
Jeden příběh o tom, že se hodí umět resuscitovat na skautské výpravě 

Byla neděle odpoledne a v České Třebové jsme s oddílem čekali na vlak. Přijel vlak               

Eurocity ze Žiliny, kterým jsme měli jet a na který rodiče čekají v Praze. Byl úplně plný a                  

nepodařilo se nám do něj v tolika lidech nastoupit. Průvodčí říkal, že asi o deset minut později                 

jede vlak z Luhačovic, který by měl být prázdnější.  

Opravdu. Vlak přijel a my jsme nastoupili - většina z nás zůstala v chodbičce, do kupé se                 

vešlo jen pár kluků. Já jsem si dal do kupé číslo 4 alespoň batoh, mikinu a bundu. Napsal jsem                   

SMS rodičům všech kluků, že přijedeme později a napsal jsem jim i číslo vlaku. Seděl jsem                

na chodbičce a četl si časopis. Přišla průvodčí, ukázal jsem jí lístek pro 16 osob a vrátil si ho                   

do peněženky v kapse kalhot.  

Asi po hodině ke mně přiběhl Komár a říkal, ať honem jdu, že “tam nějaká paní                

zkolabovala”. Nejdřív mě napadlo, že jen omdlela z dlouhého stání, horka a dehydratace.             

Vystoupil jsem z vlaku a kousek pod schody ležela na zádech žena v kalhotech, triku a saku, s                  

brýlemi na očích a kabelkou kolem krku. Vedle ní ležel fialový kufr a stáli asi 3 lidé. Jeden z                   

nich - muž, volal záchranku. Byli jsme v Kolíně na třetím nástupišti.  

Snažil jsem se paní bolestivými podněty probudit. Nic. Zkusil jsem, jestli dýchá. Nic.             

Věděl jsem, že musíme začít resuscitovat. V tu chvíli to řekl i muž s telefonem, který                

dispečerce říkal, co děláme. Začal jsem stlačovat hrudník. Po chvilce si naproti mě klekla              

mladší paní a vystřídala mě. Čas od času se paní jakoby “najednou” nadechla - šlo o                

“gasping”, lapavé vdechy. Byl jsem rád, že je vidím naživo. Muž s telefonem se čas od času                 

zeptal, jestli dýchá. Řekl jsem mu, aby dispečerce řekl “gasping”. Párkrát začala paní             

samovolně dýchat, ale vždy jen na pár vteřin. Někdo řekl, že bychom měli provádět umělé               

dýchání. Já jsem řekl, že do ní dýchat nebudu a že nikdo nemusí, pokud nechce. Někdo se ptal                  

“kde je sakra ta záchranka”. Odpověděl jsem mu, že mají ze zákona dojezdový čas 20 minut a                 

že tady za chvíli budou. Při čekání na záchranku čas ubíhá hrozně pomalu a lidé mají pocit, že                  

čekají třeba hodinu. Několik minut jsme se s paní naproti střídali v masáži hrudníku, byl jsem                

z toho už docela unavený.  

Přišla záchranářka a řidič. Řekl jsem, co se stalo a pokračovali jsme v resuscitaci.              

Řidič masíroval srdce, záchranářka hledala žílu na levé ruce, aby do ní kanylou-hadičkou             

mohla podávat léky. Řekl jsem, že můžu dýchat jejich přístrojem, že to umím. Dostal jsem ho                



do ruky a když bylo potřeba, do paní jsem dýchnul. Šlo mi špatně držet masku na obličeji, tak                  

jsem poprosil Slona o pomoc. 

Stejně jako při mojí minulé resuscitaci i tentokrát všechno probíhalo poměrně rychle a             

nejsem si jistý, v jakém pořadí se co stalo. Nalepili jsme defibrilační elektrody a na monitoru                

jsme viděli, že paní potřebuje elektrický výboj, tak jsme ho podali. Píšu v první osobě               

množného čísla, protože jsem se cítil jako člen týmu a věřím, že i oni mě tak brali. Srdeční                  

masáž, po chvíli druhý výboj. Řekl jsem Slonovi, aby mi vyndal z vlaku z kupé 4 batoh,                 

mikinu a bundu, že pojedou beze mě. Po chvíli vlak odjel. Najít žílu se pořád nedařilo. Další                 

