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Úvod 

Zpracováním absolventské práce na téma „Traumata způsobená pádem 

z výšky“ bych rád upozornil na poranění vzniklá po pádu z výšky a chci popsat jejich 

příznaky a následnou léčbu v přednemocniční neodkladné péči. 

Při pádech z výšky často dochází k poranění více částí těla nebo jeho orgánů, 

kdy tato poranění mají vysoké riziko selhání základních životních funkcí – krevní oběh, 

dýchání a vědomí. A proto je důležitá okamžitá léčba těchto poranění. Poranění 

způsobených pádem z výšky přibývá, vliv na to má mnoho faktorů. Nepoužívání 

ochranných pomůcek, dostatečného jištění nebo nedodržení bezpečnosti jak při práci 

ve výškách či u výkopů, tak při adrenalinových sportech. Ale setkáváme se s nimi i 

v běžném životě: při dětských hrách s nedostatečným dozorem, pod vlivem omamných 

a návykových látek a v neposlední řadě v rámci sucidiálních pokusů. Dochází ke vzniku 

těchto poranění, které mohou mít ty nejhorší následky. Pády z výšky jsou jedním 

z nejčastějších příčin vzniku mnohočetného poranění orgánů nebo částí těla 

ohrožujícího pacienta na životě.   

Toto téma jsem si vybral, protože mě samotného zajímá problematika těchto 

poranění a správnost přednemocniční neodkladné péče je velice důležitá. 

V teoretické části popíšu stručně anatomii a rozeberu druhy poranění vznikající 

při pádu z výšky se zaměřením na poranění hlavy, páteře a míchy, hrudníku, břicha a 

pánve. Popíšu jejich příznaky a následnou neodkladnou přednemocniční léčbu. 

Věnovat se také budu způsobu zajištění postiženého pro transport. 

Praktická část je zaměřena na dotazníkové šetření. Respondenti tohoto 

dotazníkového šetření jsou zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry pracující na 

záchranné službě. Praktická část má za úkol zjistit obeznámenost středního 

zdravotnického personálu záchranných služeb se základní problematikou traumat 

způsobených pádem z výšky. 
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 1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíle 

 

 Hlavním cílem této absolventské práce je shrnout základní fakta a teoretické 

poznatky v oblasti problematiky polytraumat a zjistit úroveň vědomostí středního 

zdravotnického personálu ve vztahu k této problematice. 

 

1.2 Vedlejší cíle 

 Shromáždění a zpracování publikací vztahujících se k problematice. Definovat 

polytrauma a specifikovat okruhy poranění a přednemocniční péči.  

 

Provést šetření, jenž bude zjišťovat úroveň vědomostí středního zdravotnického 

personálu ve vztahu k této problematice. Vypracování dotazníku, jeho administrace, 

sběr a následné zpracování, analýza a vyhodnocení získaných dat a vyvození závěru. 
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2 Teoretická část 

 2.1 Základní anatomie 

 2.1.1 Lebka 

Dělí na dvě části a to mozkovou, která chrání a obaluje mozek a na část 

obličejovou, která tvoří kostěný podklad obličeje. Mozkovou část tvoří kost týlní, kost 

klínová, kost čichová, kost čelní, kost temenní a kosti spánkové.  Obličejová část pak 

navazuje na spodinu lební a její kosti spojují švy, kromě dolní čelisti. Ta je spojena 

kloubem.  Splanchokranium se skládá z kosti nosní, slzní, patrové, radličné, lícní, horní 

a dolní čelisti. [DYLEVSKÝ,2009] 

Dura mater 

Tvrdá blána, kterou tvoří husté kolagenní vazivo a přiléhá na vnitřní stranu 

lebeční kosti. [ČIHÁK, 2002 3] 

 

Arachnoidea  

Je úzká blána, bez cév tvořena z kolagenních vláken obalující mozek. Na vnější 

straně je pokryta durou mater a tím tvoří mezi sebou subdurální prostor. Na vnitřní 

straně od ní vytváří s pia mater - subarachnoidový prostor. Tento prostor je vyplněn 

mozkomíšním mokem. 

 

Pia mater  

Je tenká vazivová blána přiléhající přímo na mozek. Dále obaluje cévy na vnější 

části mozku a společně s nimi vstupují do mozkové tkáně. 

 

Truncus encephali 

Je část mozku, kde jsou umístěna centra životně důležitých funkcí. Mozkový 

kmen je uložen v zadní jámě lební společně s mozečkem (Cerebellum) s nímž je 

spojený. Mozkový kmen tvoří prodloužená mícha, most Varolův a střední mozek. 

[ČIHÁK, 2002 3] 
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Cerebellum 

 Nachází se v zadní jámě lební dorzálně nad mozkovým kmenem. Podstatnou 

funkcí mozečku je zachovávat rovnováhu a vzpřímenou polohu těla, řízení svalového 

napětí a koordinace a řízení pohybů těla. 

 

Diencefalon 

Je uložen mezi koncovým mozkem a mozkovým kmenem. Mezimozek se skládá 

z epithalamu, který je tvořen nepárovou šišinkou, metathalamem, thalamem, 

subthalamem, hypotalamem a podvěskem mozkovým. 

 

Telencefalon 

Dělí se na pravou a levou hemisféru, které jsou rozděleny sagitálně orientovanou 

rýhou. Mezi sebou jsou propojeny silným svazkem vláken, propojující stejná místa na 

hemisféře. Hemisféry se skládají z mozkové kůry, bílé hmoty a bazálních ganglii. 

 

Mozkové komory 

V mozku se nachází čtyři komory. Dvě komory se nalézají v hemisférách. Třetí 

komora je uložena mezi thalamy obou stran. Čtvrtá komora leží mezi mozečkem a 

mozkovým kmenem. Komory jsou vyplněny mozkomíšním mokem, který se tvoří 

v postraních komorách odkud proudí do 3. komory. Z 3. komory potom přitéká 

Sylviovým kanálkem do 4. mozkové komory a odtud se dostává otvorem v horní části 

komory do subarachnoidálního prostoru. [NAŇKA, 2009] 

 

Likvor 

Je čirá, mírně nažloutlá tekutina, obsahující glukózu a bílkoviny, dodávající energii 

do mozku. Mozkomíšní mok obtéká nejen mozkem, ale i páteřní míchou. Má 

ochrannou a vyživovací funkci.  Tvoří se v postraních mozkových komorách z buněk 

ependymu komor a filtrací plazmy z cévních pletení, odkud proudí do třetí mozkové 

komory a potom přetéká přes Sylviúv kanálek do čtvrté komory mozkové. Proudí 
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subarachnoidálním prostorem mozku i míchy a vstřebává se přes arachnoidální klky 

zpátky do krve. 

 

2.1.2 Páteř  

Páteř tvoří pevnou, ale i ohebnou osu těla, chrání míchu, která prochází středem 

páteře. Drží hlavu a udržuje přímou polohu trupu. Umožňuje rotaci a ohýbání krku i 

zad.  

Páteř tvoří 33 obratlů. Rozdělujeme ji na 7 krčních (C1-C7), 12 hrudních (Th1-

Th12), 5 bederních (L1-L5), 5 křížových (S1-S5) a kostrč (Co), která je srostlá z 5 obratlů. 

Křížové obratle a kostrč jsou pevně srostlé, zbylých 26 obratlů jsou volně pohyblivé. 

Každý z těchto obratlů je vzájemně spojen pohyblivým kloubním spojením.  

Mezi každým obratlem je umístěna meziobratlová ploténka, která je tvořena 

pružnou vlákninovou chrupavkou. Tato chrupavka se pod námahou nepatrně stlačí, 

čímž dochází k zmírnění nárazu. Stálou polohu a pohyby obratlů zajišťují pevné vazy a 

soubor svalů kolem páteře.  

Páteř tvoří pevnou, ale i ohebnou osu těla, chrání míchu, která prochází středem 

páteře. Drží hlavu a udržuje přímou polohu trupu. Umožňuje rotaci a ohýbání krku i 

zad. [DYLEVSKÝ,2009] 

 

Mícha 

Je soubor nervových vláken axonů i dendritů. Axony jsou vlákna motorická a 

dendrity vlákna senzitivní. Střední část neuronu tvoří buněčné tělo, které obsahuje 

jádro, které obklopují nitrobuněčné tělíska a cytoplazma. Šedá hmota míšní má tvar 

písmene H, a vytváří zadní a přední rohy míšní z nahromaděných neuronů.  Tyto vlákna 

spojují mozek s trupem a horními i dolními končetinami. Mícha je uložena v páteřním 

kanálu, který ji chrání před přímými údery. Obal míchy tvoří pia mater, arachnoidea a 

dura mater. Mícha má 31 párů míšních nervů, které inervují svaly, kůži, orgány a další 

části končetin, břicha a hrudníku. Vzruchy se šíří míšními nervy, které tvoří senzorické i 

motorické kořenové vlákna. [NAŇKA,2009] 
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2.1.3 Hrudník 

Hrudník tvoří hrudní koš, který se skládá z hrudní kosti a s dvanácti párů žeber, 

z toho je sedm horních páru napevno spojeno chrupavkou s hrudní kostí. Dva nebo tři 

páry se společně napojují na chrupavčité spoje žeber nad sebou. Zbylé páry žeber 

nejsou připevněny k hrudní kosti. 

