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SUMMARY

Hájek M., Rozložník M., Chmelař D., Beran V., Klugar M., Novomeský F., Zonča P., Hrnčíř E.: Medical problems 
in the work of nursing staff in multiplace hyperbaric chambers
In the course of therapy with hyperbaric oxygen in multiplace chambers, patients in various countries are accom-
panied by nursing staff. The nursing and medical activities in the hyperbaric chamber represent a thoroughly 
unique position in the complex differentiated medical care. It brings about professional, organizational and 
operating problems and certain risks for the nursing staff, though. The authors summarize the problems in this 
area including experience of several centers, recommendations of various professional societies to minimize the 
risk of developing the decompression sickness in the personnel. In general the work-related stay of the nursing 
staff inside the hyperbaric chamber is considered safe, although there is a certain risk factor. In conclusion, the 
authors outline the principles and legislation concerning health capability for work in increased atmospheric pre-
ssure as well as the assessment point of view for evaluating health damage related to work in increased pressure  
in relation to the new Civil Code and implementary regulations under preparation.
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ÚVOD
V  řadě vyspělých zemí jsou pacienti během te-
rapie hyperbarickým kyslíkem (dále HBO) ve ví-
cemístných komorách doprovázeni ošetřujícím 
personálem. Jeho úkolem je pacienty poučit, jak 
správně použít dýchací zařízení, provádět ma-
névry vedoucí k vyrovnání tlaku ve středoušních 
dutinách apod. Stejně důležitá je psychologická 
podpora a  kontrola správného průběhu léčby. 
Pokud je pacient v závažném zdravotním stavu, 
přistupují různé ošetřovatelské a léčebné úkony. 
Cílem sdělení je shrnutí problematiky v této ob-
lasti, vědeckých důkazů a  doporučení různých 
odborných společností.

OŠETŘOVATELSKO-LÉČEBNÁ ČINNOST  
BĚHEM HBO VE VÍCEMÍSTNÉ HYPERBARICKÉ  
KOMOŘE
Vícemístná hyperbarická komora, která slouží i pro 
léčbu pacientů v závažném zdravotním stavu, mu-
sí k tomu být náležitě vybavena. Součástí vybavení 
je obvykle monitorovací zařízení vitálních funkcí, 
lineární dávkovač, plicní ventilátor, odsávací za-
řízení apod. Všichni pacienti jsou během léčby 
v komoře doprovázeni a ošetřováni 1–2členným per-
sonálem (střední zdravotní personál, v některých 
případech lékař). Ošetřovatelská a léčebná činnost 
uvnitř  hyperbarické komory má svým způsobem 
zcela ojedinělé postavení v komplexní diferencova-
né léčebné péči. Přináší však odborné, organizační 
a provozní problémy a pro ošetřující personál určitá 
zdravotní rizika, která lze při dodržování pracov-
ních postupů a příslušných doporučení minimali-
zovat. Mezi základní úkony zdravotního personálu 
uvnitř hyperbarického zařízení patří monitorování 

vitálních funkcí, obsluha zdravotnických prostřed-
ků a přístrojů, podávání léků, provádění různých 
ošetřovatelských a  léčebných úkonů na základě 
ordinace lékaře [1]. Před zahájením léčby se pacien-
tům podávají nosní kapky s  vazokonstrikčním 
účinkem na sliznice. Cílem je dekongesce nosní 
sliznice a  usnadnění funkce Eustachovy trubice 
při vyrovnávání tlaků v dutině středoušní. Pokud 
má pacient zavedenou tracheostomickou či endo-
tracheální rourku, je nutno v obturační manžetě 
vyměnit vzduch za vodu. Je nutné zkontrolovat 
invazivní vstupy a neodkladně odstranit veškeré 
masti a převazové materiály, obsahující látky vy-
robené na masťovém základě. 

