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Úvod 

 Teplota prostředí je fyzikální veličina, která má v urgentní medicíně důležité místo. 

 Pro efektivní rozhodování o postupu záchrany zdraví a života pacienta nás zajímá 

nejen samotná teplota prostředí, ale i její vliv na tepelnou pohodu pacienta. Součástí této 

práce bude popis zjištění teploty prostředí a působících vlivů jak běžným měřením, tak 

matematickým výpočtem a popis zjištění tělesné teploty pacienta pomocí různých metod, 

dle vhodnosti užití v terénu. 

 Teplota prostředí také hraje důležitou roli ve vztahu k efektivnímu využití lidských a 

technických zdrojů – záchranářů, jejich vybavení a použití techniky od počátku až do konce 

záchranné akce. 

 Teplota prostředí má dále vliv na výběr typu a způsob podání lékových přípravků. Její 

změna má následně vliv na teplotu organismu, čímž ovlivňuje řadu enzymatických pochodů 

v organismu a tím i metabolismus podaných léčiv. 

 Nedílnou součástí práce záchranáře je i imobilizace pacienta a jeho transport do 

zdravotnického zařízení. Ani zde by neměla být teplota prostředí nebo samotného pacienta 

přehlížena či podceňována. 

 Především při pobytu v přírodě musí být brán ohled na teplotu prostředí již před 

uskutečněním záchranné akce, a to již od složení přenosné lékárny, případné výbavy 

stanovišť první pomoci až po osobní a technické vybavení jednotlivých složek IZS. 

 Cílem této práce je shrnutí poznatků o vlivu teploty v urgentní medicíně, vyzdvihnutí 

možných úskalí při záchraně zdraví nebo života záchranáře i pacienta. 
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1 Cíl absolventské práce 

 Tato práce si klade za cíl shrnout poznatky o vlivu teploty prostředí na pacienta a 

zdravotnického záchranáře s ohledem na vybavenost vozů rychlé zdravotnické pomoci a 

rychlé lékařské pomoci. 

 Praktická část bude mít dvě části. V první se budu zabývat vývojem teploty v závislosti 

na poloze pacienta a použitím izotermické fólie. V druhé části bude popsáno zajištění 

tepelného komfortu prostřednictvím provizorních nosítek. 
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2 Teoretická část 

2.1 Tělesná teplota 

2.1.1 Vymezení pojmu 

 „Normální tělesná teplota axilární (Ta) měřená v podpaží kolísá kolem 36,6 ± 0,5 °C, 

měří se po dobu asi 5–10 minut.“ [Bydžovský, 2008, s. 349] 

 Její hodnoty mohou kolísat v souvislosti s denní dobou (nejnižší brzy ráno a nejvyšší 

k večeru), se změnami metabolizmu a u žen i s fází menstruačního cyklu. Toto teplotní 

rozmezí je navíc individuální pro každého jedince a obecně poskytuje lidskému tělu bezpečné 

prostředí pro  jeho správný vývoj a funkci.  

 Z důvodu vystavení změnám vnějších teplotních vlivů je potřeba tělesnou teplotu 

udržovat tak, aby nedošlo k překročení jejích krajních hodnot, což by vedlo k rozvratu 

vnitřního prostředí – nemoci, nebo v případě působení na vnější části těla – k jejich 

poškození. Lidské tělo je na svou obranu před nepříznivými vlivy schopno zajistit v případě 

potřeby zvyšování tělesné teploty, ale také její snižování. 

 Teplota těla je regulována mechanismem zpětné vazby, ve kterém hraje důležitou roli 

hypotalamus. Ten je centrálním orgánem, který reguluje tělesnou teplotu a funguje podobně 

jako termostat.  Dostává informace z periferních chladových a tepelných receptorů v kůži i 

z centrálních receptorů uložených v předním hypotalamu, v míše a podél velkých cév. Vlastní 

termoregulační centrum se nachází v zadním hypotalamu. Samo o sobě není citlivé na 

teplotu, vyhodnocuje však informace a vysílá odpovídající signály, které aktivují mechanismy 

nutné k udržení stálé tělesné teploty. [Zeman, 2006, s. 14] 

 Na základě vyhodnocení přijatých signálů je vegetativními nervy ovládána 

vazokonstrikce – dilatace cév, činnost potních žláz, práce svalů a jater – kde je teplo tvořeno 

jako vedlejší produkt metabolických dějů. Prací svalů –  svalovým třesem tělo vytváří teplo 

při snížení TT pod 35,5°C.  „Svalový třes odeznívá při TT 32–28 °C.“ [http://www.akutne.cz, 9] 

 K příjmu i výdeji tepla dochází sáláním (radiací), vedením (kondukcí), prouděním 

(konvekcí) a odpařováním (evaporací). Sálavé teplo je přenos infračervenými paprsky – tedy 

bez nutnosti přímého kontaktu tělesa o určité teplotě s pokožkou. K vedení dochází přímým 

kontaktem těla a jiného tělesa – kontakt mezi chodidly a podložkou, rukama a uchopeným 

tělesem, pokožkou a vrstvou vzduchu, která obklopuje lidské tělo. Proudění tepla má 

význam při kontaktu pokožky se vzduchem, kdy dochází k promíchání vzduchu vycházejícího 
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z těsné blízkosti kolem těla se vzduchem jiné teploty dále od těla. Stejný princip výměny 

tepla platí v případě kontaktu pokožky a tekutiny.  Odpařování je zřejmě nejúčinnější způsob 

snížení tělesné teploty. Jeho účinnost je však závislá na vlhkosti okolního prostředí – čím 

vyšší vlhkost prostředí, tím menší schopnost regulace teploty odpařováním. K ochlazování 

organismu dochází tím, že při odpařování vrstvy potu dochází samotným procesem změny 

skupenství tekutiny – potu v páru – k odebírání tepla – tedy k ochlazování kůže v místě, kde 

k odpařování dochází. Toto ochlazení je převedeno do krve místních kapilár a z nich zpět 

směrem k tělesnému jádru. Vydechování vodních par z našich plic také patří k výdeji tepla 

odpařováním. 

 Obecně platí, že čím větší je teplotní gradient mezi kůží a okolím, tím větší jsou 

tepelné ztráty. 

 

Obr.1, Tepelné ztráty, [vlastní] 

 

2.1.2 Patofyziologie 

Působení nízkých teplot: 

 Teplota prostředí v PNP může vyvolat nežádoucí účinek u záchranáře i pacienta a 

rovněž se může příznivě či nepříznivě podílet jako přidružený faktor na úspěšnosti léčby.  

 „Člověk s dobře vyvinutým svalstvem má menší povrch těla vzhledem ke své 

hmotnosti, a je tak méně disponován k prochlazení. Opačná situace je u malých dětí, které 

mají relativně velký povrch těla a vykazují velké ztráty tepla. Pokud porovnáváme jedince 

stejného typu, pak jsou mezi pohlavími minimální rozdíly.“ [Zeman, 2006, s. 27] 

 Změna teploty se u člověka projeví jeho podchlazením až umrznutím, v případě jejího 

snížení, či jeho přehřátím až popálením, v případě jejího zvýšení. Ať již se jedná o změnu 
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teploty vedoucí k podchlazení, omrzlinám nebo popáleninám, odpovědí termoregulačních 

pochodů nebo přidružených zranění dochází k ischemii příslušné části těla.  

  V tkáni postižené podchlazením, omrznutím nebo popálením dochází ke změnám 

cirkulace. V jejich důsledku dochází k ischemii tkáně. Při opětovném prokrvení hrozí 

nebezpečí ischemicko–reperfuzního syndromu – vyplavení prozánětlivých mediátorů 

z endotelu cév postižené tkáně, rozvinutí celotělové zánětlivé reakce (SIRS) a následně 

multiorgánové selhání (MODS). 