 

Plíce 

 Jsou párový orgán, zajišťující výměnu dýchacích plynů mezi krví a vnějším 

prostředím. Pravá i levá plíce se rozdělují na laloky. Pravá má tři laloky a levá dva. 

Každý lalok se dále dělí na plicní segmenty a ty se skládají z plícních sklípků (alveolů). 

Plicní sklípek je uvnitř pokryt surfaktantem, který zabraňuje kolapsu alveolu při 

výdechu tím, že snižuje jeho povrchové napětí. [NAŇKA,2009] 

 

Pohrudnice a poplicnice 

Plíce je pokryta poplicnicí (lesklá, tenká, průhledná blána), která v plicním hilu 

přechází v pohrudnici. Ta přiléhá na hrudní stěnu a tím vytvoří oddělenou a uzavřenou 

dutinu. Mezi poplicnicí a pohrudnicí je pleuralní dutina, ve které se nachází podtlak, 

který při nádechu způsobuje roztažení plíce. [NAŇKA,2009] 

 

Mediastinum 

Je místo mezi levou a pravou pleuralní dutinou. V mediastinu se nachází orgány, 

cévy, nervy a lymfatické uzliny. Dělíme ho na přední a zadní. V předním mediastinu 

najdeme horní dutou žílu, oblouk aorty a cévy z něj vycházející. Dále se tam nachází 

trachea a srdce. V zadním mediastinu najdeme jícen, n. vagus, sestupující hrudní aortu. 

 

Srdce  

Je orgán tvořený převážně příčně pruhovanou svalovinou. Příčně pruhovaný sval 

zajišťující proudění krve malým a velkým krevním oběhem. Stěnu srdce tvoří tři vrstvy: 

endokard, myokard, perikard. Skládá se ze dvou předsíní a dvou komor, které oddělují 

srdeční chlopně. Srdce je zásobeno koronárními cévami odstupující hned za výstupem 
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aorty z levé komory. Stahy srdeční svaloviny zajišťuje převodní systém srdeční. 

[DYLEVSKÝ,2009] 

 

2.1.4 Dutina břišní 

Dutina břišní je dutý prostor, kde jsou uložené orgány dutiny břišní: žaludek, 

slinivka břišní, žlučník, tenké a tlusté střevo, játra, slezina, ledviny a nadledvinky a 

močový měchýř. Úkolem dutiny břišní je chránit tyto orgány a díky ligamentům 

(závěsům) je držet na svých místech, aby nedocházelo k jejich přesouvání. 

 

2.1.5 Pánev 

Pánev má uzavřený tvar, který vzniká spojením pánevních kostí stydkou sponou 

vepředu a vzadu je kloubně napojena na kost křížovou. Spojení všech tří kostí 

dohromady tvoří pánevní kost, jsou to kost kyčelní, kost sedací a kost stydká. [ČIHÁK, 

2002 1] 

 

2.1.6 Horní končetina 

Je spojena pletencem horní končetiny, který tvoří lopatka a klíční kost, 

k hrudníku. Dále ji tvoří pažní kost, která je spojena na distálním konci loketním 

kloubem ke kosti loketní a vřetení, kde na distálním konci pokračuje v kosti zápěstní, 

záprstní a články prstů.   

 

2.1.7 Dolní končetina 

Kost stehenní je v proximální části připojena k pánvi kyčelník kloubem. V distální 

části společně s čéškou a proximálními konci kosti holení a lýtkovou tvoří kolenní 

kloub. Na distální konce kosti holení a lýtkové navazuje nárt, kosti zánártní a články 

prstů.[DYLEVSKÝ,2009] 
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2.2 Poranění 

2.2.1 Poranění hlavy 

Komoce mozková  

Je reverzibilní porucha centrálního nervového systému s krátkou dobou expozice. 

Komoce mozková může být doprovázena ztrátou vědomí a retrográdní amnesií na 

dobu během níž k úrazu došlo a zvracením  

 

Kontuze mozku  

Je jedno z nejčastějších poranění mozku, které může být spojené s krvácením do 

mozku. K poškození mozku může dojít jak na straně nárazu, tak i na protilehlé straně. 

Vzniká nárazem mozku na lebku na straně nárazu. Na protilehlé straně vzniká 

mechanizmem protiúderu, když mozek naráží na duru mater a vnitřní stranu lebky. 

[SEIDL, 2004] 

 

Epidurální krvácení  

Je přítomnost krve mezi durou mater a lebkou účinkem tupého poranění hlavy. 

Většinou jde o arteriální krvácení, proto je důležitá rychlé intervence, jelikož tepenné 

krvácení rychle progreduje.  

 

Subdurální krvácení  

Dochází k němu při náhlé akceleraci/ deceleraci, kdy se krev shromažďuje mezi 

pia mater a dura mater. Ke krvácení většinou dochází ze žilního systému, a proto je 

nástup příznaků pomalejší. Může vzniknout okamžitě po úrazu doprovázeném 

bezvědomím nebo i do 14 dnů po úraze, z důvodu malého krvácení. 

 

Subarachnoideální krvácení  

Vzniká při poškození subarachnoidálních cév krvácejícím do likvoru mezi pia 

mater a arachnoideou. Klinicky se projeví bolestí hlavy, lehkými meningeálními 

příznaky, poruchou vědomí, závratí, zvracením.[SEIDL, 2004] 

 



14 
 

Lineární fisury  

Je nejjednodušší druh fraktury lebky, při které dochází k poškození celistvosti 

kosti. Primárním projevem je bolestivost a otok měkkých tkání nad prasklinou. 

 

Impresivní fraktury  

Závažné poranění, způsobené účinkem velké síly na malou plochu. Dochází 

k odlomení částí kostí lebky a jejich pohybem směrem intrakraniálně, pokud dojde 

k porušení dury mater, pak se toto označuje jako penetrující poranění. 

 

Fraktury base 

Můžou vznikat samostatně nebo být přítomny i při zlomenině kalvy. Většinou 

vznikají nepřímo - působením nárazu na kalvu, obličejové kosti nebo stlačením lebky. 

Typickým příznakem je výtok mozkomíšního moku z ucha, brýlový hematom, epistaxe. 

Může být spojené i s poraněním mozkového kmene a bazálních ganglii s bezvědomím. 

 

Zlomeniny střední jámy lebeční můžou zasáhnout turecké sedlo a společně s ním 

i hypofýzu. Příznakem je vytékající mozkomíšní mok a krev ze zevního zvukovodu. 

 

Při zlomenině zadní jámy lebeční vzniká otok, čímž dochází k utlačování míchy 

v týlním otvoru, což vede k selhávání životních funkcí až smrti. 

 

Poranění čelisti 

Nejčastější příčina je napadení, pád, vykloubení.  Projevuje se krepitací, otokem, 

hematomem, dislokací dolní čelistí a omezeným rozsahem pohybu dolní čelisti.  

Přítomné můžou být i zlomené či vyražené zuby. 

 

Zlomenina nosní kosti  

Je doprovázena krvácením z nosu, pohmat je bolestivý, vzniká hematom a otok. 

Dýchání lze provádět jen ústy. 
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Zlomenina typu Le Fort  

Nejčastější mechanismus úrazu je náraz na volant, řidítka a pád z kola. Po náraze 

může dojít k nefyziologickému posunu kostí, krepitaci a deformaci kostních tvarů, což 

má za následek poruchu okluze a skusu. Vzniká rychlý otok tkání zakrývající vzniklé 

deformace. Je přítomné krvácení z nosu a hematomy víček - „brýlový hematom.“  

Může být přítomné bezvědomí a poranění centrální nervové soustavy a proto je 

důležité zajistit průchodnost dýchacích cest. Máme tři typy Le Fort zlomenin. [DOBIÁŠ, 

2012; www.med.muni.cz] 

 

Zlomenina očnice  

Příčinou je tupé poranění oka při pádu, dopravní nehodě nebo napadení, kdy 

dojde ke zlomení okrajů a spodiny orbity.   Při tomto poranění může dojít k poškození 

očního bulbu a poškození funkce okohybných svalů. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.2.2 Poranění páteře a míchy 

 

Poranění páteřních obratlů  

Problém poranění míchy nezpůsobí sám obratel, ale pokud poškozený obratel 

nebo jeho úlomky utiskují nebo přeruší míchu. K poškození obratle může dojít 

frakturou, subluxací a luxací. U pacienta můžeme vidět příznaky transverzální míšní 

léze, které jsou ztráta citlivosti pod úrovní přerušení, brnění končetin, bolest páteře. 

Přerušení míchy zejména v oblasti krční páteře může výrazně omezit dýchání i 

kardiovaskulární systém. 

 

Transverzální míšní léze  

Dochází ke kompletnímu přerušení míšních drah a následné úplné ztrátě funkcí 

pod úrovní přerušení. Závažným příznakem je hypotenze, která vzniká přerušením 

inervace a následné dilataci cév pod úrovní přerušení míchy. Při tomto poranění může 

vzniknout neurogenní nebo spinální šok. 

