupu první 

pomoci při defibrilovatelném rytmu s následným zaléčením infarktu myokardu. Tento 

scénář jsme navrhli tak, aby se pacientovi po 6 minutách výkonu KPR a 3 výboji znovu 

obnovil rytmus. Tyto podmínky se dají změnit. Pro pozdější využití ve výuce je tedy 

variabilní scénář výhodnější než fixně stanovený. Jako vedlejší cíl scénáře je upozornění 

na hrozbu hepatitidy typu C. Záchranáři by měli dbát především na vlastní bezpečnost. 

Touto okolností chceme budoucím záchranářům ukázat možné riziko nakažení infekcí. 

 

 

3.1.2 Anafylaktická reakce 

 

Grafické znázornění anafylaktické reakce v programu SimDesigner můžeme vidět na 

Obrázku 2. Výpis možností proveditelných úkonů viz Příloha D.  

Cíle simulační výuky 

1) Rozpoznání alergické reakce  

2) Zaléčení alergické reakce  

3) Rozpoznání srdečního rytmu  

4) Nácvik KPR při nedefibrilovatelném rytmu  
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Náhled (zadání pro obsluhu simulátorů) 

Žena má bolesti v epigastriu značící akutní cholecystitidu. Žena trpí bolestmi a dožaduje 

se léku na tlumení bolesti. Jelikož žena neví, že má nějakou alergii, tak po podání 

Novalginu se žena dostane do anafylaktického šoku s následnou zástavou srdce. Má 

alergii na metamizol. Po podání 2 adrenalinu se ženě opět obnoví krevní oběh. Pokud se 

záchranáři rozhodnou Novalgin nepodávat a rovnou odjet do nemocnice, žena zůstane 

v nezměněném stavu. 

Obsazení: 1 dispečer, RZP složená ze 2 záchranářů – posádka s doktorem na cestě (do 

20 minut) 

Zadání situace 

Žena, 59 let. Sanitku přivolal manžel. Žena má horečku, dvakrát zvracela a trpí intenzivní 

bolestí pod žebry. Bolest vyzařuje pod pravou lopatku. Žena nyní leží doma na posteli.  

OA: snad v minulosti žlučníkové obtíže 

FA: neguje 

AA: neguje 

Abusus: kuřačka, alkohol příležitostně 

výška 163 cm, váha 68 kg 

Výchozí stav – fáze 1 

Vědomí: při vědomí, GCS – 15 (4, 5, 6) 

Dýchání: DF 20/min; SpO2 97 %; etCO2 35 mmHg (4,7 kPa) 

Oběh: sinusový rytmus; TK 160/90 mmHg; TF 105/min; teplota krve 39,2 °C, 

na periferiích 38,7 °C; cyanóza pod 85 % SpO2 

Celkově: glykémie (3,9 mmol/l), opocená, naříká na bolest, pulz hmatný, oči otevřené, 

zornice v normě, reakce na světlo v normě 

Časový vývoj (10 min) 

Chování týmu:  

• kontrola vlastní bezpečnosti, nasazení ochranných pomůcek 

• kontrola stavu podle metody ABCDE:  

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 



36 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 3/12 svod, krvácení) 

o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• palpační vyšetření břicha 

• konzultace s lékařem – po konzultaci podány léky na bolest – Novalgin 1 ampulka 

2 ml ve 20 ml fyziologického roztoku NaCl 0,9 % 

• zajištění i.v. vstupu 

Parametry simulátoru – fáze 2:  

• pacientka si nadále stěžuje, zhoršující se dýchání 

Vědomí: při vědomí; GCS – 11 (3, 4, 4) 

Dýchání: DF 38/min; SpO2 85 %; etCO2 32 mmHg (4,3 kPa) 

Oběh: sinusová tachykardie; TK 75/45 mmHg; TF 150/min; teplota krve 39,5 °C, 

na periferiích 38,9 °C, cyanóza pod 85 % SpO2 

Celkově: glykémie (3,9 mmol/l), pulz nehmatný na periferii, opocená, napůl otevřené oči, 

zrychlené mrkání, pomalá reakce zorniček na světlo, opuchlý jazyk, svědivá, pálivá 

vyrážka celého těla, svědění a otok rtů, otok očních víček, sípání a stridor 

Chování týmu:  

• rozpoznání anafylaktické reakce, přivolání lékaře 

• zahájení oxygenoterapie 

• nasazení čistého krystaloidního roztoku (Ringerfundin nebo fyziologický roztok 

NaCl 0,9 % 500 ml) 

• farmaka: adrenalin 0,3 – 0,5 mg i.m. (poté po 15 minutách do 1 mg dle TK, dechu, 

pulzu), kortikosteroidy (např. Dexona 8 mg nebo Solumedrol – 40 mg) 

a antihistaminikum (např. Dithiaden 2 mg – opakovat lze až do 8 mg) 

Parametry simulátoru – fáze 3:  

Vědomí: bezvědomí, GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 0/min; SpO2 0 % (neměřitelné); etCO2 0 mmHg (0 kPa) (neměřitelné)   

Oběh: asystolie; TK 0/0 mmHg; TF 0/min; teplota krve 39,2 °C, na periferiích 38,5 °C; 

cyanóza pod 85 % SpO2 
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Celkově: glykémie (3,9 mmol/l), pulz nehmatný, otok jazyka, zavřené oči, svědivá, pálivá 

vyrážka celého těla, svědění a otok rtů, otok očních víček 

Chování týmu:  