Popálenin: 

 „Kritická teplota kůže pro vznik ireverzibilních změn je 43,5    °C. S rostoucí teplotou 

klesá doba expozice nutná pro vznik popálenin, např. při 44 °C je to 6 hodin, ale při 70 °C 

méně než 2 sekundy. Důsledky působení termické energie jsou závislé na poškození 

mikrocirkulace. Při intaktní mikrocirkulaci jsou hlubší vrstvy popáleniny ochlazovány, což má 

protektivní vliv na rozvoj popáleninových změn. Pokud došlo k poškození mikrocirkulace, 

pokračuje rozvoj poškození i po odstranění termické noxy. Zde je možno zdůraznit 

protektivní vliv chlazení.“ [http://www.epomed.cz, 14] 

 „– Popáleniny I. stupně – lokální známky zánětu: otok, bolest, zarudnutí 

Změny jsou však reverzibilní.  

 – Popáleniny II. stupně – ztráta epidermis.  

Povrchní poškození = IIa stupeň (klinicky puchýře). Zhojení spontánní, jizvy většinou se 

změnou pigmentace. 

Poškození dermis = IIb stupeň. Zhojení epitelizací ze zbytků adnex trvá několik týdnů, 

v některých případech je třeba přistoupit k chirurgické léčbě. Vznik hypertrofických jizev. 

 – Popáleniny III. stupně – ztráta kůže v celé tloušťce tj. nekróza. Nutnost hirurgického 

odstranění s následnou autotransplantací. 

 Jako povrchní postižení označujeme popáleniny I. a IIa. stupně (spontánní hojení). 

Hluboké postižení zahrnuje popáleniny IIb a III. stupně. 

 Přímé tepelné poškození tkání vede také k poruše kapilárního řečiště (porucha 

semipermeability, trombóza, event. přímá destrukce v místě popálení). Při nerozsáhlém 

postižení se tvoří kolaterální edém, při rozsáhlém postižení se tvoří generalizovaný edém. 

Elektrický proud o nízkém napětí způsobí zpravidla kontaktní popálení různé hloubky 

(přeměna elektrické energie v tepelnou).“ [http://www.cls.cz, 15] 
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2.2 Metody zjištění tělesné teploty v urgentní medicíně 

 Měřená tělesná teplota (TT) se v závislosti na způsobu, místě měření a použitém 

měřicím přístroji, liší. 

 

2.2.1 Tr – Rektální teplota 

 „Rektální teplota měřená elektrickým čidlem či klasickým rtuťovým teploměrem je 

většinou několik desetin nad teplotou jádra a má dobrou reprodukovatelnost, ale 

kontinuální měření v rektu může být pacientovi při vědomí nepříjemné. Malé, avšak 

nezanedbatelné je také riziko perforace rekta sondou, zvláště u neutropenických 

nemocných, a riziko krvácení u pacientů s koagulopatií.“ [Zadák, Havel a kol., 2007, s. 127] 

 

2.2.2 To – Orální teplota 

 „Orální měření teploty je bezpečné a výhodné pro kooperující pacienty. Teplota je 

však ovlivněna pitím a dýcháním, opatrnosti je třeba při postižení sliznice dutiny ústní a 

krvácivých stavech. U nemocných intubovaných a v bezvědomí je orální měření nepraktické.“ 

[Zadák, Havel a kol., 2007, s. 127] 

 

2.2.3 Tympanická teplota 

 „Teplota v zevním zvukovodu se pohybuje několik desetin stupně pod teplotou 

v arteria pulmonalis a v mozku. Přímé měření teploty bubínku je spojeno s rizikem perforace. 

Proto se používá nepřímé měřením infračerveným zářením. Metoda je nepřesná v případě 

lokálního zánětu či při obstrukci zvukovodu.“ [Zadák, Havel a kol., 2007, s. 127] 

 

2.2.4 Axilární teplota 

 „Měření teploty v axile se často používá, nemá však dobrou reprodukovatelnost a 

teplota zde měřená špatně koreluje s teplotou jádra. Toto měření proto nelze u nemocných 

v intenzivní péči doporučit.“ [Zadák, Havel a kol., 2007, s. 127] 

 

2.2.5 Infračervená termometrie 

 Jedná se o metodu použitou u ručních teploměrů. Tyto teploměry jsou založeny na 

snímání infračerveného záření. Oku viditelný zaměřovací paprsek namíříme na čelo pacienta 
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a na přístroji odečítáme naměřenou teplotu. Výhodou tohoto měření je především 

bezkontaktnost měřidla s pokožkou pacienta a rychlost (vteřiny). Nevýhodou této metody je 

snímání kožní teploty, která je zejména u šokových stavů značně odlišná od teploty 

tělesného jádra. 

 

2.2.6 Jícnová teplota 

 Velmi přesná metoda monitorace centrální teploty, která však vyžaduje speciální 

vybavení – teplotní jícnové čidlo. Vzhledem k intoleranci zavedení čidla u bdělých pacientů je 

vhodná pouze u zaintubovaných pacientů v umělém spánku. Poskytuje přesná kontinuální 

data o teplotě a jejím vývoji. 

 

2.2.7 Měření tělesné teploty dle výbavy vozů RZP/RLP 

 Teplota užívaná v odborném textu a v tabulkách o hypotermii je teplota centrální, 

tedy teplota krve protékající srdcem. Tuto teplotu lze změřit poměrně přesně jícnovým 

teploměrem, případně sondou jako součástí močového katétru v močovém měchýři. Tyto 

prostředky však nepatří ke standardnímu vybavení vozů RZP/RLP.  

 Při výjezdu vozem RZP/RLP tedy volíme měření tympanické teploty, avšak bereme 

v úvahu nepřesnost tohoto měření, stejně tak individualitu každého pacienta. Nelze 

například říci, že při naměření teploty pod určitou hranici bude pacient v bezvědomí nebo 

bude fibrilovat. Každý jedinec reaguje jinak. Ale naopak lze říci, že když naměříme například 

méně než 28 °C, musíme myslet na to, že k fibrilaci může dojít. 

 

2.3 Metody zjištění teploty prostředí v urgentní medicíně 

 Teplotu prostředí lze zjistit přímým měřením pomocí venkovního teploměru 

(teploměrem ve voze RZP/RLP), dedukcí za pomoci doprovodných jevů a matematickým 

výpočtem – souvztažností mezi teplotou a silou proudícího větru – tzv. Wind Chill efekt. 

 Měření pomocí venkovního teploměru je velmi rozšířené a dle této hodnoty lze 

rozhodnout, jaká výbava je v případě záchranné akce třeba a jaká nebezpečí jsou 

s naměřenou teplotou spojena. Nevýhodou tohoto měření je však to, že samotné čidlo 

teploměru se může nalézat v závětří či reaguje i na krátkodobý osvit slunečními paprsky.  
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2.3.1 Wind Chill efekt 

 „Základem teorie efektu windchill je tato: Mezi oblečením a Vaší kůží se vytváří 

vrstvička molekul teplejšího vzduchu, která hřeje. Fouká–li silnější vítr, je tato vrstvička 

"rozfoukávána" a vzduch, který jste si pracně ohřáli je nahrazen vzduchem studeným.“ 

[http://www.treky.cz, 13] 

 Efekt Wind Chill nám neříká, že při působení 0°C a rychlosti větru 20km/hod bude 

výsledná teplota působící na venkovní objekty –5°C, nýbrž udává, jak rychle ztrácíme tělesné 

teplo. V tomto případě tedy ztrácíme tělesné teplo, jako bychom byli vystaveni teplotě –5°C. 

Přehledové tabulky bývají počítány pro různé vstupní teplotní rozsahy. Zde uvedené rozmezí 

teploty vzduchu je od 0 do –25°C. 