 

 



16 
 

Neurogenní šok  

Objevuje se u míšní léze v oblasti krční a hrudní míchy až do úrovně Th6. 

Významná je převaha parasympatiku nad sympatikem, který byl porušen úrazem. 

Proto se u neurogenního šoku setkáváme s bradykardií, hypotenzí a teplou a suchou 

kůží, jako následek vazodilatace periferních cév. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

Spinální šok  

Vzniká při poranění míchy. Nejčastější příčina je transverzální míšní léze. 

Stimulace sympatiku způsobuje hypertenzi a může být doprovázen tachykardii i 

bradykardii. Poté dochází ke ztrátě vedení vzruchu pod úrovní léze, což je doprovázeno 

snížením krevního tlaku. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

Inkompletní míšní léze 

Neúplné poškození míchy, kdy můžou být zachovány funkce čití nebo hybnosti 

pod úrovní poškození. Záleží na rozsahu poškození.[www.wikiskripta.cz]  

 

Syndrom přední míšní léze 

Vzniká uzavřením arterie, jejím stlačením kostním úlomkem nebo 

meziobratlovou ploténkou. Dochází ke ztrátě funkcí, které se nacházejí v přední části 

míchy. 

 

Syndrom zadní míšní léze  

Vzniká stejně jako syndrom přední míšní léze, ale dochází ke ztrátě funkcí, které 

se nacházejí v zadní části míchy.[www.wikiskripta.cz] 

  

Brown-Séquardův syndrom 

 Poškození míchy na levé nebo pravé straně, způsobené útlakem, penetrujícím 

poraněním, krvácením, ischemii jedné poloviny míchy. [www.wikiskripta.cz,] 
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Komprese míchy  

Při kompresi dochází ke stlačení míchy tělem obratle. Projev komprese záleží na 

místu a rozsahu. Mezi příznaky se můžou objevit bolesti, brnění, poruchy chůze ale i 

plegie.[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.2.3 Poranění hrudníku 

Pneumotorax 

Pneumotorax je přítomnost vzduchu v pleunárním prostoru, kdy dochází 

k zrušení negativního tlaku (podtlak) a k následnému kolapsu plíce. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

Otevřený pneumotorax   

Vzniká při penetrujícím otevřeném poranění hrudní stěny (např. bodné nebo 

střelné poranění) a následnému vniknutí vzduchu do pleunárního prostoru. Příznaky 

otevřeného pneumotoraxu jsou dušnost, poranění hrudní stěny, na straně poranění 

jsou nepřítomny dýchací fenomény, útlak vnitřních orgánů hrudníku zvyšujícím se 

tlakem v mediastinu, snížení žilního návratu k srdci.[DOBIÁŠ, 2012] 

 

Tenzní pneumotorax  

Vznik je stejný jako u otevřeného pneumotoraxu, ale už nedochází k úniku 

vzduchu ven, ale vzduch zůstává v pleunárním prostoru a tím dochází k útlaku a 

nedostatečnému roztáhnutí postižené plíce a následnému útlaku i dalších hrudních 

orgánů jako trachey, dolní duté žíly, jícnu a srdce. Na postižené straně nejsou přítomné 

dýchací fenomény. Hlavní příznak je náhle vzniklá hypotenze a oběhová nestabilita 

vznikající z útlaku srdce. Pozdním, ale závažným příznakem je deviace trachey a 

zvýšená náplň jugulárních vén.[ŠEBLOVÁ, 2013] 

 

Fluidotorax  

Pleunární prostor může být naplněn krví, výpotkem nebo lymfou. Při výrazné 

dechové tísni provedeme punkci. Mnohdy je při traumatech sdružován hemotorax a 

pneumotorax. Při vážných traumatech je při hemotoraxu přítomna velká ztráta krve 
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z nitrohrudních cév do pleunární dutiny, která může být i několik litrů.  Klinický obraz 

odpovídá rozvoji hemoragického šoku s respiračním selháním.[REMEŠ, 2013] 

 

Fraktury žeber 

Zlomeniny žeber často doprovází další poranění vnitřních orgánů hrudníku, 

způsobená úlomky zlomených žeber. Může dojít k otevření pleunárního prostoru a 

k vytvoření pneumotoraxu.  Typické příznaky jsou krepitace, bolest a hypoxie.  

 

Zlomenina sterna 

Projevuje se ohraničenou bolestí nad sternem, s mnohdy  hmatnou schůdkovitou 

dislokací. Zlomení sterna vyžaduje působení velké síly na hrudní kost, proto je nutné 

vždy myslet na přidružené poranění hrudní páteře (Th4-Th6), kontuzi plic a 

srdce.[POKORNÝ, 2010] 

 

Nestabilní hrudník 

Vzniká při zlomenině tří a více žeber na dvou a více místech. Je potřebná velká 

síla mechanismu úrazu, proto jsou často přítomny i další poranění hrudních orgánů. Na 

pacientovi vidíme nefyziologické pohyby hrudníku tzv. paradoxní dýchání (vpadávání 

při nádechu a rozpínání při výdechu) a intenzivnější dechové úsilí. Dále ji doprovází 

série příznaků - bolest, tachypnoe, tachykardie. 

 

Pohmoždění plic 

Pohmoždění plic vzniká přenesením velké síly při tupém poranění hrudníku na 

plicní tkáně a následnému zalití plicních sklípků krví a tím dochází k atelektáze plic. 

Vznik plicních zkratů záleží na velikosti rozsahu poranění. Projevuje se dušností a 

respiračním selháváním.  

 

 Poranění hrudní aorty a velkých cév 

Při tomto poranění dochází k masivnímu krvácení se smrtelnými následky 

z důvodu velkých ztrát krve do hrudníku. Mechanismus poranění je silná decelerace při 

naražení na předmět nebo plochu po pádu z výšky, sražení chodce, vymrštění z vozidla. 
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Doprovázející příznaky jsou poranění hrudníku, fraktury žeber a dalších kostí hrudníku, 

nepřítomnost pulzu na periferii a příznaky tamponády srdeční. [DOBIÁŠ, 2012] 

 

Hemoperikard – srdeční tamponáda 

Tamponáda perikardu je nahromadění krve mezi epikardem a perikardem, kdy 

dochází k útlaku myokardu. Srdce není schopné se při diastole dostatečně dilatovat, 

tím způsobuje nedostatečné plnění srdce krví, vzniká hypotenze se snížením srdečního 

výdeje a srdce selhává, jako pumpa což vede k hypoperfúzi tkání. Dalšími příznaky jsou 

rozšířené krční žíly a tlumené srdeční ozvy. Tamponáda perikardu vzniká při otevřeném 

poranění (bodné, střelné), výjimečně při tupých poraněních srdce. [POKORNÝ, 2010] 

 

2.2.4 Poranění dutiny břišní 

 Nejčastější příčina vzniku poranění břicha je jak u dospělých, tak u dětí dopravní 

nehoda (auto-auto, auto-chodec), poté pád z výšky. Anamnesticky lze předpokládat 

poranění břicha v přednemocniční péči zjištěním mechanismu úrazu. Přesné určení 

rozsahu poranění břicha nelze v před nemocniční péči diagnostikovat. (Přenosná 

sonografie není dostupná na českých ZZS, ale už probíhá testování přínosu sonografie 

v přednemocniční neodkladné péči MUDr. Škulcem z Berounské ZZS a ZZS Hradec 

Králové). [ŠEBLOVÁ, 2013] 

 

Tupé poranění břicha 

Vzniká při přímém nárazu dutinou břišní na předmět nebo stlačením proti tvrdým 

předmětům, nejčastější příčinou je dopravní nehoda. Způsobuje prozatímní navýšení 

tlaku v dutých orgánech a jejich následnou rupturu jako důsledek navýšení 

intraabdominálního tlaku.[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.2.5 Poranění pánve 

Při zlomenině pánve dochází k masivnímu krvácení z cév těsně vedoucích kolem 

pánevní kosti. V místě zlomení dojde k narušení cév a k masivnímu krvácení do pánve. 

Ztráta krve může být tři a více litrů. Brzká hypotenze po vzniku poranění může 
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znamenat velkou krevní ztrátu. K fraktuře pánve je potřebná velká síla a proto lze 

počítat i s dalším poraněním jiných orgánů.[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.2.6 Zlomenina pažní kosti 

Projevuje se nefyziologickým postavením horní končetiny, bolestí, držením 

končetiny v poloze, kde je bolest minimální tzv. antalgickým držením končetiny, 

hematomem. Je omezená funkce pohybu končetiny a u luxačních zlomenin pažní kosti 

je prázdná jamka ramenního kloubu.[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.2.7 Zlomenina stehenní kosti 

Projevuje se bolestí stehna, hematomem, omezenou pohyblivostí, 

nefyziologickým postavení kloubů. Fraktura může způsobit krvácení a skrytá krevní 

ztráta může být až 1 500 ml. Při otevřené zlomenině a porušení arterie femoralis 

dochází k velkým ztrátám krve nad 2000 ml.  