• jestli nebyla zahájená léčba anafylaktické reakce v předchozím kroku, tak by měla 

být zahájena nyní  

• kontrola stavu: vědomí (oslovení, bolestivý podnět), dýchání (průchodné dýchací 

cesty, poslechem, pohledem a pohmatem hodnocení dýchání) 

• zahájení KPR 

• analýza rytmu – asystolie – nedefibrilovatelný rytmus  

o masáž srdce, nalepení elektrod, rozpoznání rytmu (kontrola rytmu každé 

2 minuty), adrenalin 1 mg (poté po 3-5 minutách – každá 2 kontrola 

rytmu); zajištění dýchacích cest (laryngeální maska), připojení 

kapnometru, měření glykémie, zjištění anamnézy 

Parametry simulátoru – fáze 4:   

Vědomí: bezvědomí, GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 18/min; SpO2 95 %; etCO2 34 mmHg (4,5 kPa) 

• možnost řízené ventilace, pokud se záchranáři rozhodnou pro laryngeální masku 

Oběh: bradykardie; TK 110/75 mmHg; TF 40/min; teplota krve 39,2 °C, na periferiích 

38,5 °C; cyanóza pod 85 % SpO2 

Celkově: glykémie (3,9 mmol/l), pulz opět hmatný, oči zavřené  

Chování týmu: 

• po obnově rytmu možné utlumení a relaxace pacienta – midazolam, sufentanil  

• tekutiny: fyziologický roztok NaCl 0,9 % nebo Ringerfudin 500 ml i.v. 

• po obnovení rytmu opětovná kontrola stavu podle metody ABCDE:   

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 12 svod, krvácení) 

o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• volání do nemocnice 
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3.1.2.1 Struktura scénáře AR 

 

Obrázek 2: Scénář Anafylaktická reakce v programu SimDesigner (zdroj: autor) 

fáze č. 1 – Výchozí stav 

• stav pacienta při příjezdu sanitky  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Novalgin (podání léku Novalgin) 

• podmínka k přepnutí do fáze č. 6: nedodržení postupů první pomoci  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: převoz do nemocnice 
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fáze č. 2 – Anafylaktická reakce 

• pacient ve stavu alergické reakce na metamizol  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Time in phase (1 minuta od spuštění 

fáze) 

• podmínka k přepnutí do fáze č. 6: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 3 – Asystolie  

• pacient ve stavu asystolie  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Epinephrine (podání 2 dávek 

adrenalinu)  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 6: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 4 – Obnovení rytmu 

• pacient po obnově rytmu  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo volání do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 6: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 5 – Stabilizovaný pacient 

• pacient připraven na převoz do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 6: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 6 – Trvalá asystolie  

• fáze, ze které se již nedá vrátit zpět do cyklu první pomoci  

fáze č. 7 – Nezměněný stav  

• fáze pro případ, že se záchranáři nerozhodnou pro konzultaci s lékařem a rovnou 

pacientku převezou do nemocnic 

 

 

3.1.2.2 Zhodnocení scénáře AR 

 

Situace těžké anafylaktické reakce není příliš častou okolností, se kterou by se členové 

ZZS běžně setkávali. Po schválení konzultanta jsme si právě z tohoto důvodu zvolili 

anafylaktickou reakci jako téma druhého scénáře. Budoucí záchranáři i ti, co již pracují 

v oboru, ale s touto situací se ještě nesetkali, by měli mít možnost si tuto situaci 

vyzkoušet. Při konzultaci s jiným odborníkem jsme narazili na problém s podáním léku. 

Na základě jeho zkušeností by lék Novalgin vůbec nepodával a v dané situaci by rovnou 
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pacienta převezl do nemocnice. Pro tuto situaci jsme se tedy rozhodli přidat fázi č. 7. Jako 

spouštěč alergie jsme si určili metamizol. Tento scénář stejně jako scénář FK se dá upravit 

pro potřeby výuky. 

 

3.1.3 Intoxikace CO 

 

Grafické znázornění intoxikace CO v programu SimDesigner můžeme vidět na 

Obrázku 3 a 4. Výpis možností proveditelných úkonů viz Příloha E.  

Cíle simulační výuky  

1) Jednání v pozici dispečera 

2) Rozpoznání intoxikace CO  

3) Zaléčení intoxikace CO  

4) Rozpoznání srdečního rytmu  

5) Nácvik KPR při nedefibrilovatelném rytmu  

6) Ochrana vlastní osoby – hrozba intoxikace členů ZZS  

Náhled (zadání pro obsluhu simulátorů) 

Otrava oxidem uhelnatým. Žena bydlí sama ve starém rodinném domku. V koupelně bez 

oken má starou karmu. Dlouhodobé bolesti hlavy a únava nasvědčují tomu, že žena byla 

již nějaký čas vystavena nadměrné koncentraci CO.  V den nehody se koncentrace 

razantně zvýší.  Když si jde žena pro prášky do koupelny tak náhle omdlévá. Scénář se 

zaměřuje nejen na samotný výkon první pomoci, ale i na správné rozhodování dispečerů 

ZZS. Na základě rozhodnutí dispečera se bude jednat o jednu nebo dvě postižené osoby. 

V případě dvou postižených bude muset probíhat simulace na dvou figurínách SimMan.  