 

WIND CHILL EFEKT Teplota vzduchu °C 

 0 -1 -2 -3 -4 -5 -10 -15 -20 -25 
6 -2 -3 -4 -5 -7 -8 -14 -20 -26 -32 
8 -3 -4 -5 -6 -7 -9 -14 -20 -26 -32 
10 -3 -5 -6 -7 -8 -9 -15 -21 -27 -33 
15 -4 -6 -7 -8 -9 -11 -17 -23 -29 -35 
20 -5 -7 -8 -9 -10 -12 -18 -24 -30 -37 
25 -6 -7 -8 -10 -11 -12 -19 -25 -32 -38 
30 -6 -8 -9 -10 -12 -13 -20 -26 -33 -39 
35 -7 -8 -10 -11 -12 -14 -20 -27 -33 -40 
40 -7 -9 -10 -11 -13 -14 -21 -27 -34 -41 
45 -8 -9 -10 -12 -13 -15 -21 -28 -35 -42 
50 -8 -10 -11 -12 -14 -15 -22 -29 -35 -42 
55 -8 -10 -11 -13 -14 -15 -22 -29 -36 -43 
60 -9 -10 -12 -13 -14 -16 -23 -30 -36 -43 
65 -9 -10 -12 -13 -15 -16 -23 -30 -37 -44 
70 -8 -11 -12 -14 -15 -16 -23 -30 -37 -44 
75 -10 -11 -12 -14 -15 -17 -24 -31 -38 -45 
80 -10 -11 -13 -14 -15 -17 -24 -31 -38 -45 
85 -10 -11 -13 -14 -16 -17 -24 -31 -39 -46 
90 -10 -12 -13 -15 -16 -17 -25 -32 -39 -46 
95 -10 -12 -13 -15 -16 -18 -25 -32 -39 -47 
100 -11 -12 -14 -15 -16 -18 -25 -32 -40 -47 
105 -11 -12 -14 -15 -17 -18 -25 -33 -40 -47 

R
yc

h
lo

st
 v

ět
ru

 (
km

/h
) 

110 -11 -12 -14 -15 -17 -18 -26 -33 -40 -48 
 

Tabulka č.1: Wind Chill efekt [http://en.wikipedia.org, 7] 
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2.4 Hypotermie 

2.4.1 Hypotermie akcidentální 

Akcidentální hypotermie – AH 

 AH nastává při teplotě tělesného jádra pod 35°C. Za kritickou teplotu považujeme 

teplotu 29°C, kdy selhává hypotalamus jako regulátor tělesné teploty a dochází k zástavě 

oběhu. 

 Reakcí organismu na vystavení chladu je zvýšení krevního tlaku, jež je dáno 

vyplavením katecholaminů. [Zeman, 2006] 

  

2.4.1.1 Příčiny AH 

 „Osoby s normální termoregulací: 

Expozice chladnému prostředí, vítr 

Imobilizace 

Ponoření do studené vody 

Lavinová nehoda 

 

 Porušená nebo nedostatečná termoregulace: 

Děti, staří 

Intoxikace léky, alkoholem 

Polytrauma 

Vyčerpání, nedostatek spánku 

Některé choroby 

Zhoršení stavu vědomí, poranění mozku“ 

[http://www.akutne.cz, 9] 

Hypoglykemie 
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Diagnostika – stádia hypotermie dle REGA: 

 

Vysvětlivky: + (příznak přítomen), − (příznak nepřítomen), ↑ (zvyšuje se), ↓ (snižuje se) 

Tabulka č.2: Klasifikace a diagnostika AH [http://www.horosvaz.cz, 3] 

 

2.4.1.2 EKG u AH 

 Mechanismem vzniku fibrilace komor u hypotermie je změna lokální vodivosti 

myokardu, které není provázeno adekvátním prodloužením refrakterní periody, obdobně 

jako u infarktu myokardu reentry fenomén, z toho vyplývá prodloužení trvání QRS bez 

prodloužení absolutní refrakterní periody. 

 

„Kardiovaskulární systém 

 Je důležité pochopit vztah hypotermie ke kardiovaskulárnímu systému. Fibrilace 

komor a následná zástava srdce jsou nejčastější příčinou úmrtí. U lehké hypotermie, 

kardiovaskulární odpověď ze stimulace sympatiku vyúsťuje ve zvýšení pulsu, srdečním výdeji, 

systémovém cévním odporu, spotřebě kyslíku, tepovém objemu a krevním tlaku. Z arytmií je 

možný výskyt fibrilace síní. Jakmile teplota tělesného jádra dosáhne teploty 30°C, puls a 

srdeční výdej klesá v poměru snižování teploty, ačkoliv arteriální tlak může zůstat zvýšen. 

Prohloubená hypotermie s teplotou jádra 28–30°C vyúsťuje v pokles krevního tlaku a ve 
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zvýšený výskyt arytmií, včetně fibrilace komor, asystolie (20°C), srdečních bloků a 

předčasných stahů komor. EKG ukazuje prodloužené intervaly PR a QT a rozšířené QRS. 

Osbornovy vlny se mohou vyskytovat u těžké hypotermie. Mechanismus vyúsťující ve fibrilaci 

komor není zcela zřejmý, příčinou může být hypoxie myokardu, elektrolytová nerovnováha a 

dysfunkce autonomního nervového systému. Je důležité pamatovat na to, že fibrilace komor 

u těžké hypotermie může být způsobena pouhou manipulací s pacientem. Z tohoto důvodu 

je důležité s pacientem manipulovat minimálně.“ [http://zachrana.patekolo.org, 11] 

 

 

Obr. č. 2: Osbornova J vlna [http://www.handbook.muh.ie, 2] 

 

2.4.1.3 První pomoc a terapie 

 Dle mechanismu vzniku AH provádíme takové opatření, abychom zamezili dalšímu 

působení chladu, vlhka a proudění studeného vzduchu na pacienta. Uvolníme veškeré 

stažené části oděvu. Pro zabránění další traumatizace kůže zvažujeme rozstříhání mokrého 

oděvu. Ve vyhřátém voze RZP/RLP dále zahříváme pomocí přikrývky a termofólie. 

 S ohledem na vybavenost vozů RZP/RLP měříme TT nejlépe v zevním zvukovodu, 

případně rektálně. Je však třeba brát v úvahu vlivy, které mohou měřený údaj zkreslit. Jde 

především o hypotermii se zástavou krevního oběhu, přítomnost sněhu v zevním zvukovodu 

a v případě měření TT v terénu hraje roli i velmi nízká okolní teplota. Je výhodou, pokud má 

použitý teploměr možnost měřit i teploty nižší než 34°C. [http://www.akutne.cz, 9] 

 Měříme TT – pokud možno tympanickou eventuelně rektální, GCS, fotoreakce, TK, 

SpO2, puls, EKG. Pokud je pacient sám schopen pít, podáváme teplý sladký nápoj. 

Pacientova teplota se nezvyšuje především kvůli vyšší teplotě nápoje, nýbrž až účinkem 

cukru obsaženým v nápoji (energie pro játra, svalový třes, mozek). Vyšší teplota nápoje má 

však přece jen své opodstatnění – dochází díky němu k lepšímu vstřebání cukru. Pokud se již 
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pacient nachází v teplém prostředí, můžeme podat malé dávky alkoholu nebo nitrátů 

(vazodilatancia). 

 V případě první pomoci před příjezdem RZP bereme ohled na stupeň hypotermie: 

 u mírné hypotermie postačí převlečení do suchého oblečení, vyhřátá místnost. Při 

pobytu v přírodě případné zhotovení provizorních nosítek, které zároveň  zabraňují dalšímu 

prochládání postiženého (kap. 3.3). 

 U střední hypotermie je vhodné ohřívat pacienta ponořením do vlažné vody tak, že 

končetiny vyčnívají z vody. Tím zabráníme rychlému návratu krve z periferie a poruchám 

srdečního rytmu. Rychlost ohřevu vody, ve které je postižený ponořen, by měla stoupat 

rychlostí cca 1°C/hod. [Zeman, 2006] 

 U úspěšně resuscitovaných podchlazených pacientů je nejčastější a nejzávažnější 

komplikací renální selhání v důsledku nekrózy tubulárních buněk, avšak samotná léčba této 

komplikace již spadá do následné nemocniční intenzivní péče. 