 

 

2.3 Vyšetření  

 Při vyšetření všech traumatických i netraumatických úrazů postupujeme podle 

systému primárního vyšetření ABC a sekundárního vyšetření D,E.  Při zjištění 

patofyziologie u prvních třech vyšetření (ABC) provádíme okamžitě i terapii. Jsou to 

život zachraňující výkony a odklad nebo jejich neprovedení vede ke ztrátě základních 

životních funkcí pacienta a jeho dalšího poškození.  

 

Primární vyšetření ABC 

A + c – (dýchací cesty + imobilizace krční páteře a zástava velkých krvácení) 

- Záklon hlavy a kontrola dýchání, při podezření na poranění krční páteře záklon 

hlavy se neprovádí, nasazení krčního límce 

- Zástava velkého krvácení 

- Při zástavě dechu provádíme kardiopulmonální resuscitaci 

 

 



21 
 

B – dýchání 

- Hodnotíme frekvenci, barvu kůže, SpO2 

- Vyšetření  

o Pohyb hrudníku symetrický/asymetrický, známky traumatu 

o Bolestivost, nestabilita, krepitace, deformace 

o Poslechově oboustranně symetrické slyšitelné dýchací fenomény, 

přítomnost jiných fenoménů (vlhké, sípání, chrůpky), poslech provádíme 

ve čtyřech bodech 

- Terapie 

o Podání O2, punkce hrudníku při tenzním pneumotoraxu, hrudní drenáž 

při hemotoraxu, fluidotoraxu. 

C- oběh  

- Vyšetření 

o Zjištění vnějšího krvácení 

o Palpace arterie radialis (hodnotíme pravidelnost, frekvenci) 

o Kapilární návrat (pod 2 s, prodloužený nad 2 s) 

o Teplota, vlhkost kůže (bledost, cyanóza, chlad, opocení…) 

o Měření krevního tlaku, pulsu, EKG, glykemie 

- Terapie 

o Zajištění vstupu do krevního řečiště ( i.v., i.o.) 

o Podání tekutin i.v., i.o., farmakoterapie, glukózy při hypoglykemii 

 

Sekundární vyšetření D, E 

D- neurologie 

- Vyšetření 

o Glasgow coma score  

o Zornice (symetrie, reakce na osvit, velikost) 

o Plazení jazyka, stisk rukou, poruchy řeči, paréza, plegie končetin 

E- vyšetření celého těla  

- Dbáme na tepelný komfort 

- Hlava 
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o Palpace skeletu lebky, obličeje (deformity, krepitace, fraktury, 

bolestivost, celistvost)  

o Hematomy, zevní krvácení, krev, likvor v uších, nose, ústech 

- Hrudník 

o Pohled (známky traumatu, symetričnost pohybu) 

o Pohmat (bolest, deformity, nestabilita, krepitace) 

o Poslech (symetričnost, dechové fenomény) 

- Břicho 

o Známky traumatu, hematomy, palpace všech kvadrantů, poklepem 

zjišťujeme známky ascitu, poslech přítomnost peristaltiky 

- Pánev 

o Známky traumatu, palpitace, hematomy 

o Komprese na os illiacum a os pubis (bolestivost, nestabilita pánevního 

kruhu) 

o Únik moče, stolice, krve 

- Dolní končetiny 

o Deformace, otoky, bolestivost, fraktury, nefyziologické postavení 

 

[REMEŠ, 2013] 

 

2.4 Přednemocniční neodkladná péče 

2.4.1 Poranění hlavy 

Provedeme záklon hlavy, pokud není poškozená páteř a kontrolujeme dýchání, 

pokud pacient spontánně nedostatečně ventiluje, je nutné provést zajištění dýchacích 

cest intubací a následné převedení na UPV. Při UPV je nutná dostatečná 

analgosedace,(používání myorelaxancii při intubaci není doporučeno, protože zhoršují 

neurologický deficit), předejít hypoxii. [REMEŠ, 2013] 

Zajištění oběhu – zajistíme i.v. vstup pro doplnění tekutin a zabránění tak 

hypotenzi, udržujeme krevní tlak okolo 90 mm Hg systoly. Pomocí krystaloidních, ale i 

hypertonických krystaloidních roztoků. Podávání hypotonických roztoků 

(nízkoprocentní roztoky glukózy) je kontraindikováno, zhoršují neurologický stav 
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pacienta. Provádíme základní neurologické vyšetření, kde hodnotíme stav vědomí 

pomocí Glasgow Coma Scale. U orientačního neurologického vyšetření můžeme 

realizovat jen taková, u které není potřeba spolupráce s pacientem. Při sledování 

motorických reakcí na bolestivý podnět sledujeme symetrii či asymetrii této reakce. 

Provedeme další vyšetření zornic, kde zjišťujeme reakci, velikost a symetrii. [DOBIÁŠ, 

2012, REMEŠ, 2013] 

Cílem léčby je dostatečné zabezpečení perfůzního tlaku 90-100 mm Hg systoly 

pro prokrvení mozkové tkáně. Stále monitorování životních funkcí, vědomí, krevního 

tlaku, pulzu, SpO2 a při UPV i kapnometrie.  

Pacienta transportujeme vleže, se zvýšenou polohou hlavy o 30°. Vždy 

nasazujeme krční límec pro fixaci krční páteře. Poranění hlavy je skoro vždy spojeno 

s dalšími poraněními, proto použijeme pro transport vakuovou matraci. Pacienta 

transportujeme na traumacentrum s možností CT nebo magnetické rezonance. (Viz 

příloha č. 2. a č. 3)[DOBIÁŠ, 2012] 

 

2.4.2 Poranění páteře a míchy 

Nejdůležitější je okamžitá fixace krční páteře pomocí rukou a nasazení krčního 

límce. Dále kontrolujeme průchodnost dýchacích cest, následně hodnotíme funkčnost 

dýchání a měříme procentuální nasycení krve kyslíkem pomocí pulzního oxymetru. 

Stav oběhu zjišťujeme palpací arterie radialis, měřením krevního tlaku. Zajistíme i.v. 

linku a při hypotenzi doplníme tekutiny na udržení systolického krevního tlaku okolo 

90-100 mm Hg. Na bradykardii podáváme atropin 0,5 mg až do dávky 3 mg, pokud 

atropin nereaguje, lze podat dopamin nebo provést dočasnou zevní kardio-stimulaci. 

K analgosedaci použijeme ketamin v kombinaci s midazolamem. Snažíme se udržet 

tepelný komfort a zabránit hypotermii. S pacientem pohybujeme co nejméně, pokud 

to není nutné, a zajistíme znehybnění celého těla pomocí vakuové matrace. 

K transportu či překladu na vakuovou matraci je třeba využít scoop-rám. Šetrnost, 

pečlivost a dostatečné znehybnění při manipulaci s pacientem mají přednost před 

rychlostí, neboť při špatné manipulaci může vzniknout další poškození míchy. [DOBIÁŠ, 

2012; POKORNÝ, 2010] 
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 Pacienta transportujeme vleže, na zádech, s fixací krku krčním límcem a ve 

vakuové matraci. Transportujeme ho na trauma centrum s dostupností CT nebo NMR 

vyšetřením.[DOBIÁŠ, 2012] 

2.4.3 Poranění hrudníku 

Začínáme kontrolou dýchání a barvy kůže (cyanóza) podání kyslíku s vyšším 

průtokem přes polomasku. Poslechem hrudníku uslyšíme jednostranné vymizení 

dýchacích fenoménů, měříme SpO2, palpaci arterie radialis orientačně kontrolujeme 

oběh a měříme krevní tlak. Zajištění žilního vstupu. Při přítomnosti bolesti podáváme 

analgetika např. fentanyl. Provádíme kontrolu hrudníku pohmatem, zjišťujeme jestli je 

pružný bez bolesti, krepitaci a známky traumatu a jeho stabilitu. Hrudní drenáž 

provádíme jen v případě zhoršující se respirační insuficienci, rozvoji oběhové 

nestability při progredujícím tenzním pneumotoraxu a při vzniku podkožního 

emfyzému. Drenáž provádíme v II. mezižebří v medioklavikulární čáře. Aby nedošlo 

k poranění nervově cévních svazků, zavádíme drén těsně nad horním okrajem dolního 

žebra a kolmo na hrudní stěnu. Po prostoupení drénu do pleunární dutiny 

povytahujeme trokar a drén zasunujeme 15-20 cm do dutiny hrudní. Až se uvolní 

přetlak v pleunárním prostoru tak napojíme odsávačku s mírným sáním na drén.  

Druhá varianta při tenzním pneumotoraxu je do postižené strany hrudníku 

zavedení i.v. kanyly např. oranžové barvy (16G) do druhého mezižebří. Pro potvrzení 

diagnózy by měl skrz kanylu uniknout vzduch, který byl nahromadění v pleunárním 

prostoru. Kanylu zafixujeme proti pohybu a navlečeme na ni prst z pryžové rukavice, 

tak aby fungoval jako chlopeň a byl možný únik vzduchu z pleunární dutiny.  