SPECIFIKA PÉČE O PEDIATRICKÉ PACIENTY
Pacienti v dětském věku jsou k  léčbě na jednom 
z největších českých pracovišť přijímáni a  jejich 
podíl k celkovému počtu pacientů má v posledních 
deseti letech stoupající trend (graf 1). Léčba pediat-
rických pacientů, zejména kriticky nemocných, 
vyžaduje v případě potřeby specifické dovednosti 
ošetřujícího personálu (zajištění žilního přístupu, 
odsávání z dýchacích cest, intubace, výměna tra-
cheostomické kanyly apod.) a vybavení hyperbaric-
ké komory zdravotnickými prostředky, jako je sada 
dětských masek, dětské hadice, dětský anestezio-
logický set, manžeta k měření neinvaziv ního krev-
ního tlaku, odsávací cévky a intubační kanyly růz-
ných velikostí, rektální rourka apod. U dětí pod  
10 let věku je v rámci mezioborové spolupráce zajiš-
těn doprovod pediatrického personálu (specializo-
vaná dětská sestra, v některých případech dětský 
lékař). U dětí do 3 let věku, nespolupracujících, při 
poruše vědomí nebo při předpokládané dysfunkci 
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Eustachovy trubice se obvykle provádí oboustranná 
paracentéza, popř. v kombinaci s inzercí ventilač-
ních trubiček (stipul). Zvláštní pozornost je věno-
vána onkologicky nemocným pacientům ve smyslu 
přijetí organizačních a hygienicko-epidemiologic-
kých opatření (mytí a hygienická dezinfekce ru-
kou ošetřujícího personálu v komoře, samostatné 
pomůcky, zařazení pacientů do prvního ranního 
léčebného sezení, izolace od pacientů léčených pro 
těžké infekce). Dětem je podávána premedikace 
těsně před zahájením HBO, zpravidla chloralhyd-
rát per rectum nebo perorálně, nebo midazolam 
perorálně či intranazálně podle hmotnosti pacien-
ta. Pacientům neklidným nebo nespolupracujícím 
i přes podanou premedikaci jsou podávána podle 
potřeby další sedativa nebo analgetika, midazolam 
intranazálně nebo intravenózně, propofol intra-
venózně, ketamin intravenózně nebo nalbuphin 
intravenózně podle ordinace lékaře hyperbarického 
centra nebo pediatra [2, 3, 4].  

ÚSKALÍ A RIZIKA HBO  
U PACIENTŮ V REŽIMU INTENZIVNÍ PÉČE  
VČETNĚ RIZIKA TRANSPORTU
Intenzivní péče v hyperbarickém prostředí je uni-
kátní specializovanou činností v rámci diferenco-
vané zdravotní péče, přičemž bezpečná aplikace 
HBO v  těchto podmínkách vyžaduje pochopení 
fyzikálních i fyziologických změn, ke kterým v or-

ganismu dochází. Péči v takových podmínkách je 
možno standardně provádět pouze v dobře připra-
veném a  organizovaném zařízení s  kvalitně vy-
školeným personálem. Je nutné si uvědomit, že se 
velmi často jedná o adjuvantní léčebnou metodu, 
kdy je HBO součástí komplexního a kontinuálního 
léčebného procesu. Zařazení HBO by tudíž mělo 
být interdisciplinárním rozhodnutím. Strategie 
postupu by se měla denně přehodnocovat zejména 
u kriticky nemocných tak, aby nedošlo k oddálení 
nebo přerušení základního řetězce péče o kriticky 
nemocného pacienta [5, 6, 7], např. provedení 
plánovaného chirurgického výkonu, kontinuální 
eliminační metody apod. Vždy je nutné pečlivě zva-
žovat míru rizika, respektive poměr mezi rizikem 
a očekávaným přínosem léčby. Stejně tak je nutné 
zvažovat riziko transportu k léčbě. Je dobře známo, 
že nemocniční transport je nezávislým rizikovým 
faktorem morbidity pacientů a je nutné dodržovat 
příslušné standardy. Riziko transportu a HBO lze 
snížit užitím speciálního lůžka, vhodného i do hy-
perbarických podmínek, kvalitního transportního 
a hyperbarického ventilátoru – obrázek 1 [5, 6, 7]. 
Při léčbě pacienta v  bezvědomí, s  nestabilními 
vitálními funkcemi je vhodný doprovod vícečlen-
ného zdravotnického personálu, zejména pokud 
pacient vyžaduje ventilační podporu, kontinuální 
aplikaci nitrožilních léků lineárním dávkovačem, 
např. vazopresorů, inzulinu, analgetik, hypnotik, 

Graf 1.  Celkový počet ošetřených pacientů a dětí v CHM v letech 2002–2013
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benzodiazepinů (obr. 2) [8]. Během léčby je sledo-
ván stav vědomí, monitorován tvar EKG křivky, 
invazivní tlak, pulzní oxymetrie, během UPV kap-
nometrie a parametry ventilace.