Obsazení: 1 dispečer, RZP složená ze 2 záchranářů – posádka s doktorem na cestě (do 

20 minut)  

Zadání situace (zadání pro studenty) 

Žena 62 let, čerstvá vdova. Po smrti muže trpí depresemi, nevychází z domu, užívá 

antidepresiva. Nyní nalezena hospodyní ležící na zemi v koupelně. Hospodyně udává, že 

žena mělce a zpomaleně dýchá a nereaguje na podněty. Na podleze leží průhledná 
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lahvička s léky. Hospodyně si není jistá původem léků. Dále hospodyně udává, že k ženě 

chodí jednou za týden uklízet, a poslední měsíc si stěžovala na bolest hlavy a únavu. 

OA: depresivní porucha 

FA: Citalopram 20 mg tbl. 1-0-0, Helicid 20 mg 1-0-0 

AA: neznámá 

Abusus: nekuřačka, alkohol příležitostně 

výška 163 cm, váha 55 kg 

Výchozí stav – fáze 1 

• stav ženy v době kdy hospodyně volá 155 

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1)  

Dýchání: DF 6/min (nepravidelné, lapavé dechy); SpO2 99 %; etCO2 22 mmHg (2,9 kPa) 

Oběh: sinusová tachykardie; TK 87/51 mmHg; TF 120/min; teplota krve 36,1 °C, 

na periferiích 35,9 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 41 %, opocená, pulz nehmatný na periferiích, oči 

zavřené, mydriáza, reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Rozhovor s dispečerem ZZS 

1) dispečer nařídí opustit koupelnu (ideálně vytáhnout ženu před dům), otevřít všude 

okna a dveře, snažit se zajistit přívod čerstvého vzduchu 

• hospodyně i žena se budou nacházet venku před budovou  

• dvě možnosti pokračování scénáře (určí vedoucí simulace) 

a) varianta zlepšení 

b) varianta zástavy 

2) dispečer nařídí zkontrolovat dýchání, vědomí, uvést ženu do zotavovací polohy, 

nenapadne ho intoxikace CO  

• hospodyně omdlévá  

o když se hospodyně snaží kontrolovat dech, tak díky koncentraci CO, 

který se drží při zemi, také omdlévá  

o přidání další figuríny SimMan 

• hospodyně i žena v bezvědomí, žena má zástavu oběhu 

• možnost zpětného volání dispečera  
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Varianta č. 1 a) „správný pokyn dispečera“ – zlepšení 

• po příjezdu záchranky je na tom již žena lépe 

• hospodyně odtáhla ženu ven z budovy 

Parametry simulátoru – fáze 2:  

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 6/min (nepravidelné); SpO2 99 %; etCO2 26 mmHg (3,5 kPa) 

Oběh: sinusová tachykardie; TK 95/51 mmHg; TF 110/min; teplota krve 36,1 °C, 

na periferiích 35,9 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 40 %, pulz nehmatný na periferiích, oči zavřené, 

mydriáza, reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Chování týmu:  

• kontrola vlastní bezpečnosti, nasazení ochranných pomůcek 

• kontrola stavu podle metody ABCDE:  

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 3/12 svod, krvácení) 

o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• oxygenoterapie  

• jestli je k dispozici, tak zapojení neinvazivní pulsní cooxymetrie 

• možné utlumení a relaxace pacienta – midazolam  

• tekutiny: fyziologický roztok NaCl 0,9 % nebo Ringerfundin 500 ml i.v. 

Parametry simulátoru – fáze 3: 

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 12/min; SpO2 97 %; etCO2 29 mmHg (3,9 kPa) 

Oběh: sinusový rytmus; TK 100/60 mmHg; TF 72/min; teplota krve 36,5 °C, 

na periferiích 36,1 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 39 %, pulz hmatný, oči zavřené, mydriáza, 

reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 



43 

Chování týmu: 

• ošetření hospodyně 

• volání do nemocnice (pracoviště s hyperbarickou komorou), volání hasičů 

• zajištění prášků ležících na zemi v koupelně 

Varianta č. 1 b) „správný pokyn dispečera“ – zástava 

• po příjezdu záchranky má žena zástavu oběhu  

• hospodyně odtáhla ženu ven z budovy  

Parametry simulátoru – fáze 4:  

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 0/min; SpO2 0 % (neměřitelné); etCO2 0 mmHg (0 kPa) (neměřitelné) 

Oběh: asystolie; TK 0/0 mmHg; TF 0/min; teplota krve 36,1 °C, na periferiích 35,9 °C; 

cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 41 %, pulz nehmatný, oči zavřené, mydriáza, 

reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Chování týmu:  

• kontrola vlastní bezpečnosti, nasazení ochranných pomůcek 

• dostat postižené na čerstvý vzduch – pokud se tak neuskuteční nastane konec 

simulace – záchranný tým pod vlivem CO 

• kontrola stavu: vědomí (oslovení, bolestivý podnět), dýchání (průchodné dýchací 

cesty, poslechem, pohledem a pohmatem hodnocení dýchání) 

• zahájení KPR 

• analýza rytmu – asystolie – nedefibrilovatelný rytmus  

o masáž srdce, nalepení elektrod, rozpoznání rytmu (kontrola rytmu každé 

2 minuty), adrenalin 1 mg (poté po 3-5 minutách – každá 2 kontrola 

rytmu); zajištění dýchacích cest (laryngeální maska), připojení 

kapnometru, měření glykémie, zjištění anamnézy 

Parametry simulátoru – fáze 5:  

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 17/min; SpO2 96 %, etCO2 29 mmHg (3,9 kPa)  

• možnost řízené ventilace, pokud se záchranáři rozhodnou pro laryngeální masku 
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Oběh: sinusová bradykardie; TK 110/65 mmHg; TF 46/ min; teplota krve 36,5 °C, 

na periferiích 36,1 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 39 %, pulz hmatný, oči zavřené, mydriáza, 

reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Chování týmu: 

• po obnově rytmu možné utlumení a relaxace pacienta – midazolam  

• na zvýšení rytmu atropin 

• tekutiny: fyziologický roztok NaCl 0,9 % nebo Ringerfundin 500 ml i.v. 