 Během terapie podchlazeného člověka je žádoucí vdechování teplého vzduchu. 

Pokračování ve vdechování studeného vzduchu vede k odpovědi těla bronchokonstrikcí, 

kterou se však vzápětí snaží kompenzovat zahřátím sliznice, jejím prokrvením, a tím dochází 

k edému dýchacích cest. [Zeman, 2006]  

 Zvláštností léčby podchlazeného pacienta je několikanásobné prodloužení doby 

případné resuscitační péče. Případ, který popisuje úspěšnou resuscitaci pacientky z AH, kdy jí 

byla naměřena centrální teplota 13,7 °C, uvádím v  této práci jako přílohu č. 1.  

 

2.4.1.4 After drop syndrom 

 Projevuje se i po odizolování pacienta od působení nízké teploty a jeho aktivním 

ohřevu tak, že pacientova TT několik minut dále klesá, než dojde k jejímu zvyšování. Při 

monitoraci pacienta ve voze RZP bereme tento jev v úvahu. 

 Například při pobytu ve studené vodě se řádná centralizace oběhu a tím snížení 

periferní teploty projeví pouze tehdy, pokud člověk nevyvíjí fyzickou aktivitu. Pokud se však 

začne  pohybovat, tělo přes svou snahu centralizace musí zachovat možnost zásobení krví 

svaly, které vykonávají práci. Tím se centralizace oběhu stává neúplná a po výstupu z vody 

krev proudící do periferie vykonávající práci odevzdává velkou část tepla. Tím dochází 

k ochlazení protékající krve a následně ke snížení tělesné teploty. [Zeman, 2006] 
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2.4.1.5 Farmakokinetika, farmakodynamika a defibrilace u hypotermie 

 Cílem terapie je udržet normokapnii, normoxemii, udržet oběh, zbavit pacienta 

bolesti, předejít infekci. Kinetika i dynamika lékových přípravků je však při hypotermii 

tlumena. Při podezření na hypotermii nepodáváme léky intramuskulárně. V případě podání 

i.m., např. do místa lokálního podchlazení, by lékový přípravek zůstal netknutý a k určité 

očekávané změně by vůbec nedošlo. Po zahřátí podchlazeného místa (i po desítkách hodin) 

by se teprve přípravek dostal do krevního řečiště a v nesprávnou dobu by mohl velmi 

nepříznivě působit na zdraví pacienta. 

 Farmakodynamika je u většiny léků ovlivněna změnou aktivity enzymů, jejich 

metabolismu v závislosti na konkrétní teplotě. Zpravidla platí: čím nižší teplota, tím pomalejší 

metabolismus daného farmaka.  

 Při hypotermii je nutno počítat se změněnou účinností řady léků. Zejména: 

katecholaminy – snížená účinnost, obzvláště v kombinaci s metabolickou acidózou. 

myorelaxancia – je prodloužen účinek. 

opiáty – při podchlazení způsobují silnější dechovou depresi. 

amiodaron – antiarytmikum (blokátor draselných kanálů) při hypotermii snížený efekt – 

podávat až po ohřátí. 

atropin – neúčinný (pokles spontánní depolarizace pacemakerových buněk). 

U šokového stavu je neúčinné podání farmak s.c., i.m. a p.o. kvůli poruchám mikrocirkulace a 

nestandardnímu vstřebávání do systémového řečiště. Vzhledem k tomu, že hrozí vznik depa, 

jsou tyto cesty podání kontraindikované. 

 

Defibrilace u hypotermie: 

 U hypotermie myokard rovněž nereaguje na defibrilaci a  elektrickou stimulaci. Za 

obecné doporučení je možno považovat toto : pokud je komorová tachykardie / fibrilace a 

tělesná teplota je nižší než 30 st.C., je možno provést 3 defibrilační výboje a podat obvyklou 

medikaci. Pokud nedojde k úpravě, další defibrilace a medikace je možná až po dosažení 

30°C tělesné teploty. 

 Léčebná péče je zaměřena na zvýšení tělesné teploty. 

[www.cls.cz, 16] 
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2.4.1.6 Krvácivé stavy při hypotermii 

 K podchlazení nebo omrzlinám může dojít následkem úrazu, kdy jedinec např. kvůli 

otevřené zlomenině nemůže pokračovat v postupu v chladném prostředí. Rozvoj hypotermie 

tehdy navíc ovlivňuje snížení objemu krve v krevním řečišti, snižuje se tedy možnost přenosu 

tepla krví v těle. Vlivem nízké okolní teploty v místě úrazu je nepříznivě ovlivňován 

koagulační proces.  

 

2.4.1.7 Koagulopatie 

 Vlivem snížené TT pod 35°C klesá adhezibilita a agregabilita trombocytů, jsou 

indukovány fibrinolytické procesy a při snížení tělesné teploty o 10°C klesá aktivita enzymů o 

50%. Narušení koagulační kaskády bereme v úvahu jak u akcidentální, tak u terapeutické 

hypotermie. 

 

2.4.1.8 Terapie krvácivého stavu při hypotermii 

Hemokoagulace je děj převážně enzymatický. Při snížené TT klesá aktivita enzymů, 

v důsledku toho je hypotermie stavem hypokoagulačním. Při poklesu teploty pod 34 °C již 

hemokoagulace ustává, pro úspěšnou hemostázu je tedy nezbytný ohřev pacienta na 

dostatečnou teplotu. Z tohoto důvodu je třeba dbát na prevenci podchlazení u 

polytraumatizovaných pacientů zejména dostatečným ohřevem všech podávaných roztoků a 

zabráněním tepelných ztrát použitím termofólie a přesunu pacienta z terénu do vyhřátého 

vozu RZP/RLP. 

 

2.4.1.9 Přecitlivělost na chlad 

 „Přecitlivělost na chlad se může vyskytovat samostatně nebo ve spojení 

s přecitlivělostí vůči jiným alergenům. Projevuje se nejčastěji kopřivkovitým exantémem na 

místech vystavených působení chladu. Někdy se může objevit i astmatický záchvat nebo 

Quinckeho edém. Záchvatovitá chladová hemoglobinurie je vzácné onemocnění vyvolané 

působením chladu.“ [Zeman, 2006, s. 41] 
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2.4.1.10 Omrzliny 

 Jedná se o místní poškození tkáně vlivem déletrvajícího vystavení nízké teplotě. 

Závažnost omrzliny je závislá na samotné působící teplotě, na délce expozice tkáně chladu a 

dalších faktorech (mechanickém namáhání v místě vznikající omrzliny,  působením 

nevhodných ochranných přípravků apod.) Omrzliny postihují nejčastěji periferie těla – nohy a 

ruce; a ta místa na těle, která jsou obyčejně méně chráněna proti chladu  – nos, ušní boltce, 

brada. 

 

Příčiny: 

 Nejčastější příčinou omrzlin je nedostatečné či nevhodně volené oblečení a nevhodná 

(těsná) obuv (bez vzduchové mezery jako izolátoru), podcenění ochrany pokožky obličeje 

použitím nekvalitních krémů obsahujících vodu, nošení těsných prstýnků, šperků a hodinek. 

 Nezřídka se setkáváme s případy, kdy k omrzlinám dochází na základě úrazů či 

onemocnění – zlomeniny, únava, ateroskleróza, některé léky, kouření nebo vlivem užití 

návykových látek – alkohol, psychotropní látky. 

 

Stupně omrzlin a jejich příznaky: 

 „– První stupeň se projeví konstrikcí cév v kůži ( viz výše), což má za následek zbělání 

postižené kůže. Následné rozevření cév, kdy se do oblasti dostává víc krve, znamená 

charakteristické začervenání– dermatitis acuta erythematosa: bolestivé a ohraničené 

zarudnutí kůže, které je doprovázeno otokem. 