Pacienta transportujeme na traumacentrum v poloze polosedě, tak aby nebyla 

omezena funkce zdravé poloviny hrudníku. [ŠEBLOVÁ, 2013] 

 

2.4.4 Poranění dutiny břišní 

Při poranění břicha je důležité zjistit mechanismus úrazu a subjektivní příznaky 

postiženého. Postupujeme podle algoritmu ABC k zajištění vitálních funkcí. Břicho 

kontrolujeme pohledem, kde zjišťujeme abdominální dýchání, na povrchu břišní stěny 

sledujeme změny barvy kůže, hledáme odřeniny a hematomy. Při poslechu 

kontrolujeme přítomnost peristaltiky, a jestli jsou přítomné zvukové fenomény v břišní 
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dutině.  Pohmatem zjišťujeme deformace, napětí a rezistenci břišní stěny. Můžeme 

najít také krepitaci ve spodní části hrudníku, kdy zlomená žebra mohli způsobit 

poranění žaludku nebo sleziny. Poranění močového měchýře, močových cest, krvácení 

do retroperitonea a malé pánve může doprovázet nestabilita pánve.  

Tupé poranění břicha doprovází bradykardie a hypotenze při krvácení do dutiny 

břišní. Rozvoj krvácení nemusí být ze začátku viditelný, proto je důležitá častá kontrola 

břicha a krevního tlaku, při poklesu tlaku doplňujeme tekutiny tak aby hodnoty 

systolického tlaku byly 90-100 mm Hg. Dále pátráme po přidruženém poranění páteře 

a míchy, tyto poranění mohou mít příznaky bolestivosti a napětí břišní stěny. Zajistíme 

i.v. linku, pro podávání tekutin k udržení krevního tlaku. Snažíme se zabránit hypoxii 

dostatečnou oxygenací kyslíkovou maskou a udržujeme hodnoty saturace kyslíku nad 

92 %, pokud by to bylo nedostatečné tak zajistíme dýchací cesty intubací a převedeme 

pacienta na umělou plicní ventilaci.  

 Pacienta pomocí scoop-rámu přeložíme do vakuové matrace, pro lepší fixaci 

páteře. Pacienta s poraněním břicha transportujeme na traumatologii. (DOBIÁŠ, 2012; 

ŠEBLOVÁ, 2013] 

 

2.4.5 Poranění pánve 

Prvotní vyšetření provádíme v algoritmu ABC. Při saturaci kyslíku pod 94 % 

podáváme kyslík přes obličejovou masku, při bezvědomí zajistíme dýchací cesty 

intubací, a zabráníme tak možné aspiraci žaludečního obsahu do plic. Zajistíme i. v. 

přístup a podáváme tekutiny např. Ringer®. Je-li přítomná tachykardie, pocení, 

hypotenze zajistíme i druhý i. v. vstup a podáme další Ringerův roztok přetlakem pro 

rychlejší doplnění tekutin. Monitorujeme EKG a saturaci. Zhodnotíme znova vitální 

funkce. Nestabilitu pánve zjistíme pohmatem a to tak, že ruce položíme na hroty 

pánevní kosti a stlačíme proti tvrdé podložce. Za normálních okolností by měla být 

pevná a celistvá, při zlomenině bude pánev pružná s velkou bolestivostí. S pacientem 

nehýbeme, dokud nebude pánev fixována pánevním pásem. Při špatné manipulaci by 

mohlo dojít k poškození cév těsně naléhajících na pánevní kost a k dalšímu masivnímu 

krvácení. Pomocí scoop-rámu přemístíme pacienta do vakuové matrace, pánevní pás 

ve vakuové matraci nesundáváme. [www.zachranasluzba.cz] 

 



26 
 

2.4.6 Poranění dlouhých kostí 

Provedeme prvotní vyšetření podle postupu ABC společně s kontrolou a zastavením 

krvácení. Pohmatem na poraněné končetině zjišťujeme krvácení, dislokaci kloubů, 

zlomeniny kostí a bolestivost, popřípadě vzniklý hematom. Důležité je pravidelně 

kontrolovat přítomnost pulzu na končetině. Zajistíme žilní vstup a doplníme objem krve 

náhradním roztokem. Podáváme nejsilnější možné analgetika i. v. např. fentanyl. 

Analgetickou léčbu je důležité začít dřív, než začneme s postiženou končetinou jakkoliv 

manipulovat. Při otevřené zlomenině ji nejprve odstraníme hrubé nečistoty a pak 

sterilně překryjeme a až potom fixujeme. Na přítomné krvácení přiložíme tlakový 

obvaz v místě krvácení a až potom znehybníme danou končetinu. Pro znehybnění 

můžeme použít vakuovou dlahu, kramerovu dlahu nebo celotělovou vakuovou matraci. 

Důležitá je i prevence kompartment syndromu, možné embolizace, infekce. [DOBIÁŠ, 

2012] 

 

2.5 Polytrauma 

Je traumatologické postižení dvou a více tělních systémů, při kterém alespoň 

jeden ohrožuje pacienta na životě. Existují skórovací systémy, podle kterých se hodnotí 

závažnost polytrauma, a stupeň ohrožení pacienta na životě a rozhoduje se, jestli je 

pacient indikován pro převoz do traumacentra. (Viz příloha č. 4) 

 

2.5.1 Trauma Score (TS) 

Trauma Score je specifický a jeden z nepoužívanějších skórovacích systémů. 

Hodnotí stav pacienta, který nebyl ještě zajištěn a léčebně ovlivněn. Hodnotí jeho 

nervový systém, kardiovaskulární systém a respirační systém. Parametry bodově 

hodnotíme sečtením bodů od 1 do 16.(viz příloha č. 5, č. 6). [DOBIÁŠ, 2012] 

 

 

2.5.2 Abbreviated Injury Scale (AIS) 

Hodnotí jednotlivá zranění na bodové stupnici od 1 do 6, kdy jeden bod 

představuje lehké poranění, dva body jsou pro střední poranění, tři body představují 

závažné poranění bez ohrožení života, čtyři body jsou za těžké zranění ohrožující 

pacienta na životě, pět bodů je kritické poranění dané části a 6 bodů je při maximálním 
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poranění určité tělní soustavy. Představuje míru ohrožení života s daným poraněním, 

ale nehodnotí komplexní rozsah závažnosti. (viz příloha č. 7)[www.trauma.org] 

2.5.3 Injury Severity Score (ISS) 

Je skórovací systém poskytující souhrnné skóre u pacienta s polytraumatem. 

Hodnotí se podle AIS skóre (1-6 bodů) a zařadí se do jedné ze šesti rozdělených částí 

těla (hlava, obličej, hrudník, břicho, končetiny + pánev, vnější části těla). ISS se počítá 

sečtením bodů třech nejvážnějších poranění umocněných na druhou (ISS = A2+B2+C2). 

Rozsah bodů je od 1 do 75. Body je přímoúměrné k závažnosti poranění a je-li alespoň 

jedna hodnota poranění 6 bodů, je ISS skóre automaticky 75. Polytrauma je 

charakterizováno už při hodnotách nad 25 bodů. [www.trauma.org] 

2.5.4 TRIAGE  

Hodnocení pacienta k transportu do traumacentra podle následujících kriterií: 

fyziologické funkce, anatomie poranění, mechanismus poranění a pomocná kriteria. 

Fyziologické ukazatele 

- Glasgow Coma Scale pod 13 

- Krevní tlak pod 90 mm Hg systoly 

- Minutová dechová frekvence pod 10 nebo více jak 29 

Anatomie poranění 

- Pronikající kraniocerebrálním poranění 

- Nestabilní hrudní stěna 

- Pronikající hrudní poranění 

- Pronikající břišní poranění  

- Nestabilní pánevní kruh 

- Zlomeniny více než 2 dlouhých kostí (humerus, femur, tibie) 

- Popálení/opaření asi 20 % tělesného povrchu u dospělého, 5-15 % u dítěte 

v závislosti na věku 

Mechanismus poranění  

- Pád z výšky nad 6 metrů 

- Sražení vozidlem rychlostí 35 km/h a vyšší 

- Přejetí vozidlem 
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- Katapultáž z vozidla 

- Zaklínění ve vozidle 

- Smrt spolujezdce 

- Rotace auta přes střechu 

- Výbuch v uzavřeném prostoru 

Pomocná kritéria 

- Věk méně než 6 let a více než 60 let 

- Komorbidita, zejména kardiopulmonální 

[ŠEBLOVÁ, 2013] 
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3 Praktická část 

3.1 Metodika práce 

Informace a studijní materiály k mé absolventské práce tvořily literární zdroje, 

články, internetové zdroje a konzultace s lékaři, zdravotnickými záchranáři a 

zdravotními sestrami pracujícími na záchranné službě a zdroje z vlastního výzkumu.  

 

3.2 Metodika výzkumu 

Pro výzkum byla vybrána metoda kvantitativního výzkumu, kde jsme zvolili 

deskriptivní typ výzkumného problému. Jako výzkumný problém byla zvolena otázka 

„Jaká je informovanost v problematice traumat způsobených pádem z výšky 

středního zdravotnického personálu na výjezdových stanovištích zdravotnické 

záchranné služby v Jihomoravském kraji.“  

 

3.3 Výzkumná metoda 

Jako výzkumná metoda byla použita forma anonymních dotazníků. Dotazníky 

byly rozeslány elektronickou formou na cílová pracoviště Územního střediska 

zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. V dotazníku jsem použil takové 

otázky, aby byly co nejvhodnější pro zodpovězení mého výzkumného problému. Šlo o 

otázky uzavřené s třemi možnostmi odpovědí, z nichž pouze jedna byla správná. 