• jestli je k dispozici, tak zapojení neinvazivní pulsní cooxymetrie 

• po obnovení rytmu opětovná kontrola stavu podle metody ABCDE:   

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 12 svod, krvácení) 

o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• ošetření hospodyně 

• zajištění prášků ležících na zemi v koupelně 

• volání do nemocnice (pracoviště s hyperbarickou komorou), volání hasičů 

Varianta č. 2) „špatný pokyn dispečera“ 

• po příjezdu záchranky zástava u ženy, hospodyně v bezvědomí 

• zajištění druhé sanitky pro hospodyni  

Chování týmu:  

• kontrola vlastní bezpečnosti, nasazení ochranných pomůcek 

• dostat postižené na čerstvý vzduch – pokud se tak neuskuteční nastane konec 

simulace – záchranný tým pod vlivem CO  

Žena 

Parametry simulátoru – fáze 4:  

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 0/min; SpO2 0 % (neměřitelné); etCO2 0 mmHg (0 kPa) (neměřitelné) 
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Oběh: asystolie; TK 0/0 mmHg; TF 0/min; teplota krve 36,1 °C, na periferiích 35,9 °C; 

cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 41 %, pulz nehmatný, oči zavřené, mydriáza, 

reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Chování týmu:  

• kontrola stavu: vědomí (oslovení, bolestivý podnět), dýchání (průchodné dýchací 

cesty, poslechem, pohledem a pohmatem hodnocení dýchání) 

• zahájení srdeční KPR 

• analýza rytmu – asystolie – nedefibrilovatelný rytmus  

o masáž srdce, nalepení elektrod, rozpoznání rytmu (kontrola rytmu každé 

2 minuty), adrenalin 1 mg (poté po 3-5 minutách – každá 2 kontrola 

rytmu); zajištění dýchacích cest (laryngeální maska), připojení 

kapnometru, měření glykémie, zjištění anamnézy 

Parametry simulátoru – fáze 5:   

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 17/min; SpO2 96 %; etCO2 29 mmHg (3,9 kPa) 

• možnost řízené ventilace, pokud se záchranáři rozhodnou pro laryngeální masku 

Oběh: sinusová bradykardie; TK 110/65 mmHg; TF 46/min; teplota krve 36,5 °C, 

na periferiích 36,1 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (4,0 mmol/l), COHb 39 %, pulz hmatný, oči zavřené, mydriáza, 

reakce na světlo v normě, třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Chování týmu: 

• po obnově rytmu možné utlumení a relaxace pacienta – midazolam  

• na zvýšení rytmu atropin 

• tekutiny: fyziologický roztok NaCl 0,9 % nebo Ringerfundin 500 ml i.v. 

• jestli je k dispozici, tak zapojení neinvazivní pulsní cooxymetrie 

• po obnovení rytmu opětovná kontrola stavu podle metody ABCDE:   

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 12 svod, krvácení) 
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o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

Hospodyně  

Výchozí stav – fáze 1 

• stav hospodyně v době kdy volá 155 

• žena 45 let, výška 173 cm, váha 70 kg 

Vědomí: při vědomí; GCS – 15 (4, 5, 6)  

Dýchání: DF 12/min; SpO2 98 %; etCO2 37 mmHg (4,9 kPa) 

Oběh: sinusový rytmus; TK 115/80 mmHg; TF 80/min; teplota krve 36,6 °C, 

na periferiích 36,2 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (3,8 mmol/l), COHb 15 %, pulz hmatný, oči otevřené, zornice 

v normě, reakce na světlo v normě 

Rozhovor s dispečerem ZZS 

• dispečer nařídí zkontrolovat dýchání, vědomí, uvést ženu do zotavovací polohy, 

nenapadne ho intoxikace CO  

• když se hospodyně snaží kontrolovat dech, omdlévá a je v bezvědomí 

Parametry simulátoru – fáze 2:  

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 5/min (nepravidelný, lapavý dech); SpO2 99 %; etCO2 26 mmHg (3,5 kPa) 

Oběh: sinusová tachykardie; TK 98/53 mmHg; TF 115/min; teplota krve 36,5 °C, 

na periferiích 36,2 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (3,8 mmol/l), COHb 20 %, pulz nehmatný na periferiích, oči zavřené, 

reakce na světlo v normě, lehké třešňové zbarvení kůže, rtů a nehtů 

Chování týmu:  

• kontrola vlastní bezpečnosti, nasazení ochranných pomůcek 

• kontrola stavu podle metody ABCDE:  

o vědomí (oslovení, bolestivý podnět) 

o dýchání (průchodné dýchací cesty, poslechem, pohledem a pohmatem 

hodnocení dýchání, měření SpO2) 

o krevní oběh (puls, TF, TK, EKG – 3/12 svod, krvácení) 
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o měření glykémie, kontrola očí, základní neurologické vyšetření, vyšetření 

celého těla (barva kůže, poranění, otoky, jizvy, kožní změny, známky 

infekce) 

• oxygenoterapie  

• jestli je k dispozici, tak zapojení neinvazivní pulsní cooxymetrie 

• možné utlumení a relaxace pacienta – midazolam  

• tekutiny: fyziologický roztok NaCl 0,9 % nebo Ringerfundin 500 ml i.v. 