výboj, tentokrát úspěšný - paní začalo opět tlouct srdce, super! Stále ale byla v bezvědomí. Po                

chvíli přišla doktorka, říkala že chce změřit tlak. Půjčili mi svoje nůžky a začal jsem stříhat                

paní rukávy na pravé paži. Řidič mi podal manžetu na měření tlaku. Když se měřil, objevila se                 

v pravé loketní jamce poměrně pěkná žíla. Řekl jsem o tom týmu, načež mi záchranářka               

podala kanylu. Ano, já, cizí člověk jsem měl zajistit žílu. Řekl jsem, že to neudělám, protože                

nemám rukavice. Saturace-nasycení krve kyslíkem 98%, super. Doktorka zajišťovala žílu,          

ordinovala Sufentu a Midazolam - léky na zklidnění. Sukcinylcholin a Propofol, léky na             

uvolnění svalů a uspání. Intubovala, tedy zavedla trubičku na dýchání do krku. Paní ležela ani               

ne metr od kolejiště a kdosi od drah nás varoval, že za moment projede vlak.  

Dalších pár minut jsem asistoval zdravotníkům. Doktorka si napsala moje jméno a            

telefonní číslo. Předpokládal jsem, že by mi mohli volat z nemocnice, aby se zeptali, jak               

začátek bezvědomí probíhal. Čas od času jsem se díval, jestli nikdo ještě neukradl můj batoh               

nebo kufr pacientky. Právě jsme naložili paní na nosítka, když někdo opět řekl, že přijede               

vlak. Podíval jsem se na ceduli a viděl jsem, že je to vlak do Prahy. Zeptal jsem se, jestli mě                    

už nijak nepotřebují, rozloučili jsme se a já jsem nastoupil. Moc hezky mi poděkovali.              

Záchranářka říkala, že paní měla štěstí, že jsem tam byl.  

Měl jsem v kapse lístek pro 16 lidí a napadlo mě, že v tomto vlaku jsem jel vlastně                  

načerno. Vlak byl plnější než předchozí. Původně jsme měli do Prahy vlakem Eurocity dojet v               

16:39. Vlak, kterým jsme nakonec jeli, měl původně dorazit v 17:04, ale kvůli zpoždění              

(získaném z velké části právě v Kolíně) kluci dorazili někdy kolem 17:35. Já jsem dojel na                

hlavní nádraží přibližně v 18 hodin.  



Nakonec jsem byl vlastně rád, že jsme se do původního vlaku Eurocity nevešli,             

přestože se všichni domů dostali později.  

Další den jsem byl na praxi v IKEMu. V 09:50 mi zvonil telefon. Kdosi ze středočeské                

záchranky mi říkal že děkuje za pomoc při záchraně života. Paní prý odvezli na              

specializované pracoviště a vypadá to s ní dobře.  

V pátek po družinovce jsem se bavil s tatínkem Narvala. Pracuje jako Kardiolog v              

nemocnici na Vinohradech. Ptal jsem se, jestli k němu úplně náááhodou v neděli nepřivezli              

paní po resuscitaci z nádraží v Kolíně. Náhodou přivezli. Prý je to maminka dvou dětí (7 a 11                  

let starých) a v pondělí šla úplně zdravá domů (8 dní po nehodě). 

 

Dva kratší příběhy o rozhodnutí volat záchranku 

Na táboře 2016 jsem šel po louce, když jsem si všiml, že u kuchyně u potoka sedí                 

osmiletý Filip a vedle něj jeden vedoucí. Polévali mu hrudník a břicho vodou z potoka. Ptrý                

na sebe vylil asi decilitrový hrníček čaje, když si ho naléval z hrnce. Deci čaje, to fakt nic                  

neni, ale kluka to pálí, tak radši pojedeme do nemocnice. Autem ho vezl Karel. S sebou vzali                 

dvě dvoulitrovky se studenou vodou a jeli. Do nemocnice to je rychlou jízdou 40 minut. 

Po pár hodinách se Karel vrátil. Prý byla cesta autem v horku pro Filipa dost               

nepříjemná, voda v lahvích byla teplejší a moc nechladila. Když přijeli do nemocnice, měl prý               

Filip na hrudníku puchýře a byl malátný. Filipa si v nemocnici nechali a máme druhý den                

zavolat. Zavolal jsem to Filipově mamince.  