CHARAKTERISTIKA PROFESNÍHO 
A ZDRAVOTNÍHO RIZIKA 
Ošetřovatelsko-léčebná činnost v  HBO je nároč-
ná a  specifická po psychické i  fyzické stránce. 
Psychická odolnost a vyváženost je nutná z něko-
lika důvodů – práce v uzavřeném prostoru, aspekt 
na samostatnou činnost vzhledem k  tomu, že 
lékařská pomoc v případě urgentní komplikace je 
dostupná s určitým časovým odstupem. Urgentní 

dekomprese komory, eventuálně vstup dalších 
členů ošetřujícího personálu do hlavní komory 
přes tzv. předkomoru trvá obvykle (podle typu 
zařízení a technického vybavení) minimálně 5–10 
minut. Rovněž je vyžadován vynikající zdravotní 
stav a dobrá fyzická zdatnost. Důležitá je perfektní 
funkce a dokonalá průchodnost Eustachovy trubice 
a dutin v obličejové části lebky. K vyloučení práce 
v přetlaku stačí nejen závažnější onemocnění, jako 
hypertenze, diabetes, chronická bronchitida, obe-
zita, ale také banální či sezonní onemocnění, jako 
alergie, časté rýmy, laryngitidy apod. Pracovní 
pobyt v léčebné hyperbarické komoře je hodnocen 
jako práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Práce v ta-
kovém prostředí je prokazatelně namáhavější než 
v prostředí s normálním tlakem vzduchu, zejména 
díky zvýšenému proudovému odporu v dýchacích 
cestách. Stlačený vzduch má jednak vyšší hustotu, 
jednak se při jeho dýchání v dýchacích cestách vý-
znamněji uplatňuje turbulentní proudění. Uvnitř 
komory také dochází k výkyvům teploty a vlhkosti 
vzduchu v závislosti na léčebném cyklu, které se 
dají použitím klimatizace ovlivnit pouze částečně. 
Ke zdravotním rizikům práce v přetlaku patří sou-
bor tzv. dysbarických poranění [1].

DYSBARICKÁ PORANĚNÍ A JINÉ 
KOMPLIKACE PŘI PRÁCI VE ZVÝŠENÉM 
ATMOSFERICKÉM TLAKU
Barotraumata jsou mechanická poranění vzniklá 
tlakovým rozdílem mezi dutinami vyplněnými 
plynem (nejčastěji vzduchem) a  okolím. Mohou 
postihnout středoušní dutinu, dutiny v obličejové 
části lebky, zubní dutiny, zažívací trakt a taktéž 
plíce. Toto nejzávažnější poranění vzniká expan-
zí vzduchu v  plicích při snížení okolního tlaku, 
jestliže není rozpínající se vzduch dostatečně vy-
dechován. Kritický intrapulmonální přetlak vede 
po překonání elasticity plicní tkáně k  disrupci 
alveolárních stěn a k průniku vzduchu do pulmo-
nárního řečiště a dále do arteriálního řečiště krev-
ního oběhu – vzniká arteriální plynová embolie (AGE). 
Nejčastější formou je však zpravidla barotrauma 
středouší lehkého stupně. Dekompresní nemoc 
(DCS) je onemocnění  způsobené plynem, fyzikál-
ně rozpuštěným ve tkáních během pobytu v přetla-
ku, a po snížení tlaku uvolněným v podobě bublin. 
Dochází jednak k mechanické obstrukci kapilární-
ho řečiště s ischémií a hypoxémií, jednak dochází 
k následné interakci s endotelem kapilár, spuštění 
různých patogenetických kaskád, koagulačního 
systému, komplementu apod. Významnou roli 
hraje jednak celkový stav organismu, výkonnost 
kardiovaskulárního aparátu, únava, dehydratace, 
zvýšení nitrobřišního tlaku a rovněž přítomnost 
pravolevých zkratů, nejvýznamněji perzistující-
ho (patentního) foramen ovale (PFO). Projevuje 