Parametry simulátoru – fáze 3: 

Vědomí: bezvědomí; GCS – 3 (1, 1, 1) 

Dýchání: DF 15/min; SpO2 96 %; etCO2 29 mmHg (3,9 kPa) 

Oběh: sinusový rytmus; TK 110/60 mmHg; TF 65/min; teplota krve 36,3 °C, 

na periferiích 36,1 °C; cyanóza pod 85 % saturace 

Celkově: glykémie (3,8 mmol/l), COHb 15 %, pulz hmatný, oči zavřené, zornice v normě, 

reakce na světlo v normě 

Chování týmu po obnovení rytmu hospodyně i ženy:  

• zajištění prášků ležících na zemi v koupelně 

• volání do nemocnice (pracoviště s hyperbarickou komorou), volání hasičů 
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3.1.3.1 Struktura scénáře ICO 

 

 

Obrázek 3: Scénář Intoxikace CO v programu SimDesigner – hospodyně (zdroj: autor) 
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Obrázek 4: Scénář Intoxikace CO v programu SimDesigner – žena (zdroj: autor) 
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Scénář prvního simulátoru – žena – varianta „správný pokyn dispečera“ – zlepšení 

fáze č. 1 – Výchozí stav 

• stav pacienta v době příchodu hospodyně   

• podmínka k přepnutí do další fáze: dispečera napadla intoxikace – zlepšení  

fáze č. 2 – Zlepšení stavu 

• stav pacienta při příjezdu sanitky 

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Assess vital signs (kontrola stavu) 

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 3 – Stabilizovaný pacient 

• pacient připraven na převoz do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 7 – Trvalá asystolie  

• fáze, ze které se již nedá vrátit zpět do cyklu první pomoci  

Scénář prvního simulátoru – žena – varianta „správný pokyn dispečera“ – zástava 

a varianta „špatný pokyn dispečera“  

fáze č. 1 – Výchozí stav 

• stav pacienta v době příchodu hospodyně   

• podmínka k přepnutí do další fáze: dispečera napadla intoxikace – zástava 

• podmínka k přepnutí do další fáze: dispečera nenapadla intoxikace 

fáze č. 4 – Asystolie 

• pacient ve stavu asystolie 

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Start compressions (stlačování 

hrudníku po dobu 4 minut) a zároveň Epinephrine (podání 1 dávky adrenalinu)  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: nedodržení postupů první pomoci nebo 

nevynesení pacientů z místnosti 

fáze č. 5 – Obnovení rytmu 

• pacient po obnově rytmu  

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo volání do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: nedodržení postupů první pomoci 

fáze č. 6 – Stabilizovaný pacient 

• pacient připraven na převoz do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: nedodržení postupů první pomoci  
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fáze č. 7 – Trvalá asystolie  

• fáze, ze které se již nedá vrátit zpět do cyklu první pomoci  

Scénář druhého simulátoru – hospodyně – varianta „špatný pokyn dispečera“ 

fáze č. 1 – Výchozí stav 

• stav pacienta v době příchodu hospodyně   

• podmínka k přepnutí do další fáze: dispečera nenapadla intoxikace 

fáze č. 2 – Bezvědomí  

• stav pacienta při příjezdu sanitky 

• podmínka k přepnutí do další fáze: skok nebo Assess vital signs (kontrola stavu) 

• podmínka k přepnutí do fáze č. 7: nedodržení postupů první pomoci nebo 

nevynesení pacientů z místnosti 

fáze č. 3 – Stabilizovaný pacient  

• pacient připraven na převoz do nemocnice  

• podmínka k přepnutí do fáze č. 4: nedodržení postupů první pomoci  

fáze č. 4 – Trvalá asystolie  

• fáze, ze které se již nedá vrátit zpět do cyklu první pomoci  

 

 

3.1.3.2 Zhodnocení scénáře ICO 

 

Scénář Intoxikace CO je nejrozsáhlejším vytvořeným scénářem. Do scénáře jsme zapojili 

nejen chování samotných účastníků simulace, ale i rozhodování dispečera ZZS. Hned 

v úvodu se daný scénář větví na 3 situace. Pro lepší přehlednost jsme větve scénáře se 

zástavou oběhu spojili v jedinou větev. Aby celá situace působila reálněji, tak jsme do 

návrhu scénáře přidali i další osobu, což pro nás znamená naprogramování druhé části 

scénáře pro přidanou figurínu. Scénář by měl sloužit k nácviku rozpoznání intoxikace CO 

s následnou první pomocí při nedefibrilovatelném rytmu. V případě ženy je podmínka 

přepnutí z fáze asystolie nastavená na 4 minuty provádění KPR a podání 1 dávky 

adrenalinu. Avšak systém podmínek je navržen tak, aby byl co nejjednodušší a snadno se 

dal přizpůsobit jiným okolnostem. Pro potřeby výuky je pak tedy možné změnit 

jakoukoliv podmínku ve scénáři.  
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4 Diskuse  

 

Při tvorbě scénářů jsme narazili na pár problémů týkajících se konstrukce a softwaru 

simulátorů. V této kapitole bychom shrnuli problémy, se kterými jsme se setkali při 

tvorbě scénářů a při konzultaci se záchranáři využívajícími simulační techniku. 