 – Druhý stupeň, označovaný jako dermatitis acuta bullosa, se vyznačuje tím, že se na 

postižené kůži vytváří puchýře s krvavým obsahem. 

 – Třetí stupeň je označován jako dermatitis acuta necrotica. Tento stupeň se 

vyznačuje tvorbou nekróz. Postižená tkáň zasáhla hlubší oblasti podkoží, poškodila přívodné 

cévy. Kůže je necitlivá a dochází k jejímu zčernání.“ [www.nemoci.vitalion.cz, 17] 

 

Terapie: 

 Na samotné místo omrzliny použijeme sterilní krytí (zvážíme použití mastného tylu), 

které přikládáme volně, postižené místo nijak nemasírujeme, ani prudce neohříváme. 
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 Při rozsáhlých omrzlinách zajistíme vstup do cévního řečiště pro podání analgetik, 

antiagregancia, infůzní terapie, jež zabraňuje dehydrataci a otokům. V případě zánětů 

podáváme antibiotika. 

 Puchýř na místě omrzliny utlačuje okolní tkáň a vzniklý transsudát může sloužit jako 

rezervoár případné infekce. Bereme v potaz, zda jeho punkci můžeme provést za aseptických 

podmínek, následně zajistit sterilní krytí a sterilní převazy. Pokud asepse při jeho punkci a 

následných převazech není zajištěna, punkci puchýře neprovádíme. 

  

2.4.2 Hypotermie terapeutická 

2.4.2.1 Užité zkratky 

NZO – náhlá zástava oběhu 

ROSC – návrat oběhu (Return Of Spontaneus Circulation) 

  

2.4.2.2 Definice a dělení 

 „Léčebná hypotermie (LH) je definována jako řízené snížení tělesné teploty 

z terapeutických důvodů.“ [http://www.iakardiologie.cz, 12] 

 

 Mírná hypotermie – TT 33 – 36°C  – po KPCR po netraumatické zástavě oběhu ke 

zlepšení neurologických výsledků pacientů a jejich střednědobé mortality je cílem záchranáře 

navodit pacientovu teplotu tělesného jádra do rozmezí 32–34°C. 

 

 Střední hypotermie – TT 28 – 33°C 

 

 Hluboká hypotermie – TT pod 28°C –použití extrakorporální membránové oxygenace 

(ECMO) dovoluje provést operaci na nebijícím srdci (např. disekce hrudní aorty, aneurisma 

oblouku aorty) a to ve fázi jeho ochablosti a bezkrevnosti. 

 

2.4.2.3 Vliv terapeutické hypotermie 

 Nejnovější empiricky prokázané poznatky o vlivu nízké teploty na pacienta, zvláště 

v případě rychlého přednemocničního zahájení snižování tělesné teploty po 

kardiopulmocerebrální resuscitaci, nám umožňují dosáhnout příznivějších výsledků. Záměrné 
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snížení tělesné teploty pacienta označujeme jako terapeutickou či léčebnou hypotermii 

(zkratky TH, LH).  

 „Účinek hypotermie na organizmus je několikerý. Pokles teploty je spojen se snížením 

metabolických nároků tkání. Snížení teploty mozkové tkáně o 1 °C vede k poklesu 

metabolických nároků o 6–7 %. Po resuscitaci tak  může LH vést k relativnímu snížení nároků 

na kyslík v oblastech mozku se sníženou perfuzí. LH omezuje tvorbu mozkového edému a 

způsobuje snížení intrakraniálního tlaku. 

 Obecně lze říci, že v současné době jsou pro navození a udržení hypotermie 

nejúčinnější fyzikální metody založené na zevním chlazení a intravaskulárním podání 

chladných roztoků.“ [http://www.iakardiologie.cz, 12] 

 

2.4.2.4 Indikace 

 Indukce TH v PNP je indikována u dospělých pacientů s ROSC po úspěšné KPR pro 

mimonemocniční NZO s iniciálním defibrilovatelným (fibrilace komor/komorová tachykardie) 

nebo nedefibrilovatelným rytmem (asystolie/bezpulzová elektrická aktivita), s přetrvávajícím 

bezvědomím a nutností umělé plicní ventilace. 

 Indukce TH v PNP může být individuálně indikována po splnění stejných indikačních 

kritérií také u dětí. 

 

2.4.2.5 Kontraindikace 

– Pacient při vědomí po krátce trvající NZO. 

– Známé závažné onemocnění v terminálním stadiu, klinicky významná neurologická 

dysfunkce, status neresuscitovat a/nebo neintubovat. 

– NZO vzniklá následkem úrazu a/nebo krvácení. 

– Známá primární koagulopatie, aktivní klinicky významné krvácení, zejména intrakraniální. 

– Jiná příčina bezvědomí než NZO (intoxikace, CMP, status epilepticus apod.). 

– Těžký šok s hypotenzí nereagující na podání tekutin a/nebo katecholaminů. 

– Plicní edém v případě plánovaného nitrožilního ochlazování chladným roztokem. 

– Recidivující komorové tachyarytmie nereagující na terapii. 

– Bradyarytmie vyžadující transkutánní kardiostimulaci. 

– Náhodná hypotermie < 32°C (nelze vyloučit etiologickou souvislost se vznikem NZO). 
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2.4.2.6 Relativní kontraindikace 

– Gravidita a klinicky závažná systémová infekce/sepse. [http://www.urgmed.cz, 13] 

 

2.4.2.7 RIVA – Rychlá intravenózní aplikace chladných krystaloidů 

 Předpokladem provedení terapeutické hypotermie ve vozech RZP a RLP je přítomnost 

chladicího zařízení, které je schopno docílit teploty 4°C NaCl. 

 Pokud u postiženého NZO je měřením zjištěna jícnová teplota vyšší než 34°C, je 

zahájeno chlazení i.v. rychlým podáním 4°C chladného krystaloidu, obvykle 15–30ml/kg za 

30min. Touto rychlostí podání chladných krystaloidů lze snížit TT o cca 1,5°C za 30min. 

Obvykle se krystaloid při vykapání 80% svého objemu vymění za nový (předejití aplikace 

ohřátého krystaloidu okolní teplotou). 

 Lidský organismus se snížení TT snaží kompenzovat svalovým třesem, a proto jsou 

současně podána střednědobá myorelaxancia (myorelaxancia, která neovlivňují 

hemodynamiku – např. Norcuron®, myorelaxace cca 20–30minut) pro dočasné přerušení 

tvorby tepla. 

 Ve voze RZP/RLP udržujeme nižší teplotu, aby nedocházelo k ohřevu pacienta. 

 Důležitou součástí celého procesu je zajištění převozu pacienta na odborné 

pracoviště, kde bude možno v léčebné hypotermii pokračovat. 

 Zpětný ohřev pacienta z léčebné hypotermie již nespadá do problematiky PNP, a 

proto se mu v této práci nevěnuji. 

 

2.4.2.8 Rhino Chill © 

 Jedná se o mobilní přístroj používaný pro navození kraniocerebrální hypotermie, a 

tedy pro místní snížení nároků na oxygenaci a srdeční výdej během srdeční zástavy a 

současné resuscitace od příjezdu záchranářů až po příjezd do zdravotnického zařízení. Díky 

přístroji Rhinochill© lze dosáhnout cílové tympanické teploty v průměru o tři hodiny dříve, 

než pomocí jiných metod. Zásadní nevýhodou této metody je vysoká cena tohoto přístroje. 
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Obr. č.3: Přístroj Rhino Chill©. [Zdroj: www.lifesaving.com, 10] 

 

 Další metoda selektivního ochlazování, kterou je chladicí helma, se ve vozech 

RZP/RLP neosvědčila. 

 

2.5 Přehřátí pacienta 

 K přehřátí pacienta dochází nežádoucím působením zevního tepla. Zejména u dětí 

může být příčinou například jen příliš mnoho oblečení, čímž je znemožněn adekvátní odvod 

tělem vyprodukovaného tepla. 