Obr. 1. Moderní plicní ventilátor Siaretron 1000 Iper

Obr. 2. Transport dítěte k léčbě HBO v režimu intenzivní péče
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se s  odstupem minut až hodin po dekompresi. 
Existuje taktéž pozdní forma dekompresní ne-
moci, dříve nazývaná jako chronická forma. 
Patří sem aseptická dysbarická osteonekróza, která 
nejčastěji postihuje hlavice femuru a  humeru. 
Výsledkem je progresivní artropatie, vyžadující 
někdy protetickou náhradu postiženého kloubu. 
Suverénní metodou diagnostiky a hodnocení toho-
to postižení je magnetická rezonance (MRI). K další 
prokazatelné poruše zdravotního stavu patří dis-
krétní léze míchy a mozku – klinickou prezentací 
jsou zhoršení krátkodobé paměti a častější výskyt 
bolestí hlavy. Pozdní forma není u personálu HBO 
zařízení obvyklá, týká se dlouholetých potápěčů 
s  mnohonásobnými ponory do hloubek větších 
než 40–60 metrů. O toxicitě kyslíku je známo, že 
může postihnout všechny tkáně a orgány v závis-
losti na parciálním tlaku a délce expozice. Klinicky 
nejvýznamnější jsou CNS forma (akutní) a plicní 
forma (chronická), které však pro personál vzhle-
dem k tlaku v komoře a dýchání vzduchu během 
expozice na rozdíl od pacientů mají minimální 
klinický význam. Množství kyslíkových toxických 
jednotek (OTU-oxygen toxicity units), kterými 
může být pracovník exponován vzhledem k riziku 
plicní kyslíkové toxicity u opakovaných expozic je 
maximálně 300 OTU denně. Dusíková narkóza, 
obvyklá u  potápěčů při ponorech se vzduchem 
hloubky větší než 40 metrů, vzhledem k  nižším 
hodnotám léčebného tlaku používaného během 
HBO nemá relevantní klinický význam.

RIZIKO VÝSKYTU DCS 
U OŠETŘUJÍCÍHO PERSONÁLU
Riziko DCS koreluje s použitým léčebným tlakem, 
s jeho růstem její riziko stoupá. Celková incidence 
DCS u  ošetřujícího personálu HBO se v  různých 
studiích liší až desetinásobně. V jedné z prací byla 
incidence relativně nízká – 0,076 % [9]. Naproti 
tomu práce norských kolegů referovala o incidenci 
nepřijatelně vysoké – 0,76 % [10]. Posléze se tito 
autoři pokusili snížit incidenci DCS modifikací 
použitých dýchacích plynů u  personálu (kyslík, 
Nitrox 40 během dekomprese), ale díky nezařazení 
dekompresní zastávky a zejména prováděním rela-
tivně rychlé lineární dekomprese komory, trvající 
z 240 kPa (14 metrů vodního sloupce, 2,4 ATA) na 
povrch pouze 7 minut, se jim to nepodařilo [11]. 
V jiné práci [12] s použitím Nitroxu 60 nebyly do-
kumentovány žádné komplikace u personálu ani 
u  pacientů. V  závěru autoři doporučili použití 
nitroxu pro personál, zejména u  léčebných reži-
mů s  vyšším tlakem 280 kPa (18 metrů vodního 
sloupce, 2,8 ATA). Taktéž použití Nitroxu 50 bě-
hem opakovaných hyperbarických expozic se zdá 
být vhodné a  bezpečné u  ošetřujícího personálu 
hyperbarických komor [13]. Autoři z  pracoviště 