Jedním z prvních nedostatků je jazyk samotné aplikace SimDesigner. Po konzultaci 

s lektory první pomoci na Technické univerzitě v Liberci jsme se dozvěděli, že 

problémem je jazyková bariéra. V některých případech jsme si ani my nebyli jisti 

významem určitých funkcí a úkonů.  Stejný nedostatek simulátoru nastává v oblasti léků. 

Ampulárium je automaticky vybaveno sadou 145 medikamentů. Technici a vývojoví 

pracovníci zastřešující programování simulátoru z firmy Laerdal určují spektrum léků 

v ampuláriu. Přestože je zde snaha naprogramovat do základního balíčku univerzální 

medikamenty, tak léky využívající se v jedné zemi neodpovídají standartním lékům 

v jiné. Toto platí i o České republice. Toto by se dalo vyřešit základním 

přeprogramováním do českého jazyka, instruktoři by se poté snadněji vyznali 

v uživatelském rozhraní a lépe by se jim ovládalo. 

Přestože je vývoj simulačních figurín již na vysoké úrovni, je zde stále mnoho věcí, které 

by se daly vylepšit. Účastníci simulačních kurzů se vždy před zahájením vlastní simulace 

musí nejprve seznámit s projevy a chováním figuríny a musí tak být obeznámeni s její 

nereálností. Student či jiný zdravotnický pracovník neznalý těchto nedostatků by se při 

následném tréninku scénářů mohl snadno nechat zmást a tato výuka by nebyla tak 

výkonná, jak bychom si přáli. Jako příklad uvedeme měření tlaku pomocí tlakové 

manžety, která je dodávána se SimManem. Manžeta má v sobě zabudovanou průhlednou 

hadičku, která se napojuje do levého boku simulátoru, skrze ni SimMan rozpozná hodnotu 

tlaku v manžetě a přes reproduktor v loketní jamce simuluje Korotkovovy ozvy. 

Skutečnost, že se manžeta ještě musí zvlášť napojit na SimMana, je studentům nutné 

vysvětlit předem, jelikož v reálu se taková hadička u manžety nevyskytuje. Jako další 

příklad nám poslouží automatizovaný externí defibrilátor. V momentě, kdy člen 

zdravotnické záchranné služby (ZZS) chce podat výboj, musí elektrody umístit přesně na 

předem definované místo, které je určené k odvodu elektrické energie. Kdyby se tak 

nestalo, hrozí závažné poškození figuríny. 
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Jednou z primárních nevýhod simulačních figurín je jejich nepolohovatelnost. 

U SimMana je důvodem nepolohovatelnosti umístění jeho hardwaru. SimMan 3G má 

v oblasti hrudní a břišní dutiny nainstalovanou veškerou elektroniku, která má za úkol 

ovládat funkce figuríny Díky tomuto umístění není možno se SimManem simulovat 

situace tak, aby byly na sto procent reálné. Proto se studentům a účastníkům kurzů musí 

předem osvětlit situace, která bude se SimManem simulována. Uvedeme zde příklad 

simulace, ve které se jedná o autonehodu. Dle scénáře je řidič zaklíněný ve voze. Tato 

situace je ale pro SimMana nereálná, jelikož ho nelze uvést do této pozice. Konstrukce a 

postavení dovoluje figurínu uložit pouze do vodorovné polohy, nebo mírně nadzvednout 

v zádech.  

Dalším důvodem, proč simulace se SimManem není zcela reálná je výraz obličeje. 

Figuríny nemají žádnou funkci na ovládání mimiky obličeje. Pro lékaře je často prvním 

vodítkem celkový stav pacient. Když má člověk infarkt nebo koliku, neleží v klidu na 

posteli, ale svírá se v bolestech. Tento nedostatek se týká i celkové neschopnosti reagovat 

na fyzický projev či emoci. Figurína se nemůže zhroutit nebo jiným způsobem simulovat 

bolest nebo mdloby. Jediným vyjádřením některých stavů a emocí jsou pak zvukové 

funkce, umělé slzy či opocení.  Problém nastává ale v momentě, kdy hlavním příznakem 

krizového stavu je barva kůže jako je tomu například u scénáře intoxikace. Jednou 

z prvních známek intoxikace CO je třešňová barva kůže, rtů, nehtů. Podobně tomu je 

i u cyanózy. Zde dochází k modrému zabarvení konečků prstů a jazyka. Funkci na změnu 

barvy ale simulátory dosud nemají.  

Při rozhovoru členové ZZS, běžně využívající simulátory k nácviku KPR, poukázali na 

funkční nedostatek figuríny, kterým je nepřesný odpor pružiny uvnitř hrudní části 

simulující odpor samotného hrudního koše člověka. Odpor kladený pružinou není stejný 

jako odpor kladený lidským hrudníkem při vykonávání srdeční masáže. Tato 

nedokonalost může být následně mystifikující pro studenty, kteří pak v praxi nemusí 

odhadnout správnou hloubku stlačení hrudníku. Masáž srdce je poté neefektivní 

a nedostačující. Členové ZZS nadále zmínili, že instrukce firmy Laerdal v manuálu 

správného použití upozorňuje na nošení rukavic v době konání simulace. Avšak umělá 