 Za normálních okolností se v průběhu horka začne vylučovat pot, který svým 

vypařováním odvádí přebytečné teplo z organismu. V případě pobytu v celkově vlhkém 

prostředí přestává být tato možnost termoregulace účinná. 

 Vlivem sálavého tepla dochází k úpalu. Pokud dochází k přímému nadměrnému 

působení slunečních paprsků na hlavu pacienta, může vzniknout úžeh.  

  

2.5.1 Úpal 

 „Příznaky: suchá a zarudlá kůže vlivem zvýšeného prokrvení, tělesná teplota až nad 

40°C, únava, malátnost, poruchy vědomí, nevolnost, zvracení, poruchy zraku („mžitky“) a 

sluchu („hučení“), tachykardie, hypotenze, vyčerpání, případně křeče, edém mozku. 

 Komplikace: poruchy srdeční akce, edém plic a mozku, rozvrat vnitřního prostředí, 

koagulopatie, ledvinné a jaterní selhávání.“ [Bydžovský, 2008, s. 126] 

 Odborná péče: kyslík, infuze. Při příznacích edému mozku (mannitol, kortikoidy). Smrt 

nastává do 43,5°C pro edém mozku, plic, rozvrat vnitřního prostředí, srdeční selhání. 

K ochlazování pacienta lze použít vlažnou sprchu, eventuelně studený zábal – kap. 2.5.2. 
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2.5.2 Úžeh 

 „Dochází k překrvení mozkových obalů (meningů) s možností otoku mozku. 

 Příznaky: bolest hlavy, ale i meningismus, případně křeče; i s odstupem několika 

hodin. 

 Léčba: kyslík, prevence otoku mozku (mannitol, kortikoidy), Diazepam 10mg u křečí“ 

[Bydžovský, 2008, s. 126] 

 

 Při případném ochlazování pacienta vlažnou sprchou nebo studeným zábalem 

pozor na riziko podchlazení. Studený zábal zajistíme smočením prostěradla ve vodě o 

pokojové teplotě (cca 21°C). Do takto namočeného a řádně vyždímaného prostěradla 

zabalíme pacienta od krku až po kolena, paže také. Žádnou další vrstvu nepřikládáme. Po 10–

15 minutách prostěradlo sundáme a pacienta nesušíme, vlhkost na pokožce necháme 

svévolně odpařit, což dále působí chladivým účinkem. 

 

 Dlouhodobé přehřívání organismu může vést k dehydrataci. 

 

2.5.3 Dehydratace 

 Dehydratace nastává při nedostatečném příjmu tekutin nebo jejich výrazném úbytku 

z lidského těla. Příčiny nedostatečného příjmu mohou být z důvodu porušení pocitu žízně 

(malé děti, staří lidé). Ke zvýšeným ztrátám může docházet pocením, zvýšeným vylučováním 

ledvinami, poruchou tubulárních funkcí, vlivem léčiv (diuretika), sníženou sekrecí ADH (úrazy, 

nádory CNS). Extrémní ztráty vody provázejí profůzní průjmy a zvracení. 

 „Příznaky dehydratace: suché sliznice (jazyk se lepí na prsty), pomalé vyrovnání kožní 

řasy; dochází k hemokoncentraci, zvyšuje se hematokrit a urea, zatěžuje se srdce, dochází 

k hyperkoagulaci (vznikají mikrotromby – TEN, DIC!), postupně se rozvíjí šokový stav.“ 

[Bydžovský, 2008, s. 246] 

 Léčba dehydratace závisí na jejích příčinách. V závislosti na poměru sodíku k objemu 

extracelulární tekutiny – ECT a intracelulární tekutiny – ICT, rozeznáváme dehydrataci 

izotonickou, hypotonickou a hypertonickou. 
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2.5.3.1 Izotonická dehydratace 

 Izotonická dehydratace nastává tehdy, pokud dochází ke stejnému úbytku sodíku a 

vody. 

 „Příčiny: Nejčastěji jsou to ztráty izotonické tekutiny, které nejsou dostatečně 

hrazeny, sekundární renální ztráty při léčbě diuretiky, polyurická fáze renální insuficience. 

Dále jsou to ztráty iontových tekutin při zvracení a průjmech, ztráty izotonické tekutiny při 

sekvestraci extracelulární tekutiny do třetího prostoru a ztráty tekutin při poškození větší 

plochy kůže. 

 Klinicky se projeví žízní, tachykardií, oligurií a poklesem krevního tlaku, až kolapsem.“ 

[Zadák, Havel a kol., 2007, s. 237] 

 Izotonickou dehydrataci léčíme izotonickými balancovanými krystaloidy: Ringer nebo 

Hartmann, kde dávkování je individuální a řídí se celkovým stavem pacienta – během 

podávání je pacient monitorován. 

 

2.5.3.2 Hypotonická dehydratace 

 Hypotonická dehydratace nastává tehdy, pokud v těle dojde k většímu úbytku Na než 

vody nebo je úbytek Na doplňován vodou namísto izotonickým roztokem. 

 „Při hypotonické dehydrataci používáme 0,9% roztok NaCl, vedle pečlivého 

monitorování hemodynamického sledujeme pozorně neurologický nález, protože rychlý 

vzestup osmolality může vést k poškození mozku.“ [Zadák, Havel a kol., 2007, s. 238] 

 

2.5.3.3 Hypertonická dehydratace 

 Hypertonická dehydratace nastává v případě zvýšených ztrát bezsolutové vody. 

Dochází ke kombinaci hypovolémie se zvýšeným obsahem Na v těle, což nastává například u 

diabetu melitu a u onemocnění ledvin. 

 Při hypertonické dehydrataci je důležité doplnění objemu bezsolutové vody a pomalá 

kompenzace hypernatrémie. Při rychlé kompenzaci hypernatrémie hrozí otok mozku. Lékem 

volby jsou koloidní roztoky a pomalý převod roztoků hypertonických a izotonických. 
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2.5.4 Popálenina bleskem o vysokém napětí 

 Počet jedinců zasažených bleskem s následnou nemocniční péčí se v České republice 

neeviduje, a to pro nepatrnost tohoto úrazu na našem území. Přestože je tedy u nás zasažení 

bleskem velmi vzácné, uvádím ve své absolventské práci kapitolu o popálení bleskem 

z oblasti popálenin jako jedinou, a to právě z důvodu opomíjení tohoto možného úrazu. 

 

 „Popáleniny vznikají již působením teploty 52°C (dochází ke koagulaci bílkovin)“ 

[Bydžovský, 2008, s. 127] 

 

2.5.4.1 Bouřka a úraz bleskem 

 Na své cestě k povrchu země, ale i na povrchu země samotném, blesk – elektrický 

výboj – kopíruje cestu s nejnižším odporem. Blesky většinou doprovází déšť a vítr. Ačkoli 

případný blesk dosahuje teploty až 30 000°C, okolí je vlhké, chladné a fouká vítr, tělesná 

teplota tedy klesá rychleji oproti stejné teplotě okolí za sucha. 

 Příčinou okamžité smrti může být elektrický proud, který v blesku dosahuje hodnot až 

100 tisíc ampérů a 100 milionů voltů a dále popálení od blesku. Celkovým důsledkem 

zasažení bleskem je pak míra více faktorů, které měly pro dráhu blesku rozhodující vliv. 

Záchranář tak již při příjezdu na místo předpokládá nebezpečí plynoucí jak pro něj 

samotného, tak pro postiženého. Na míru postižení upozorňuje především okolní terén – 

nepřítomnost vyšších objektů, než je člověk, vyšší nadmořská výška, vodní toky – všechny 

tyto faktory zvyšují závažnost možného zasažení. 