 Dotazník se skládal ze dvanácti otázek, a všechny otázky byly zaměřené na 

příznaky a léčbu poranění způsobená pádem z výšky. Sběr dotazníků proběhl v měsíci 

květnu roku 2014. Před zahájením výzkumu byl proveden předvýzkum u spolužáků ze 

třídy, kde jim byl přeložen dotazník k vyplnění. Z devíti rozdaných dotazníků mezi 

spolužáky se mi vrátilo všech devět. Na tomto základě jejich upomínek byl dotazník 

zpracován do konečné podoby a rozeslán na vybraná pracoviště. Viz příloha č. 8. 
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3.4 Výběr respondentů 

 Pro moji praktickou část jsem požádal o povolení ředitelství ZZS 

Jihomoravského kraje a toho šetření mi bylo povoleno.  Oslovil jsem tedy střední 

zdravotnický personál na výjezdových stanovištích zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje, a rozeslal jsem dotazník elektronickou formou a návratnost byla 

64 dotazníků. 

 

3.5 Výsledky dotazníkového šetření 

 

- Otázka číslo 1. 

 

 

Vyhodnocení otázky číslo 1. 

Otázka číslo jedna měla zjistit, jestli respondenti znají příznaky tenzního 

pneumotoraxu. 100 % (64) respondentů odpovědělo na tuto otázku správně, čímž jsem 

zjistil, že všichni dotazovaní příznaky tenzního pneumotoraxu znají. 
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- Otázka číslo 2. 

 
 

Vyhodnocení otázky číslo 2. 

 Graf číslo dvě zjišťuje, jestli respondenti znají, ve kterém místě se provádí 

punkce tenzního pneumotoraxu. 79,69 % (51) odpovědělo správně s výběrem 

možnosti 2. mezižebří v medioklavikulární čáře. 14,06 % (9) respondentů odpovědělo 

chybnou odpovědí, že punkci provádíme ve 4. mezižebří v medioklavikulární čáře. 6,25 

% (4) respondentů volilo odpověď v 5. mezižebří v medioklavikulární čáře, což je také 

špatná odpověď.  
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- Otázka číslo 3. 

 
 

Vyhodnocení otázky číslo 3. 

 Z otázky číslo tři jsme zjistili, že 98,44 % (63) respondentů ví, při kolika 

zlomených žeber vzniká nestabilní hrudník. 1,56 % (1) respondentů odpověděl chybně 

s výběrem možnosti 2 žeber. Ani jeden respondent neodpověděl možností jednoho 

žebra.  
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- Otázka číslo 4. 

 
 

Vyhodnocení otázky číslo 4. 

 Z grafu číslo čtyři vyplývá, že ani jeden respondent neodpověděl špatně. Tudíž 

100 % (64) respondentů zvolilo správné možnost odpovědi a to že příznaky otřesu 

mozku jsou nauzea, zvracení, bolest hlavy, retrográdní amnézie. Možnosti hemiparézu, 

změny osobnosti, meningeální syndrom zvolilo 0 % (0) respondentů. Postižený 

nepociťuje změnu stavu, zvolilo 0 % (0) respondentů. 
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- Otázka číslo 5. 

 

 
 

Vyhodnocení otázky číslo 5. 

Otázka číslo pět zjišťovala, u kterého typu krvácení můžeme vidět meningeální 

dráždění. Na tuto otázku odpovědělo volbou subarachnoidálního krvácení správně 

73,44 % (47) respondentů. 12,50 % (8)respondentů volilo možnost epidurální krvácení, 

což byla špatná odpověď. Subdurální krvácení je také špatná odpověď, tuto možnost 

zvolilo 14,06 % (8) respondentů. 
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- Otázka číslo 6. 

 
 

Vyhodnocení otázky číslo 6. 

V otázce číslo šest jsme zjišťovali, jestli respondenti vědí, jaké systolického 

krevního tlaku se snažíme dosáhnout při kraniocerebrálním poranění s hypotenzí.  

82,81 % (53) respondentů odpovědělo správně volbou 90 až 100 mm Hg. Chybnou 

odpověď 101 až 150 mm Hg zvolilo 17,19 % (11) respondentů.  Odpověď 151 až 200 

mm Hg nezvolil ani jeden respondent. 
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- Otázka číslo 7. 

 

 

Vyhodnocení grafu číslo 7. 

Z grafu číslo sedm zjistíme, že 84,38 % (54) respondentů odpovědělo správně a 

zná důvod vzniku hypotenze při poranění míchy. 6,25 % (4) respondenti odpověděli 

špatně, když zvolili odpověď přerušení inervace cév a jejich následná vazokonstrikce 

pod úrovní přerušení. 9,38 % (6) respondentů zvolilo odpověď krvácení v oblasti míchy 

a následný edém okolní tkáně, toto byla také špatná odpověď. 
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- Otázka číslo 8. 

  

 

Vyhodnocení otázky číslo 8. 

Na otázku číslo osm odpovědělo 85,94 % (55) respondentů správně, že přerušení 

inervace bránice dochází v segmentu C1 až C4. 9,38 % (6) respondentů zvolilo špatnou 

odpověď C5 až C7. Zbylých 4,69 % (3) respondentů zvolilo také špatnou odpověď, že 

k přerušení inervace bránice dochází v segmentu Th1 až Th4.  
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- Otázka číslo 9. 

 

 

 

Vyhodnocení otázky číslo 9. 

Z grafu číslo devět vyplývá, že 100 % (64) respondentů by postupovalo správně a 

krční límec by použili při každém poranění způsobené pádem. Odpovědi jenom při 

poranění hlavy nebo jenom při poranění páteře nezvolil ani jeden respondent.   
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- Otázka číslo 10. 

 

 

Vyhodnocení otázky číslo 10. 

Na otázku číslo deset, jestli musí pacient při poranění páteře cítit bolest, 

odpovědělo 98,44 % (63) respondentů správě, pacient ji cítit nemusí. 1,56 % (1) 

respondentů nevědělo odpověď na tuto otázku. Odpověď ano nezvolil ani jeden 

respondent. 
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- Otázka číslo 11. 

 

 

Vyhodnocení otázky číslo 11. 

Z otázky číslo jedenáct vyplývá, že 90,63 % (58) respondentů ví, že u zlomeniny 

pánve může dojít ke krevní ztrátě 3 a více litrů. 9,38 % (6) respondentů zvolilo odpověď 

1-2 litry krve, což byla chybná odpověď. Na možnost 0,5-1 litr krve neodpověděl žádný 

respondent.  

 

 

 

 

 

 



41 
 

- Otázka číslo 12. 

 

 

Vyhodnocení otázky číslo 12. 

Na otázku číslo dvanáct, jak velká může být objemová ztráta krve při zlomenině 

stehenní kosti, odpovědělo 71,88 % (46) respondentů správně, když označili odpověď 2 

a více litrů krve. 21,88 % (14) respondentů označilo chybnou odpověď 1-2 litry krve. 

Chybnou odpovědí 0,5-1 litr krve odpovědělo 6,25 % (4) respondentů.  
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3.6 Vyhodnocení a diskuze k dotazníku 

Výzkumným problémem této práce bylo „Jaká je informovanost v 

problematice traumat způsobených pádem z výšky středního zdravotnického 

personálu na výjezdových stanovištích zdravotnické záchranné služby v 

Jihomoravském kraji?“ Po dokončení sběru dat a vyhodnocení dotazníku si můžeme 

odpovědět.  

Podle výsledků z dotazníků, lze tvrdit, že střední zdravotnický personál 

v Jihomoravském kraji kde byl výzkum prováděn, je jeho informovanost na dobré 

úrovni o znalostech, příznacích a léčbě traumat způsobených pádem z výšky. 

Poranění způsobená pádem z výšky mohou být velmi závažná a proto diagnostiku a 

léčbu těchto poranění by měl znát všechen střední zdravotnický personál pracující na 

ZZS. Ve všech vyplněných dotazníků, které se vrátily, věděli všichni příznaky tenzního 

pneumotoraxu, ale na otázku kde provádíme punkci tenzního pneumotoraxu, 

odpovědělo 13 respondentů špatně. Tenzní pneumotorax je život ohrožující poranění, 

projevující se náhle vzniklou hypotenzí, dušností s bolestí na hrudi, hypoxii, tachykardii 

a při velkém rozsahu tenzního pneumotoraxu má kardiodepresivní účinky, proto je 

důležité okamžitá punkce nahromaděného vzduchu v pleunární dutině. Punkce 

tenzního pneumotoraxu se provádí v 2. mezižebří v medioklavikulární čáře.  