Druhý den mi po telefonu říkal, že nám kluka na tábor nevrátí, protože měl špinavé               

nohy. Den předtím jsme při mytí konkrétně na čistotu nohou dost dbali, ale u kuchyně je bláto                 

a když si šel chladit hrudník, moc ho čistota nezajímala. Volal jsem jeho mamince a ta říkala,                 

že ho vyzvedne, bude s ním den někde v penzionu a pak uvidí. Nakonec Filip přijel, ale měl                  

celý hrudník zavázaný a při každém dotyku dost trpěl. Styděl jsem se, že jsem nezavolal               

záchranku, ale v tu chvíli to vážně nevypadalo, jako že je potřeba. Decka čaje, statečnej kluk,                

červenej hrudník. 

 



O rok později už jsem měl dostudováno, byl jsem záchranář, zatím nezaměstnaný.            

Někdo mě na táboře zavolal ke kuchyni, že se třináctiletý Kryštof opařil. Seděl u potoka, levé                

předloktí ve vodě, zarudlé, říkal, že ho pálí. Sléval vroucí vodu od brambor a polil si paži od                  

lokte až po konečky prstů vroucí vodou. Bylo 19:30. 

Nebylo co řešit, nechtěl jsem to zanedbat jako minule. Dal jsem jinému vedoucímu             

speciální popáleninové roušky WaterJel, se kterými jsem se seznámil na záchrance. Řekl jsem             

mu, ať je u Kryštofa. Ať to chladí, ale kdyby už mu byla zima, ať mu dá WaterJel. Sedl jsem                    

do auta a jel jsem do vesnice, kde je mobilní signál. Ve 20:00 jsem volal, záchranka přijela ve                  

20:20, u nás na táboře byla ve 20:30. Kryštof přišel k sanitce s WaterJelem na paži, už mu v                   

potoce byla zima. Prý že jsme provedli skvělou první pomoc. Dali mu kanylu (hadičku do žíly                

na podávání infuze a léků), ale žádnou infuzi mu nedali, nepochopil jsem proč. Záchranářka              

nám dala svůj WaterJel ze sanitky místo toho našeho. Ve 20:50 sanitka odjela a já za ní. Ve                  

21:30 jsme byli v Domažlicích na chirurgii. Převzala nás sestra a zavolala doktora. Čekali              

jsme v čekárně a ve 21:40 jsme slyšeli “A kvůli tomuhle si voláte záchranku?” (Doktor               

přicházel, ale ještě kluka ani neviděl). Podíval se na ruku, řekl sestře ať mu dá nějakou                

mastičku a nám dal přednášku o tom, že pokud teď někdo během hodiny a půl umře na                 

infarkt, tak že je to moje vina.  

Svoje vzdělání jsem si nechal pro sebe. Kdybych měl takového pacienta v Praze, tak je               

do několika minut ve specializovaném popáleninovém centru a doktor tam na něj už bude              

čekat. Jiný kraj, jiný mrav. Doktor klukovi ve 22:00 řekl, ať ještě dneska vypije alespoň dva                

litry vody (tu mohl dostat už o hodinu předtím v infuzi, nevím proč jí nedostal). Zítra máme                 

přijet na kontrolu. Stavili jsme se na benzince, koupili si bagetu a minerálku. Kryštof jí cestou                

na tábor vypil, na táboře ještě pár hrnků šťávy a šel spát. 

Druhý den jeden vedoucí pral Kryštofův počůraný spacák. Ruka ho odpoledne začala            

zase pálit, tak jsem mu jí pomazal panthenolem a calciovou mastí a převázal. Na kontrolu               

jsme se vykašlali, s tímhle přístupem byla k ničemu.  

 

Filipovi jsme záchranku zavolat určitě měli. Dostal by léky na bolest, profesionální            

ošetření popáleniny a infuzi s tekutinami a minerály. Kryštof jí možná nepotřeboval, ale lepší              

jí volat zbytečně než to jindy zanedbat.  



 

Na dalším víkendu Vám rád ukážu popáleninové roušky WaterJel, jejichž zakoupení           

doporučuji do táborové lékárny. Pokud by Vás zajímalo cokoliv dalšího ze zdravovědy či             

první pomoci, napište mi prosím na ferdinandbetlach@gmail.com a já si o tom na další              

víkend něco připravím.  

Medik 
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