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První zásah záchranné služby & Becht ěrevova choroba 
Autor: Chris Miller 

Převzato z webové stránky SAA – Spondylitis Association of America 
(Americká asociace pro Bechtěrevovu chorobu) – 

http://www.spondylitis.org, zde byl článek publikován v únoru 2013. 

 
Na podzim roku 2006 byl v časopisu „Spondylitis Plus“, vydávaném Americkou 

asociací pro Bechtěrevovu chorobu (SAA), publikován článek Dr. Briana Bledsoe, 
který zde popsal následující případ. V malém městečku v Indianě zkolaboval muž, 
proto byla povolána záchranka, když záchranáři dorazili, našli muže se zástavou 
srdce.  

Takže v souladu s jejich školením, znalostmi a zkušenostmi zahájili resusci-
taci, rozhodli se pro zavedení endotracheální (ET) trubice. Během procesu intubace 
zaklonili pacientovu hlavu, aby mohli vizuálně zkontrolovat dýchací cesty. Bohužel 
uslyšeli zvuk typický pro "prasknutí“, došlo k fraktuře pacientovy krční páteře a 
k poškození míchy, ačkoliv zdravotníci neudělali vůbec nic špatného, pouze 
dodržovali předepsané postupy. Ale pacient trpěl nemocí nazývanou Bechtěrevova 
choroba (ankylozující spondylitida), tedy nemocí, která nutně vyžaduje uzpůsobení 
záchranných postupů". 

Ačkoli ne každý, kdo má Bechtěrevovu chorobu, má nutně i spinální fúzi, tedy 
srůsty na krční páteři, přesto je velmi důležité, aby záchranáři věděli, že lidé 
s Bechtěrevovou chorobou potřebují specifickou péči. Je také důležité, aby se 
pacienti s Bechtěrevovou chorobou osobně starali o to, aby mohli být v případech 
urgentní nouze záchranáři informováni o jejich nemoci. 

Dokument zveřejněný v led-
nu 2013 v časopisu „Journal of 
Emergency Medicine (Časopis 
pro urgentní medicínu)“ zdůraz-
ňuje názor, že je velmi důležité, 
aby personál útvarů záchranných 
služeb věděl o nezbytnosti krajní 
opatrností, která je nutná při 
manipulaci s pacienty, kteří buď 
Bechtěrevovu chorobu mají, nebo 
je u nich na ni podezření, s ohle-
dem na potenciální možnost 
poranění páteře a míchy. Autoři 
dále uvádějí, že: „Ke zlomeninám 
může u těchto pacientů dojít i po 

jen minimálním traumatu, snadno se přehlédnou, což pak může vést k potenciálně 
katastrofálním důsledkům", a pak „pozdní zjištění poranění páteře" není nijak 
neobvyklé. 
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Vzdělávání léka řského personálu záchranných služeb 

Počínaje rokem 2006, kdy se začala 
Americká asociace pro Bechtěrevovu chorobu 
tímto problémem zabývat, byla nejprve provede-
na rozsáhlá, dva roky trvající rešerše, s cílem 
vyhledat vše o tom, v jakém rozsahu jsou 
pracovníci záchranných služeb v USA školeni 
a cvičeni pro případy, kdy je třeba pacientům 
poskytnout speciální zacházení a péči, jako je to 
v případě záchrany lidí s Bechtěrevovou choro-
bou. Výsledkem rešerše bylo jasné konstatování, 
že žádné takové školení do té době neexistovalo 
a že je to tedy třeba změnit. 

V roce 2009 byl ve spolupráci s Národní 
asociací provozovatelů záchranných lékařských 
služeb zahájen první školící program tohoto 
druhu pro první zájemce, viz připojený odkaz na 
video:  

http://www.spondylitis.org/physician_resources/ems_video.aspx.  