Na otázku jak vysoký systolický krevní tlak chceme při kraniocerebrálním 

poranění, odpovědělo správně 53 z 64 respondentů. Kraniocerebrální poranění 

způsobené pádem z výšky je ve většině případu spojeno s dalšími poraněními např. 

s pneumotoraxem, s krvácením jak do dutiny břišní, tak při zlomenině pánve. Proto se 

snažíme dosáhnout krevního tlaku při hodnotách 90-100 mm Hg což je dostatečný 

perfuzní tlak pro prokrvení mozku a zastavení či snížení krvácení. 

Informovanost o příznacích poranění páteře a míchy a co může způsobit 

přerušení inervace míchy je na vysoké úrovni. Je důležité vědět, že při poranění páteře 

a míchy nemusí být přítomná bolest a proto je důležité na to myslet a předpovídat 

podle mechanismu úrazu, že páteř i mícha jsou poraněny a podle toho i postupovat. 

Nasazení krčního límce je indikováno vždy, při každém pádu z výšky a všichni 

respondenti by krční límec použili. 

Znalost jaké můžou být krevní ztráty při zlomeninách stehenní kosti nebo pánve 

je podle mě důležitá. Ztráta krve při zlomenině stehenní kosti může dosahovat dva a 
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více litrů, což je nutné tento obsah krve nahradit náhradními roztoky. U fraktury pánve 

může být ztráta krve ještě větší a to až přes 3 litry. Už při ztrátě 15-30 % což je 750 až 

1500 ml krve (u 70 kg člověka) jak uvádí Šeblová (2013) je nutné zahájit volumoterapii. 

Čímž se snažíme zabránit rozvoji hypovolemického, hemoragického šoku a následnému 

zhoršení stavu pacienta. 
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4 Diskuze  

 Téma mé absolventské práce je traumata způsobená pádem z výšky, toto téma 

jsem si vybral, protože mě samotného zajímá problematika těchto poranění, a stále 

častější výskyt těchto vyžaduje dostatečné teoretické, ale i praktické znalosti 

zdravotnických záchranářů. Většinou se jedná o sloučení více poranění u jednoho 

pacienta a proto je velmi důležité co nejrychlejší poskytnutí laické a poté i zdravotnické 

první pomoci. Rychlá diagnostika poranění, léčba a zajištění pacienta pro transport 

vyžaduje jak teoretické tak hlavně praktické znalosti záchranářů. Jakékoli pochybení 

nebo odkládání terapeutických výkonů je hrubou chybou a může vést k poškození 

pacienta.  

 V teoretické části jsem shromáždil informace o základní anatomii lidského těla 

související s problematikou traumat způsobených pádem z výšky. Dostupnost literatury 

byla dobrá, protože publikací popisující poranění a přednemocniční neodkladnou péči 

je mnoho. Dále jsem se snažil popsat všechny možné poranění, které můžou vzniknout 

po pádu z výšky jako např. fraktura base lební, komoce mozková, pneumotorax, 

zlomenina žeber, stehenní kosti, pánevní kosti atd. Většinou při takovém poranění se 

jedná o soubor více poranění a proto je důležité rychlé vyšetření pacienta systémem 

ABC a rychlá diagnostika poranění. Léčba těchto poranění by měla být rychlá a neměla 

by se zbytečně protahovat, proto postupujeme účelně a provádíme takové výkony, 

které jsou v daném místě a čase pro pacienta prospěšné.  

 V praktické části mé absolventské práce jsem použil deskriptivní typ 

výzkumného problému, kde jsme si zvolili výzkumný problém „ Jaká je informovanost 

v problematice traumat způsobených pádem z výšky středního zdravotnického 

personálu na výjezdových stanovištích zdravotnické záchranné služby 

Jihomoravského kraje.“  Informovanost středního zdravotnického personálu byla 

zjišťována pomocí dotazníkového šetření. Dotazník byl vytvořen na internetových 

stránkách a poté rozeslán na výjezdová stanoviště ZZS JMK. Výzkum jsem chtěl 

provádět ve dvou krajích, ale v jednom mi to nebylo umožněno, což je škoda, jelikož by 

mělo toto šetření vyšší vypovídající hodnotu. Z dotazníků jsem vyhodnotil, že 

informovanost středního zdravotnického personálu v Jihomoravském kraji o 

problematice traumat způsobených pádem z výšky je na dobré úrovni, v některých 
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oblastech by bylo ale potřeba znalosti doplnit. 100 % středního zdravotnického 

personálu z mého výzkumu zná příznaky tenzního pneumotoraxu, ale 20 % z nich 

neznají správné místo punkce tenzního pneumotoraxu. Rovněž na otázku jak velká 

může být krevní ztráta při zlomenině stehenní kosti, odpovědělo 27 % respondentů 

špatně. Ztráta více jak 2 litrů krve je život ohrožující stav a je důležité myslet na tuto 

ztrátu a dostatečně tuto krevní ztrátu nahradit infuzními roztoky.  Tyto nedostatky je 

třeba doplnit, protože se jedná o život zachraňující výkony a jejich neprovedení je 

hrubou chybou záchranáře. 
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Závěr 

Tématem mé práce byla traumata způsobená pádem z výšky a hlavním 

cílem této absolventské práce bylo shrnout základní fakta a teoretické poznatky v 

oblasti problematiky polytraumat a zjistit úroveň vědomostí středního zdravotnického 

personálu ve vztahu k této problematice. 

V teoretické části najdeme seznámení se základní anatomii a druhy poranění, 

rozdělených na poranění hlavy, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve a dlouhých 

kostí, které mohou vzniknout po pádu z výšky. Dále jsem se zaměřil na základní 

vyšetření, které je rychlé a dokáže odhalit život ohrožující komplikace. Toto vyšetření 

by mělo proběhnout u všech těchto pacientů. Důležitou kapitolou je léčba těchto 

poranění, ve které jsem se snažil, popsal doporučený postup pro léčbu poranění 

způsobených pádem z výšky. V teoretické části jsem charakterizoval pojem polytrauma 

a přiblížil čtenářům možnosti skórování polytraumat.  Tříděním pacientů metodou 

TRIAGE, kde pomocí určitých parametrů zhodnotíme stav pacienta a určíme, zda je 

indikován pro transport do traumacentra, čímž jsem splnil zvolené vedlejší cíle. 

V praktické části jsem zjišťoval informovanost středního zdravotnického 

personálu pracujícího na výjezdových stanovištích zdravotnické záchranné služby 

v problematice traumat způsobených pádem z výšky. Výsledky výzkumu ukazují, že 

střední zdravotnický personál je obeznámen s touto problematikou, znají příznaky 

poranění hlavy, hrudníku, břicha, páteře, pánve a dlouhých kostí. Míra je 

informovanosti o tomto tématu je podle sesbíraných dat na dobré úrovni, tím byl 

splněn vedlejší cíl, ale v některých oblastech by byla potřeba zdokonalit znalosti větší 

edukací. Z důvodu ubývajícího počtu lékařů na ZZS se střední zdravotnický personál 

(zdravotnický záchranář) může setkat s těmito poraněními, a bude muset tyto situace 

řešit bez přítomného doktora. Proto je důležité, aby zdravotničtí záchranáři měli 

dostatečné znalosti o život ohrožujících stavech, které mohou vzniknout a byli 

připraveni je co nejrychleji řešit. Také je potřeba, aby se i již vystudováni zdravotničtí 

záchranáři stále učili novým věcem v medicíně a opakovali si staré nezměněné postupy 
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zejména u těch poranění, se kterými se nesetkávají tak často. Splněním všech dílčích 

cílů došlo k splnění cíle hlavního. 

Doufám, že práce přinese hlavně přínos studentům záchranářům, kde z ní 

mohou čerpat informace o příznacích, vyšetření a léčbě daných poranění, tak bude 

sloužit i pro opakování pro zdravotnické záchranáře pracující na zdravotnické 

záchranné službě.  
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Zusammenfassung 

In meiner Absolventenarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema 
„Verletzungen durch einen Sturz aus der Höhe“. Das Thema habe ich gewählt, weil 
mich diese Problematik interessiert. Außerdem stieß ich in meiner bisherigen Praxis 
schon mehrmals auf solche Verletzungen. Eine schnelle Diagnostik und eine 
vorstationäre Notbehandlung sind dabei sehr wichtig, da es bei Stürzen aus großer 
Höhe zu schweren Verletzungen kommt, die sich auf nahezu alle Körperteile sowie 
Organe beziehen können. Das Risiko für lebensbedrohliche Störungen der 
Vitalfunktionen - Blutkreislauf, Atmung, Bewusstsein - ist sehr hoch. Die Zahl der durch 
einen Sturz aus der Höhe verursachten Verletzungen steigt ständig an. Die häufigsten 
Unfallursachen sind ungenügende Verwendung von Schutzmitteln sowie 
Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Höhenarbeit. Diese Verletzungen 
können auch im alltäglichen Leben entstehen wie z. B. bei Kinderspielen unter 
ungenügender Aufsicht, weiter bei Handlungen unter dem Einfluss von Rauschmitteln, 
bei verschiedenen Adrenalinsportarten oder auch bei einer suizidalen Handlung.  