kůže pokrývající celého SimMana nemá stejnou pružnost, strukturu a vlastnosti, jako má 

lidská kůže. Umělá kůže spolu se zdravotnickými rukavicemi způsobuje při delší 

resuscitaci nepříjemné odření na rozhraní zápěstí a dlaně.  
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Jedním z mnoha lékařských zákroků, které se studenti na simulační figuríně učí, je 

intubace. Tento výkon umožňuje zprůchodnění dýchacích cest. Během tvorby scénářů 

jsme zjistili, že SimMan nemá žádný systém na rozpoznání tohoto úkonu. Simulátor je 

schopen detekovat záklon hlavy, pohyb čelistí a ventilaci. U ventilace nerozezná, zda je 

způsobena pouze ambuvakem nebo intubací. Vzhledem k tomu, že je to poměrně běžný 

lékařský výkon, by jistě neuškodilo, kdyby v budoucnu byl tento nedostatek vyřešen. 

Detekce intubace by mohla fungovat na základě tlakového čidla. Zároveň by se mohlo 

jednat o kontrolu, zdali studenti správně provedli intubaci.  
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5 Závěr 

 

V této bakalářské práci byl objasněn princip a význam simulační medicíny. Dále zde byly 

uvedeny výhody simulační výuky a přínosy simulačních kurzů. Tato témata jsou velmi 

důležitá pro rozšíření povědomí o simulační technologii, která umožňuje bezpečný nácvik 

krizových situací včetně nácviku komunikace během těchto stavů. 

Cílem této práce bylo nejprve získat potřebné znalosti a praktické zkušenosti nezbytné 

k práci s programovou aplikací SimDesigner a s uživatelským prostředím LLEAP. Ke 

splnění tohoto cíle bylo nutné zúčastnit se školení s lektory firmy Laerdal.  

Další fází bakalářské práce bylo za pomoci odborníků sestavit předběžné scénáře 

krizových stavů. V rámci zdokonalení schopnosti ovládnout základy první pomoci 

a nácviku KPR jsem se zúčastnila školení první pomoci na stanici ZZS Liberec (protokol 

k provádění výzkumu viz Příloha G). Znalosti z tohoto školení jsme pak využili 

v sestavování předběžných scénářů. 

Třetím cílem poté bylo tyto scénáře vytvořit v SimDesigneru. Tento cíl byl 

nejproblematičtější částí práce. Každý záchranář, nebo jiný zdravotnický pracovník má 

ve své praxi vlastní zažité postupy. Jelikož docházelo ke konzultacím s více odborníky, 

tak bylo obtížné sepsat scénáře tak, aby vyhovovaly všem postupům. Například ve scénáři 

anafylaktické reakce došlo k rozdílným názorů v postupu první pomoci, kdy jeden člen 

ZZS by po konzultaci s lékařem podal Novalgin a druhý člen by konzultaci neprováděl 

a rovnou pacienta odvezl do nemocnice. Tyto situace by se daly řešit mnohonásobným 

větvením scénáře, nicméně takový scénář by přesahoval rozsah bakalářské práce. Nejprve 

jsme se snažili navrhnout scénáře takovým způsobem, aby vystihovaly krok po kroku 

všechny úkony prováděné při první pomoci podle doporučených postupů. Tento typ 

scénáře ale nevyhovoval. Při cvičných zkouškách se stávalo, že účastník simulace provedl 

daný úkon v jiném kroku, než bylo naplánováno. Toto jednání samozřejmě z pohledu 

medicíny není nesprávné, přestože doporučené postupy daný úkon zmiňují až v jiném 

kroku. Navržený scénář proto tento úkon vyhodnotil jako chybný. Z tohoto důvodu jsme 

se rozhodli přikročit k volnější formě navržených scénářů. Zvolili jsme princip jedné 

podmínky z čehož vyplývá, že účastníci mají méně omezené možnosti. Hodnocení 
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simulace, zda bylo chování účastníků správné či nikoliv, pak probíhá až na základě 

debriefingu.  

V poslední řadě mělo dojít k otestování scénářů ve výuce ve spolupráci s lektory první 

pomoci a se studenty druhých a třetích ročníků programu Zdravotnické záchranářství. 

Avšak poslední cíl nebylo možno splnit z důvodu uzavření škol dle usnesení vlády České 

republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření s platností od 

13. března 2020, který vláda vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označený jako SARS CoV-2) na území České 

republiky. Tento cíl byl proto alespoň dočasně nahrazen otestováním scénářů 

s akademickými pracovníky Technické univerzity v Liberci. Funkční vytvořené scénáře 

jsou přiloženy na CD viz Příloha H. 

Jelikož nebylo možno scénáře aplikovat do praxe, tak k testování s lektory a studenty 

dojde až v okamžiku, kdy to situace dovolí. Poté budou scénáře sloužit jako výukový 

materiál programu zdravotnické záchranářství.  
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Příloha A – lékařské výkony proveditelné na simulátorech 

Tento seznam výkonů proveditelných na simulátoru je převzat z oficiálního manuálu 

vydaného firmou Laerdal k simulační figuríně SimMan 3G (36). 

Funkce dýchacích cest 

Dýchací cesty jsou velmi dobře propracovaným systémem umožňujícím řadu úkonů. 

Jedná se o výkony: 

• manipulace s hlavou a čelistmi, 

• odsávání (orální, nazofaryngeální), 

• umělá ventilace pomocí ambuvaku, laryngeální masky, 

• snímání zvuků z plic, 

• punkce hrudní dutiny, 

• intubace (orotracheální, nazotracheální, transtracheální), intubace endotracheální 

rourkou, retrográdní intubace, 

• jehlová krikotyreotomie, chirurgická krikotyreotomie.  