hyperbarického centra University of California 
San Diego (UCSD) hodnotili incidenci DCS a kyslí-
kové toxicity personálu. Běžně jsou zde používány 
3  druhy dekompresních protokolů pro personál. 
U  protokolu č. 1 pro celkový pobyt na dně (total 
bottom time, TBT) 80 minut a  méně, při tlaku 
2.4 ATA a méně, se jedná o tzv. bezdekompresní 
tabulku. U  protokolu č. 2 pro celkový pobyt na 
dně 80–119 minut personál inhaluje O2 po dobu 
15 minut před zahájením dekomprese komory. 
U protokolu č. 3 pro celkový pobyt na dně 120–139 
minut personál inhaluje O2 po dobu 30 minut před 
zahájením dekomprese. Použitím těchto proto-
kolů bylo dosaženo nulové incidence DCS a  cen-
trální kyslíkové toxicity [14]. Taktéž v zařízeních 
umístěných ve vysoké nadmořské výšce (Denver, 
Colorado – téměř 1800 m n. m., Murray, Utah – 
téměř 1400 m n. m.) [15] je používání protokolů, 
spojených se zařazením dekompresních zastávek 
a inhalací O2 (při tlaku 2,0 ATA) nebo Nitroxu 50 
(při tlaku 3,0 ATA), spojováno s relativně nízkou 
incidencí DCS personálu (4 případy DCS z 16 900 
expozic v  denverském centru, respektive 1 DCS 
z 1 847 expozic v centru v Murray). V jedné ze stu-
dií [16] bylo ultrazvukové dopplerovské vyšetření 
(UZ) použito jako objektivní nástroj k hodnocení 
subklinického dekompresního stresu spojeného 
s konkrétní expozicí. U 28 členů zdravotnického 
personálu (163 expozic), běžně provádějícího péči 
o pacienty za hyperbarických podmínek (240 kPa 
po dobu 90 minut s 20 min dekompresí s ventilací 
O2), byl hodnocen UZ co 20 minut po dobu až 120 
min po expozici metodou hodnocení četnosti intra-
vaskulárních bublin skórovacím systémem podle 
Kisman-Masurela (K-M). 68 % expozic vyústilo 
v nízký (K-M st. 0–I), 22 % ve střední (K-M st. II) 
a  10 % ve vysoký subklinický dekompresní stres 
(K-M st. III–IV). Ženské pohlaví, zvyšující se věk, 
hmotnost a četnost expozic korelovaly se vznikem 
bublin. Nebyly zjištěny žádné klinické případy de-
kompresní nemoci. Autoři se shodli, že standardní 
léčebný režim 240 kPa odpovídá definici „přijatel-
ného“ dekompresního stresu (třída II nebo méně 
bublinek u ≥ 50 % pacientů) podle DCIEM (Defence 
and Civil Institute of Enviromental Medicine, 
Kanada). V jiné retrospektivní studii [17] průzkumu 
zdravotního stavu zaměstnanců (155 lékařů, sester 
a  technického personálu běžně vystavovaného 
hyperbarických podmínkám) nebyl zjištěn žádný 
případ DCS během 6 062 expozic, napříč všemi 
hyperbarickými profily během 14letého období. 
Důležité je, že na tomto pracovišti je personál ru-
tinně vystaven zvýšenému tlaku maximálně 4krát 
týdně, ne častěji než 3 dny po sobě, s přestávkou 
mezi jednotlivými expozicemi 18 hodin tak, aby 
podle tabulek DCIEM došlo k návratu na repetitivní 
faktor 1,0 (tedy bez reziduální dusíkové saturace). 
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Po absolvování delšího pobytu v komoře (např. ta-
bulky US NAVY 6, s délkou pobytu 285–300 minut 
v  komoře), se prodlužuje interval další expozice 
zvýšenému tlaku až na 48 hodin. Během této doby 
došlo k 28 pracovním úrazům (0,46 %), z nichž 25 
(0,41 %) bylo hodnoceno jako specifické pro hyper-
barické prostředí (barotrauma). Autoři uzavřeli, 
že vícemístná hyperbarická komora je hodnocena 
jako relativně bezpečné pracovní prostředí. Trvá 
kontroverze ve vztahu mezi jednotlivými fázemi 
menstruačního cyklu a  výskytem DCS. Ženy se 
stále více zapojují do práce v hypo- i hyperbaric-
kém prostředí. V jedné z prací [18] autoři hodno-
tili relevantní data z prací publikovaných v letech 
1988–2006 a také zdravotní záznamy 250 případů 
DCS u žen z pokračujících studií, které zahrnovaly 
23 léčebných komor. Jejich analýza prokázala, že 
výskyt DCS není rovnoměrně rozložen v průběhu 
menstruačního cyklu. Více případů DCS se vyskytlo 
na začátku a na konci typického 28denního cyklu. 
Dostupné důkazy naznačují, že existuje vztah mezi 
rizikem DCS během hyperbarické nebo hypobaric-
ké expozice a fází menstruačního cyklu.