Der theoretische Teil meiner Arbeit ist in einige Teile geteilt. Im ersten Teil wird 
die Grundanatomie des Menschen beschrieben. Im zweiten Teil werden die möglichen 
Verletzungen beschrieben, die nach dem Sturz aus der Höhe entstehen. Im dritten Teil 
beschäftige ich mich mit der primären und sekundären Untersuchung des Verletzten. 
Der vierte Teil ist der vorstationären Notbehandlung gewidmet. Bei einem 
Mehrfachverletzten  werden nur solche Maßnahmen vor Ort durchgeführt, die in 
Bezug zur Zeit und zum Ort für den Verletzten nutzbringend sind. Die Anwendung des 
Rettungskonzeptes „Scoop and Run“  ermöglicht, den Verletzten schnellstmöglich vom 
Einsatzort ins Krankenhaus zu bringen, wo die medizinischen Maßnahmen 
durchgeführt werden. 

Im praktischen Teil meiner Arbeit wurde mit Hilfe einer selbstentwickelten 
Fragebogenuntersuchung festgestellt, wie das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal, 
das im Rettungsdienst im Kreis Südmähren und Mittelböhmen arbeitet, über die 
angeführten Problematik informiert ist. Nach der Auswertung der 
Fragebogenuntersuchung bin ich der Meinung, dass die Informiertheit beim 
nichtärztlichen Rettungsdienstpersonal auf einem guten Niveau ist. Trotzdem wäre es 
erforderlich, öfter in einigen Bereichen eine Fortbildung durchzuführen. 

 

 Hoffentlich kann ich mit meiner Arbeit sowohl für zukünftige Studierende–  
diplomierte Rettungssanitäter als auch für das Rettungsfachpersonal einen Beitrag 
leisten. 
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Příloha č. 1. Seznam zkratek 

 AIS – Abbreviated Injury Scale 

 CNS – Centrální nervový systém 

 CT – Počítačová tomografie 

 EKG - Elektrokardiograf  

 GSC – Glasgow Coma Scale 

 I. O. – Intraoseální vstup 

 ISS – Injury Severity Score 

 I. V. – Intravenózní vstup 

 NMR – Nukleární magnetická resonance 

 O2 – Kyslík 

 SpO2 – Saturace kyslíku 

 UPV – Umělá plicní ventilace 

 ZZS – Zdravotnická záchranná služba  
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Příloha č. 2. Krční límec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.hasicikralovice.cz/cz/vybaveni/zdravotni-vybaveni&pg=2, použito: 

14. 5. 2014 

 

Příloha č. 3. Vakuová matrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.mediset.cz/zachranari/vakuove_matrace1.htm, použito: 15. 5. 2014 
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Příloha č. 4. Traumacentra v České republice 

Traumacentrum Nemocnice 

Moravskoslezský kraj FN Ostrava 

Plzeňský a Karlovarský kraj FN Plzeň - Lochotín 

Jihočeský kraj Nemocnice, a.s. České Budějovice 

Ústecký kraj Masarykova nem. Ústí nad Labem 

Liberecký kraj Krajská nemocnice Liberec 

Královehradecký kraj a Vysočina FN Brno Bohunice 

Olomoucký kraj FN Olomouc 

Praha FN Praha – Motol 

FN Královské Vinohrady 

Ústřední vojenská nemocnice 

Jihomoravský kraj Úrazová nemocnice Brno 

Zlínský kraj Baťova nemocnice Zlín 

Pardubický kraj Krajská nemocnice, a.s. Pardubice 

Vysočina Nemocnice Jihlava, a.s. 

      Zdroj: http://www.csuch.cz/documents/Traumacentra_CR.pdf, použito:14. 5. 2014 
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Příloha č. 5. Skórovací systém Trauma Score (TS) 

Parametr Hodnota Skóre 

Nervový systém 

Glasgow Coma Scale 15 

Od 14 do 12 

Od 11 do 8 

Od 7 do 3 

4 

3 

2 

1 

Bolest Nepřítomná 

Slabá 

Silná 

Nesnesitelná 

4 

3 

2 

1 

Kardiovaskulární systém 

Srdeční frekvence/min Od 60 do 100 

Od 50 do 59 nebo od 101 do 130 

Od 40 do 49 nebo od 131 do 160 

Pod 39 nebo nad 161 

4 

3 

2 

1 

Krevní tlak Od 120/80 do 140/90 

Od 100/70 do 119/79 nebo od 141/91 do 159/94 

Od 80/60 do 99/69 nebo od 160/95 do 229/119 

Pod 79/59 nebo nad 230/120 

4 

3 

2 

1 

Srdeční rytmus Sinusový, předsíňové ES 

Komorové ES mono-/polytropní 

Komorová tachykardie 

Komorová fibrilace 

4 

3 

2 

1 

Respirační systém 

Frekvence dýchání/min Od 12 do 18 

Od 8 do 11 nebo od 19 do 24 

Od 5 do 7 nebo od 25 do 30 

Pod 4 nebo nad 31 

4 

3 

2 

1 

       Zdroj: BOBIÁŠ, 2012, použito: 5. 5. 2014 
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Příloha č. 6. Princip hodnocení v systému Trauma Score 

Hodnoty TS v bodech Pravděpodobnost  

přežití v procentech (%) 

Prognóza 

16 

15 

14 

13 

12 

99 

98 

96 

93 

87 

Příznivá 

11 

10 

9 

76 

60 

42 

Nejistá 

8 

7 

26 

15 

Nepříznivá 

6 

5 

4 

3 

2 

8 

4 

2 

1 

0 

Vysoce  

nepříznivá 

1 0 Beznadějná 

 Zdroj: DOBIÁŠ, 2012, použito 5. 5. 2014 

 

 

Příloha č. 7. Bodové hodnocení AIS skore 

AIS Score Injury (Zranění) 

1 Minor (menší) 

2 Moderate (mírný) 

3 serious (střední) 

4 Severe (těžký) 

5 Critical (kritický) 

6 Unsurvivable (nepřežitelný) 

Zdroj: www.trauma.org, AIS, použito: 10. 5. 2014 
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Příloha č. 8 Dotazníkové šetření 

Vážení dotazovaní, 

tímto průvodním dopisem si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Jsem studentem 

třetího ročníku oboru diplomovaný zdravotnický záchranář na VOŠ MILLS, s. r. o. 

Dotazníkové šetření, které Vám předkládám je hlavní součástí mé závěrečné 

(absolventské) práce na téma traumata způsobená pádem z výšky. Dotazník je 

anonymní a jeho výsledky budou použity jenom pro moji absolventskou práci. Každá 

otázka v dotazníku má jen jednu správnou odpověď. 

Děkuji Vám za spolupráci a prosím o Vaše vyplnění. 

Děkuji, s pozdravem Pavel Kučerka. 

 

1. Hlavní příznaky tenzního pneumotoraxu jsou? 

a. Hypertenze, bradykardie 

b. Náhlé vzniklá hypotenze, dušnost s bolestí na hrudi, hypoxie, 

tachykardie 

c. Snížený tlak v dýchacích cestách, bradypnoe, nehmatatelné krční žíly 

2. Kde provádíme punkci hrudníku při tenzním pneumotoraxu? 

a. V 2. Mezižebří v medioklavikulární čáře 

b. V 4. Mezižebří v medioklavikulární čáře 

c. V 5. Mezižebří v medioklavikulární čáře 

3. Za nestabilní hrudník považujeme zlomení? 

a. 1 žebra 

b. 2 žeber 

c. 3 a více žeber 

4. Hlavní příznaky otřesu mozku jsou? 

a. Hemiparéze, změny osobnosti, meningeální syndrom 

b. Nauzea, zvracení, bolesti hlavy, retrográdní amnézie 

c. Postižený nepociťuje změnu stavu 

5. Meningeální dráždění můžeme vidět u kterého krvácení? 

a. Epidurální krvácení 

b. Subdurální krvácení 

c. Subarachnoideální krvácení 
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6. Jakého systolického krevního tlaku se snažíme dosáhnout při kraniocerebrálním 

poranění s hypotenzí 

a. 90 až 100 mm Hg 

b. 101 až 150 mm Hg 

c. 151 až 200 mm Hg 

7. Hlavní důvod vzniku hypotenze při poranění míchy? 

a. Přerušení inervace cév a jejich následná vazokonstrikce pod úrovní 

přerušení míchy 

b. Přerušení inervace cév a jejich následná vazodilatace pod úrovní 

přerušení míchy 

c. Krvácení v oblasti míchy a následný edém okolní tkáně 

8. Přerušení inervace bránice dochází při poškození míchy v segmentu? 

a. C1 až C4 

b. C5 až C7 

c. Th 1 až Th 4 

9. Při pádu z výšky je krční límec indikován? 

a. Vždy, při každém poranění způsobeným pádedem z výšky 

b. Jenom při poranění hlavy 

c. Jenom při poranění páteře 

10. Musí pacient vždy při poranění páteře a míchy cítit bolest? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

11. Jak velká může být objemová ztráta krve při zlomenině pánve? 

a. 0,5-1 litr krve 

b. 1-2 litry krve 

c. 3 a více litrů krve 

12. Jak velká může být objemová ztráta krve při zlomenině stehenní kosti? 

a. 0,5-1 litr krve 

b. 1-2 litry krve 

c. 2 a více litrů krve 

 