Krevní oběh  

Výkony, které jsou spojené s krevním oběhem:  

• monitorování 3svodového EKG, 

• zobrazení 12svodového EKG, 

• snímání srdečních ozev, 

• defibrilace a kardioverze, 

• měření krevního tlaku (TK) a poslech Korotkovových ozev, 

• měření pulzu, palpace pulzu, 

• kardiopulmonální resuscitace, 

• ošetření krvácení pomocí obvazů, škrtidel, chirurgických svorek,  

• cévní přístup (nitrožilní, intraoseální), 

• nitrožilní podání léků. 

Ostatní 

• nácvik nitrosvalových injekcí, 

• vyšetření očí, 

• katetrizace močového měchýře.  

 

 



 

Příloha B – konfigurovatelné funkce simulátoru 

Tvorba automatické simulace v aplikaci SimDesigner nebo manuální simulace přímo 

v Instruktorské aplikaci umožňuje nastavení různých parametrů figuríny tak, aby 

simulovaná scéna byla co nejvíc podobná reálné situaci. Tento seznam 

konfigurovatelných funkcí simulátoru je převzat z oficiálního manuálu vydaného firmou 

Laerdal k simulační figuríně SimMan 3G (36).  

Funkce dýchacích cest  

• ovladatelné otevírání a uzavírání dýchacích cest (edém jazyka, hltanový edém, 

laryngospazmus, ustrnutí šíje, trizmus), 

• 4 úrovně rezistence pravé a levé plíce, 

• zvětšování (zvedání) břicha, 

• oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku, 

• vydechování CO2 (etCO2) a O2, (etO2) 

• zapadnutí jazyka, 

• normální a abnormální dechové ozvy,  

• saturace kyslíku (SpO2), 

• cyanóza, 

• dechová frekvence (DF), 

• ozvy levé a pravé plíce. 

Krevní oběh 

• křivka EKG, pulz, tepová frekvence (TF), TK (neinvazivní, arteriální, pulmonální 

arteriální), minutový objem, 

• srdeční ozvy,  

• teplota krve, teplota krve na periferiích,  

• krvácení (určení místa na těle, intenzita). 

Ostatní  

• křeče (tonické, tonicko-klonické),  

• sekrety (pocení na čele, slzy, pěna od úst, vytékání čiré vody z nosu a uší) moč, 

• střevní ozvy, hlasové ozvy (automatické, vytvořené instruktorem) 

• oči (mrkání, stav oční víčka, velikost zorniček, rychlost odezvy, synchronizace). 

 



 

Příloha C – výpisy možností nadefinovaných úkonů ve scénáři Fibrilace 

komor 

 

Obrázek 1: Fáze fibrilace komor (1. část) – výpis možností nadefinovaných ve scénáři 

v 1 – 3 fázi. (zdroj: autor) 

 



 

 

Obrázek 2: Fáze fibrilace komor (2. část) – výpis možností nadefinovaných ve scénáři 

ve 4 – 5 fázi. (zdroj: autor) 

  



 

Příloha D – výpisy možností nadefinovaných úkonů ve scénáři 

Anafylaktická reakce 

 

Obrázek 3: Fáze anafylaktické reakce (1. část) – výpis možností nadefinovaných ve 

scénáři v 1 – 3 fázi. (zdroj: autor) 



 

 

Obrázek 4: Fáze anafylaktické reakce (2. část) – výpis možností nadefinovaných ve 

scénáři ve 4 – 6 fázi. (zdroj: autor) 



 

 

Obrázek 5: Fáze anafylaktické reakce (3. část) – výpis možností nadefinovaných ve 

scénáři v 7 fázi. (zdroj: autor) 

  



 

Příloha E – výpisy možností nadefinovaných úkonů ve scénáři 

Intoxikace CO – žena 

 

Obrázek 6: Intoxikace CO – žena (1. část) – výpis možností nadefinovaných ve scénáři 

v 1 fázi. (zdroj: autor) 



 

 

Obrázek 7: Intoxikace CO – žena (2. část) – výpis možností nadefinovaných ve scénáři 

ve 2 – 4 fázi. (zdroj: autor) 



 

 

Obrázek  8: Intoxikace CO – žena (3. část) – výpis možností nadefinovaných ve scénáři 

v 5 – 7 fázi. (zdroj: autor) 

  



 

Příloha F – výpisy možností nadefinovaných úkonů ve scénáři 

Intoxikace CO (hospodyně) 

 

Obrázek 9: Intoxikace CO – hospodyně (1. část) – výpis možností nadefinovaných ve 

scénáři v 1 fázi. (zdroj: autor) 

 



 

 

Obrázek 10: Intoxikace CO – hospodyně (2. část) – výpis možností nadefinovaných ve 

scénáři ve 2 – 4 fázi. (zdroj: autor) 

 

  



 

Příloha G – protokol k provádění výzkumu  

 

  



 

Příloha H – přiložené CD 

Přiložené CD obsahuje soubory vytvořených scénářů krizových situací. Jedná se o 

scénáře: 

• Fibrilace komor  

• Anafylaktický reakce  

• Intoxikace CO  

o 1. část – intoxikace CO ženy  

o 2. část – intoxikace CO hospodyně  

 