 Existují však i případy, kdy udeřil „blesk z čistého nebe“. To nastane ku příkladu 

tehdy, nachází–li se člověk nachází v členitém či horském terénu a blížící se bouřka nejeví 

žádné příznaky. Přesto může blesk i s 15km odchylkou od místa bouře. Blesk na své cestě 

k zemi nemusí totiž směřovat přímo nejkratší cestou. 

 

2.5.4.2 Příznaky 

 Při zasažení těla člověka bleskem je obyčejně na těle možno nalézt místo vstupu a 

výstupu elektrického proudu. Místa vstupu a výstupu bývají nekrotická, avšak poškození je 

přítomné i v dráze průchodu elektrického proudu uvnitř těla – tedy jsou obyčejně postiženy i 
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vnitřní orgány. Pokud se jedná o povrchové zasažení bleskem, jsou zde typickým úkazem tzv. 

stromové útvary: 

      

Obr. č. 5: Stromové útvary I   Obr. č. 6: Stromové útvary II 

[http://pestilense.tumblr.com,4]        [http://yargb.blogspot.com,5] 

 

 Při zasažení bleskem nebereme v potaz jen přítomnost popálenin, ale také účinek 

elektrického proudu, který může způsobit: poruchy CNS (bezvědomí, křeče), narušení srdeční 

činnosti, ochrnutí a další neurologické poruchy. 

 Popis terapie jednotlivých postižení však překračuje rámec této práce, proto bude 

popsáno pouze obecné vyšetření a terapie takto postiženého pacienta. 

 

2.5.4.3 Krokové napětí 

 V okruhu místa, kde se zdroj elektrické energie (blesk, spadlé elektrické vedení) spojil 

se zemí, se elektrická energie neuzemní právě v místě kontaktu se zemí, ale – především, 

pokud je země mokrá – uzemňuje se pozvolna v okruhu několika metrů, přičemž velikost 

napětí se se vzdáleností od místa kontaktu snižuje. Velikost krokového napětí tedy dosahuje 

různých hodnot v závislosti na podmínkách uzemnění výboje blesku a dále na aktuální 

vzdálenosti mezi chodidly. To je důvod, proč se jako prevence někdy uvádí teorie 

„šouravých“, velmi krátkých kroků.  

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Krokové napětí [vlastní] 

 

2.5.4.4 První pomoc 

– Zajištění bezpečí pro všechny zúčastněné (přemístění do sucha, informovanost HZS o 

případném spadlém elektrickém vedení) 

– sledování stavu vědomí, GCS 

– monitorace TK, SpO2, TT, EKG 

– escharotomie především na obličeji, krku a hrudníku 

– zajištění 2 žilních vstupů, analgosedace, silné opiáty, ketamin, benzodiazepiny, zvážit 

nutnost elektivní a včasné intubace, jednorázová dávka TAT, doplnění tekutin – krystaloidy  

– v případě popálení dýchacích cest jako prevence otoku kortikosteroidy. 

 

2.5.4.5 Escharotomie – uvolňující nářezy 

 Eschara – příškvar, strup vzniknuvší působením vysokých teplot, či elektrickým 

proudem. Escharotomie, neboli uvolňující nářezy je život zachraňujícím výkonem především 

tam, kde byla tkáň poškozena  cirkulárně po velké části nebo celém obvodu příslušné části 

těla nebo při postižení velké plochy. Nutnost provedení uvolňujících nářezů v terénu je tedy 

tam, kde spálení tkáně brání pohybům hrudníku – escharotomie na hrudníku tam, kde 

znemožňuje zásobení hlavy krví – escharotomie krku a také při cirkulárním popálení končetin 

– hrozí utlačení hlouběji uložených cév a odumření končetiny. 
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Escharotomie z vitální indikace je zřejmá tehdy, hrozí–li přerušení dodávky kyslíku 

mozkovým buňkám. Postižený upadá v průběhu 10 sekund do bezvědomí z důvodu 

poškození neuronů. K jejich trvalému poškození dochází v dalších 4–6 minutách. Avšak i při 

úspěšném obnovení cirkulace a zásobení orgánu kyslíkem a živinami musíme brát v úvahu 

nekompletní zásobení mozku kyslíkem, které je způsobeno lokálním vazospasmem, 

mikrotromby a edémem endotelu. Tím dochází k posthypoxickému poškození mozku. 

 Samotný výkon provádíme skalpelem pilovitými či vlnovitými nářezy do hloubky 

vizuálního kontaktu s krví pod postiženou tkání. Následující obrázek znázorňuje místa 

případných nářezů. 

 Dokončené uvolňující nářezy kryjeme sterilními čtverci nebo sterilní plenou zvlhčenou 

NaCl a dalším krytím, které zabraňuje vniknutí pevných infekčních částic. 

 

             

Obr. č. 7: Linie uvolňujících nářezů [http://flylib.com, 6] 

  

2.5.4.6 Escharotomie v PNP 

 Následující obrázky znázorňují escharotomii hrudníku provedenou v terénu – laterální 

nářezy na obou stranách hrudníku a transverzální řez (někdy tvar obráceného V) těsně pod 

žebry–viz obr 7. Nad transverzálním řezem na úrovni klíčních kostí je připojen vertikální řez 

uvolňující cirkulární postižení krku. 
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Obr. č. 8: Escharotomie v PNP I  Obr. č. 9: Escharotomie v PNP II 

[http://lifeinthefastlane.com, 8]          [http://lifeinthefastlane.com, 8] 

 

2.5.4.7 Kazuistika: Úder blesku do stanu  

 „Pod vrcholem Triglavu si dva horolezci, zastiženi bouřkou, postavili stan a zalezli 

dovnitř. Bylo to „áčko“ se dvěma pevnými stanovými tyčemi. Oba muži si ještě ani nestačili 

sundat ochranné přilby, když je zasáhl blesk. Děsivý zážitek nakonec přežili „jen“ 

s popáleninami na krku, neboť elektrický výboj zřejmě vzdálenost mezi okraji přileb a jejich 

šíjemi přeskočil.“ 

[Schubert, 1998, s. 41 ] 
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3 Praktická část 

3.1 Úvod 

 Teplota prostředí se v České republice významně mění, přičemž teplotní změna je na 

území ČR během roku až 70 °C, nezřídka i větší. Při poskytování 1. pomoci je tedy nutností 

využít dostupných technických prostředků tak, abychom co nejlépe zajistili teplotní komfort 

pacienta. 

 Praktická část má dvě části. Obě se vztahují na situace při nízké okolní teplotě: 

1. část – Vývoj tepelných ztrát (praktické ověření měřením, kap. 3.2) 

2. část – Zajištění tepelného komfortu svépomocí (kap. 3.3) 

 

3.2 Vývoj tepelných ztrát 

3.2.1 Způsob měření 

 Jedním z technických prostředků sloužících k ovlivnění TT pacienta je izotermická fólie 

(též termofólie), která je součástí výbavy nemocnic, vozů RZP/RLP, lékáren automobilů i 

domácích lékáren široké veřejnosti. Pomocí izotermické fólie lze, jak již název napovídá, 

zajistit konstantní teplotu pacienta. Někteří výrobci navíc uvádějí, že při jejím použití dle 

návodu lze teplotu pacienta  zvýšit/snížit.  

 Měření mělo za cíl ověřit význam použití izotermické fólie v PNP za nízké venkovní 

teploty. Proběhlo během dvou víkendů, teplota prostředí byla od –1 do 0 °C, vlhkost okolí 

byla vždy cca 80 % (teplota a vlhkost měřeny vždy v 1 m nad okolním terénem), okolní terén 

pokryt sněhem, místo měření nebylo vystaveno větru. Vzhledem k současnému trendu 

v oblékání jsem jako oblečení horní poloviny těla volil 4 vrstvy z funkčních materiálů (merino, 

polyester, Gore–tex ®) pro maximální odvedení potu a tím teplotní komfort. Oblečení nohou 

tvořily dvě vrstvy (merino–polypropylen, Gore–tex ®). Umístění teplotních čidel jsem volil: 

– dolní třetina sterna  

– dorsální strana bérce 

 Na ruku jsem čidlo  neumístil, a to s přihlédnutím na důležitost nohou, které jsou 

v případě úrazu v terénu významnější pro potřebu postiženého člověka dojít k místu pomoci. 