DOPORUČENÝ POSTUP PREVENCE
Obecně se jedná o dodržování pravidel v souvislos-
ti s posledními vědeckými poznatky – dodržování 
výše uvedených přísných kritérií při výběru zdra-
votního personálu (vstupní prohlídka), provádění 
pravidelných a mimořádných prohlídek, užitím 
standardních léčebných režimů, konzervativních 
dekompresních tabulek s prováděním dekompres-
ních zastávek, dostatek tekutin, omezení fyzické 
aktivity po expozici, zejména spojené se zvýšením 
nitrobřišního a nitrohrudního tlaku po ukončení 
expozice, zákaz výškových letů po dobu 24 hodin od 
poslední expozice apod. V doporučených postupech 
prevence dysbarických poranění všech významných 
odborných společností a v závěrech konsenzuálních 
konferencí (7. konsenzuální konference ECHM v Lille 
2004, 6. konsenzuální konference EDTC v Ženevě 
2003) se jednoznačně doporučuje pravidelná rotace 
personálu HBO, dýchání kyslíku na konci expozice 
a zejména během dekomprese až k povrchu v trvání 
15–120 minut podle příslušného léčebného režimu – 
léčebného tlaku a délky trvání expozice [1, 8, 19, 20]. 
Německá odborná společnost GTUEM doporučuje 
při provádění léčebného rekompresního režimu US 
Navy 6 a 6 extended výměnu personálu uprostřed 
léčebného režimu při snížení tlaku komory z 60 na 
30 stop (18 na 9 metrů vodního sloupce).

POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ 
ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI VE ZVÝŠENÉM 
ATMOSFÉRICKÉM TLAKU
Dne 1. 4. 2012 nabyl účinností zákon č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách. Ten kromě 

jiného upravuje novým způsobem poskytování 
zdravotní péče pracujícím (označuje ji jako pra-
covnělékařské služby), její organizaci a  financo-
vání a také některé náležitosti procesu uznávání 
nemocí z povolání. Tento zákon současně zmoc-
ňuje ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo 
vyhláškou zdravotní kontraindikace pro výkon 
rizikových prací a aby určilo náplň preventivních 
lékařských prohlídek pracujících, kteří rizikové 
práce vykonávají [21]. Dne 3. 4. 2013 nabyla účin-
nosti vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských 
službách (kterou se provádí některá ustanovení 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách). Tento předpis vymezuje a  upřesňuje 
povinnosti zaměstnavatelů při poskytování pracov-
nělékařských služeb jejich zaměstnancům. Týká se 
to všech zaměstnavatelů, mezi nimi i těch, kteří 
zaměstnávají pracovníky pracující ve zvýšeném 
tlaku vzduchu. Práce vykonávané ve zvýšeném 
tlaku v přetlaku vyšším než 100 kPa, což u prací 
pod hladinou odpovídá hloubce vyšší než 10 metrů, 
musí být podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v  platném znění, a  vyhlášky 
č. 432/2003 Sb. vyhlášeny orgánem ochrany veřej-
ného zdraví za rizikové. Zaměstnavatel je povinen 
zajistit pro všechny pracovníky, kteří tuto práci 
vykonávají, pracovnělékařskou službu. Tu může 
poskytovat jedině pracovní lékař nebo praktický 
lékař pro dospělé. Všichni pracovníci, kteří mají 
být zařazeni na práci ve zvýšeném tlaku vzduchu, 
se před nástupem do této práce musí podrobit 
vstupní pracovnělékařské prohlídce [22]. Vstupní 
prohlídka zahrnuje základní vyšetření včetně 
vyšetření zraku, sluchu a chrupu, FW, KO + dif., 
ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový 
sediment, otoskopické vyšetření + zjištění prů-
chodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, RTG 
hrudníku, zátěžové EKG. Periodická prohlídka 
je ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez 
RTG hrudníku a bez zátěžového EKG. Lhůty pro-
hlídek jsou 1krát za 6 měsíců až 2 roky. Výstupní 
prohlídka zahrnuje vyšetření v rozsahu periodické 
prohlídky. Podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 
Sb., část I., oddíl 3. 6., jsou kontraindikací pro 
práci v atmosférickém přetlaku: 
• Poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým 
zkratem.
• Spontánní pneumotorax v anamnéze.
• Nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi 
dutinou nosní a  středouším nebo mezi dutinou 
nosní a vedlejšími dutinami nosními.
• Glaukom.
• Nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplně-
nými plynem pod plombami.
• Epilepsie (u potápěčů).
• Klaustrofobie.
• Těhotenství.
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Specializované vyšetření, jehož výsledky budou 
zohledněny při vydání lékařského posudku o zdra-
votní způsobilosti k práci v atmosférickém přetla-
ku, je nutné provést před zařazením na tuto práci 
u pracovníků trpících obezitou, nízkým stupněm 
fyzické zdatnosti, závažnými poruchami zrakové 
ostrosti, závažnými nemocemi kardiovaskulárního 
systému, CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve 
a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, za-
žívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systé-
mu, poruchami sluchu omezujícími komunikační 
schopnosti, chronickými infekčními nemocemi, 
chronickými kožními nemocemi významného roz-
sahu nebo lokalizace, inteligenčním kvocientem 
pod 90, alkoholovou a  jinou drogovou závislostí 
v  anamnéze a  dále u  jedinců s  antikoagulační 
a  antitrombotickou léčbou. Za nesplnění nebo 
porušení povinnosti o  zajištění pracovnělékař-
ských služeb může orgán ochrany veřejného zdraví 
uložit zaměstnavateli (podle ustanovení § 92 zá-
kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v  platném znění) pokutu teoreticky až do výše 
30 milionů Kč [22].