Zmíněné video, které je rovněž k dispozici na DVD, slouží ke školení 
personálu záchranných služeb o postupech, které musí být u pacientů 
s Bechtěrevovou chorobou patřičně modifikovány s ohledem na jejich chorobu 
a které zahrnují zejména následující činnosti: 

• Posouzení způsobu přepravy 
• Použití krčního límce 
• Postup při letecké přepravě 
• Kardiopulmonální resuscitace 
 
V této souvislost je třeba zmínit, že bylo ještě distribuováno více než 1000 
školících DVD jednotlivým oddělením záchranným služeb po celém území USA, 
také některým hasičským záchranným sborům a dalšímu personálu pro 
nouzové zásahy, což pomohlo vyškolit první stovky záchranářů. 

Co tedy mohu jako pacient ud ělat?  

Čas je v případě záchrany života to prvotní a existuje řada věcí, které můžete 
udělat, abyste záchranářům umožnili přístup k vašim aktuálním osobním 
a zdravotním údajům. Dr. Norton Hadler, profesor medicíny na universitě v Severní 
Karolině, v městě Chapel Hill, člen lékařského a vědeckého poradního sboru SAA 
doporučuje, aby mimo toho, že je u pacientů s Bechtěrevovou chorobou obecně 
třeba „velké opatrnosti", taktéž i při výběru pro ně vhodných volnočasových aktivit, 
by ještě každý pacient měl nosit výstražný náramek s telefonním číslem jeho lékaře. 

SAA také doporučuje mít na náramku vyryto, „Ankylosing Spondylitis – Brittle 
Spine Disease – v překladu: Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), pozor 
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na křehkou páteř“, protože slova „křehká páteř" 
budou varováním pro záchranáře, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost pacientově páteři. 
Příslušníci záchranných služeb jsou cvičeni pro 
vyhledávání lékařských výstražných náramků 
a dalších nouzových štítků, případně i ve formě 
šperků. Jeden záchranář navrhl k nápisu doplnit 
"Nepoužívejte standardní postupy pro páteř". 

Další potřebné kroky zahrnují následující: 

• Nosit sebou v peněžence zdravotní 
informační kartu. Karta by měla obsahovat 
nejdůležitější osobní zdravotní informace, 
například jaké léky užíváte. To je zvláště 
důležité v tom případě, pokud užíváte léky, 
které snižují imunitu. Tuto kartu byste měli 
nosit v peněžence hned vedle vašeho řidičského průkazu a průkazu 
zdravotního pojištění (v USA nemají občanské průkazy, obvykle je nahrazují 
zde zmíněné doklady). Ujistěte se, že je karta srozumitelná a čitelná. 

• Mějte vaše lékařské záznamy ve spisu u více lékařů. Zajistěte, aby byly vaše 
lékařské záznamy pravidelně aktualizovány, také aby byly přesné. 

• Zvažte použití ICE (In Case of Emergency – pro případ nouze). 

Poznámka překladatele: „ICE kontakt (ICE – In Case of Emergency, česky – V 
případě ohrožení) je mezinárodně uznávaný kontakt v mobilním telefonu na 
blízkou osobu v definovaném tvaru pro speciální využití. ICE kontakt je možné 
použít zejména v situacích, kdy vlastník telefonu není schopen komunikace, 
a je potřeba o něm zjistit nějaké informace, nebo někomu z jeho blízkých 
nějaké informace sdělit. 

• Dejte si vaše ICE do telefonního seznamu ve vašem mobilním telefonu. 
Záchranný personál je školen, aby věděl, co znamená zkratka ICE. Ujistěte 
se, že váš ICE kontakt je seznámen s informacemi o vašem zdravotním stavu 
a dalších souvislostech s ním souvisejících. Napište na mobil neodstranitelnou 
popiskou slovo ICE, nebo umístěte na svůj mobilní telefon nálepku ICE, která 
značí, že v adresáři je uvedeno telefonní číslo ICE.  

 

 

Překlad: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz) 

 

Poznámka p řekladatele: 

Nepodařilo se mi zjistit, že by něco podobného fungovalo i v České republice, 
jak školení personálu záchranek, tak i používání ICE kontaktu v mobilu. 