POSUDKOVÉ HLEDISKO
Dekompresní onemocnění je nejvýznamnější 
zdravotní riziko a z hlediska posudkového jedi-
nou nozologickou jednotkou, uznatelnou jako 
nemoc z  povolání. Posouzení akutní formy je 
jednoduché, u pozdní formy je třeba opatrnosti, 
neboť změny jsou necharakteristické a  mohou 
mít i jiné příčiny než změny tlaku. Zákonem č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, byla zrušena 
vyhláška č.  440/2001 Sb., o  odškodnění bolesti 
a  ztížení společenského uplatnění, v  platném 
znění. Pro události nastalé ode dne 1. 1. 2014 
tedy neexistuje předpis, podle kterého by bylo 
možné stanovit odškodnění za bolest a  za ztí-
žení společenského uplatnění odpovídající ur-
čitým poruchám zdraví. S  ohledem na to byla 
vytvořena Metodika Nejvyššího soudu k náhradě 
nemajetkové újmy na zdraví (bolest a  ztížení 
společenského uplatnění podle § 2958 občanské-
ho zákoníku). Jde o nezávazné doporučení urče-
né soudům k  určování výše náhrad za některé 
škody způsobené neprofesionálními úrazy [23]. 
Současně se připravuje nařízení vlády, které má 
upravovat stanovení náhrad za škody způsobené 
pracovními úrazy a  nemocemi z  povolání. To 
je nyní v  poslední fázi příprav před vydáním. 
Princip stanovení odškodnění za bolest způsobe-
nou obecnými i pracovními úrazy nebo nemocemi 
z povolání se v důsledku uvedené změny pravidel 
nemění, i  když se významně změní vzájemné 
vztahy, pokud jde o  výši odškodnění přiznáva-
ného za různé patologické stavy. Zásadním způ-
sobem se ale mění  princip stanovení náhrady za 

ztížení společenského uplatnění způsobeného 
obecnými i  profesionálními zdravotními poru-
chami. Existují důvodné obavy, že tento nový 
princip a jeho praktická realizace přináší velmi 
významná úskalí a problémy, které jsou takového 
charakteru, že budou vnášet řadu nepřijatelných 
prvků do posuzovacího procesu. Zatímco až dosud 
byly za zdravotní postižení související s pobytem 
a prací v přetlaku stanoveny jednoznačné základ-
ní (výchozí) finanční částky (které však mohly být 
upravovány, respektive navyšovány, podle věku, 
dosavadního pracovního, kulturního či jiného za-
pojení jedince), podle nově navrhovaných posud-
kových zásad je odškodnění za jasně definovanou 
zdravotní poruchu předem těžko odhadnutelné, 
respektive jedincům trpícím totožnými zdravot-
ními problémy může být přiznáno diametrálně 
rozdílné finanční odškodnění. Jako příklady jsou 
v recentní práci [23] uvedena základní odškodnění 
přiznávaná v ČR do konce roku 2013 pro patologic-
ké stavy navozené potápěním. V nynější době již 
bude obtížné uváděnou výši odškodnění prosadit.

Chronická forma dekompresní nemoci:
• Encefalopatie a  organický psychosyndrom: 
24.000,- až 348.000,- Kč
• Potápěčská obrna:

– monoparéza: 36.000,- Kč;
– paraparéza: 72.000,- Kč;
– kvadruparéza: 180.000,- Kč;
– monoplegie: 168.000,- Kč;
– paraplegie: 336.000,- Kč;
– kvadruplegie: 360.000,- Kč.

• Dysbarická osteonekróza:
– vedoucí k postižení ramenního kloubu: 18.000,- 
až 48.000,- Kč;
– vedoucí k postižení kyčelního kloubu: 48.000,- 
až 96.000,- Kč.

Následky úrazů: 
• Nedoslýchavost převodního typu po barotrau-
matu středního ucha, podle stupně postižení: cca 
12.000,- až 48.000,- Kč. 
• Ztráta zubu po barotraumatu: 1.800,- Kč.
• Porucha funkce plíce po barotraumatu: 60.000,- Kč.

Postižení zdraví související s pobytem nebo prací 
v  hyperbarickém prostředí nejsou častá, přesto 
se s nimi můžeme setkat a budeme nuceni řešit 
otázku finanční náhrady za škody na zdraví, které 
jsou jimi způsobeny. Zdá se, že nově prosazované 
a zaváděné principy tuto problematiku významně 
zkomplikují a budou základem pro celou řadu spo-
rů o výši přiznaného odškodnění.

Poznámka: Krátce po vypracování tohoto sdělení a jeho přijetí 
do tisku vyšlo a  nabylo účinnosti (dne 26. 10. 2015) nařízení 
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vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení spole-
čenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, podle kterého se významně mění (zvyšují) jedno-
rázové finanční částky poskytované pracovníkům, u kterých 
došlo k  profesionálnímu postižení zdraví. Pokud jde o  výše 
zmiňované patologické stavy nastalé v  příčinné souvislosti 
s potápěním, stanovuje pro ně nový předpis základní odškod-
nění v následující výši:

Chronická forma dekompresní nemoci
• Encefalopatie a  organický psychosyndrom: 1200 až 6000 
bodů     300.000,- Kč až 1.500.000,- Kč

• Potápěčská obrna: 
monoparéza:  75.000,- Kč až 150.000,- Kč
paraparéza:  300.000,- Kč
kvadruparéza:  500.000,- Kč až 750.000,- Kč
monoplegie:  700.000,- Kč
paraplegie:  1.400.000,- Kč
kvadruplegie:  1.500.000,- Kč

• Dysbarická osteonekróza: 
vedoucí k postižení ramenního kloubu:  
 75.000,- Kč až 200.000,- Kč
vedoucí k postižení kyčelního kloubu: 
 200.000,- Kč až 500.000,- Kč

Následky úrazů
• Nedoslýchavost převodního typu  
po barotraumatu středního ucha, podle stupně  
postižení:  50.000,- Kč až 400.000,- Kč

• Ztráta zubu po barotraumatu: 10.000,- Kč

• Porucha funkce plíce po barotraumatu  
(jednostranném):  150.000,- Kč až 250.000,- Kč

• Porucha funkce plic po barotraumatu  
(oboustranném): 250.000,- Kč až 750.000,- Kč

ZÁVĚR
Obecně je pracovní pobyt ošetřujícího personálu 
uvnitř léčebné hyperbarické komory považován 
za bezpečný. Určitá rizika existují, ale dobrou 
organizací provozu, výběrem personálu, užitím 
standardních léčebných režimů, konzervativních 
dekompresních tabulek, dodržováním dalších pre-
ventivních postupů, rotací personálu, inhalací 
kyslíku při dekompresi, zákazem výškových letů 
po dobu 24 hodin od poslední expozice, lze riziko 
snížit na minimální míru.
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