 Každé z 4 typů měření jsem celkově uskutečnil 5x a vzhledem k tomu, že cílem tohoto 

měření je vývoj teplot spíše než přesná teplota °C, hodnoty uvedené v tabulkách potažmo 

grafech představují pouze průměrné hodnoty bez směrodatných odchylek. Abych docílil co 
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možná nejobjektivnějšího měření, před každým měřením jsem kladl důraz na svou tepelnou i 

psychickou regeneraci a před každým měřením jsem volil stejnou trasu (časová náročnost 

cca 15min), avšak rozhodujícím faktorem pro začátek měření bylo dosažení stejné povrchové 

(kožní) teploty dolní třetiny sterna jako v předešlém měření (vyznačeno v tabulkách červeně) 

v 10. minutě pochodu. 

 Turistická výbava použitá během měření vycházela z předpokladu vícedenního 

pochodu – batoh, tepelně–izolační materiál pro podložení nohou, karimatka. 
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 Nejdříve jsem měřil změny teploty bez použití izotermické fólie po zastavení 

lehnutím (imitace zhroucení pacienta) na zasněžený povrch s podsunutou karimatkou – 

v reálné situaci předpokládané podsunutí druhým členem výpravy. 

Minuta 
Teplota – dolní třetina 

sterna ( °C ) 
Teplota – dorzální 
strana bérce ( °C ) 

Poznámka 

10 31.5 25.2  

15 31.6 24.7 leh na záda na sníh 

16 32.3 25.2 1. minuta po zastavení 

18 33.1 24.9 3. minuta po zastavení 

20 33.3 24.5 5. minuta po zastavení 

25 33.6 24.1 10. minuta po zastavení 

30 33.6 23.5 nástup svalového třesu 

35 33.7 23.3 20. minuta po zastavení 

40 33.8 23.0 25. minuta po zastavení 

 
Tabulka č.3: Vývoj teploty I 
 
 
 
Naměřené hodnoty tabulky č.3 přenesené do grafu: 
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Graf č.1: Vývoj teplotní křivky – poloha měření vleže, bez použití termofólie 
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 Následně jsem měřil stejnou situaci (zhroucení pacienta na zasněženou zem) na 

zasněžený povrch s podsunutou karimatkou – v praxi předpokládané podsunutí druhým 

členem výpravy, ale okamžitě jsem navíc byl zabalen do izotermické fólie. 

minuta 
Teplota – dolní třetina 

sterna ( °C ) 
Teplota – dorzální 
strana bérce ( °C ) 

Poznámka 

10 31.5 26.1  

15 32.7 26.9 leh na záda na sníh 

16 32.4 27.0 1. minuta po zastavení 

18 33.4 27.2 3. minuta po zastavení 

20 33.7 27.7 5. minuta po zastavení 

25 33.9 28.4 10. minuta po zastavení 

30 34.0 27.9 15. minuta po zastavení 

35 34.0 27.6 20. minuta po zastavení 

40 34.1 27.6 nástup svalového třesu 

 
Tabulka č.4: Vývoj teploty II 
 
 
 
Naměřené hodnoty tabulky č.4 přenesené do grafu: 
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Graf č.2: Vývoj teplotní křivky – poloha měření vleže, s použitím termofólie 
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 Následovalo měření změny teploty bez použití izotermické fólie po zastavení 

posazením se na turistický batoh s podložením nohou horolezeckým lanem jakožto snahy o 

zvýšení tepelné izolace od zasněženého podkladu. 

minuta 
Teplota – dolní třetina 

sterna ( °C ) 
Teplota – dorzální 
strana bérce ( °C ) 

Poznámka 

10 32.4 25.4  

15 34.7 26.0 sed na batoh 

16 34.4 26.7 1. minuta po zastavení 

18 34.4 26.7 3. minuta po zastavení 

20 33.9 26.5 5. minuta po zastavení 

25 33.3 25.7 10. minuta po zastavení 

30 33.6 25.2 nástup svalového třesu 

35 33.5 24.6 20. minuta po zastavení 

40 33.5 24.1 25. minuta po zastavení 

  
Tabulka č.5: Vývoj teploty III 
 
 
Naměřené hodnoty tabulky č.5 přenesené do grafu: 
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Graf č.3: Vývoj teplotní křivky – poloha měření vsedě, bez použití termofólie 
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 Následně jsem měřil stejnou situaci (posazením se na turistický batoh s podložením 

nohou), ale okamžitě jsem byl zabalen do izotermické fólie. 

minuta 
Teplota – dolní třetina 

sterna ( °C ) 
Teplota – dorzální 
strana bérce ( °C ) 

Poznámka 

10 32.4 25.8  

15 34.2 26.2 sed na batoh 

16 34.5 26.4 1. minuta po zastavení 

18 34.7 26.9 3. minuta po zastavení 

20 35.0 26.6 5. minuta po zastavení 

25 35.2 26.3 10. minuta po zastavení 

30 35.1 26.3 nástup svalového třesu 

35 35.0 25.4 20. minuta po zastavení 

40 34.8 25.2 25. minuta po zastavení 

Tabulka č.6: Vývoj teploty IV 
 
 
 
 
 
Naměřené hodnoty tabulky č.6 přenesené do grafu: 

Graf 4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

10 15 16 18 20 25 30 35 40

čas (min)

te
pl

ot
a 

( 
°C

 )

kožní T sternum

kožní T bérec

 
Graf č.4: Vývoj teplotní křivky – poloha měření vsedě, s použitím termofólie 
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3.2.2 Funkce izotermické fólie a její použití během měření 

 Přiložení izotermické fólie jako vnější vrstvy dle pokynů výrobců: 

„Použití fólie – je uvedeno v návodu na každé fólii: 

• Stříbrná k tělu – zabraňuje tepelným ztrátám, udržuje tělesnou teplotu, hřeje  

• Zlatá k tělu – při přehřátí a proti působení tepla, např. slunečního záření  

UPOZORNĚNÍ – častý omyl: I když na první pohled všechny izotermické fólie vypadají jako 

pokovené (připomínají svým vzhledem alobal), pozor na zdroje tepla /oheň – všechny typy 

izotermických fólií jsou vyrobeny z plastu, a proto velmi dobře hoří!“ 

[http://www.atache.cz, 1] 

 Samotná izotermická fólie je tvořená 3 vrstvami: pokovením stříbrnou vrstvou, 

plastem, pokovením vrstvou zlaté barvy. Některé typy jsou z obou stran pokoveny pouze 

stříbrnou vrstvou. Její termoizolační vlastnosti při použití přes oblečení spočívají především 

v zabránění přístupu proudivého vzduchu k pacientovi. Tím se mezi povrchem oblečení a 

termofólií vytvoří vzduchová mezera a vzduch jakožto výborný izolant zabraňuje únikům 

tepla. Tento mechanismus však platí pouze v případě, kdy je bunda postiženého suchá a 

především „naakumulovaná“ teplem. 

 V opačném případě je nutné z postiženého svléknout všechny vlhké vrstvy oblečení a 

termofólií obalit tělo co nejblíže kůži, případně přímo na tělo. Častým omylem je převlečení 

postiženého do několika vrstev suchého oblečení a přikrytí termofólií přes oblečení. Tělesné 

teplo je tak totiž nejdříve vydáno na prohřátí nově oblečených studených vrstev a tím 

dochází k neefektivnímu výdaji tělesného tepla. Jistým řešením by bylo převlečení do 

předem vyhřátého suchého oblečení s následným zabalením do izotermické fólie, což je však 

postup v terénu těžko uskutečnitelný. 

 Poněvadž kvalitní teplotní izolaci zajišťuje vrstva vzduchu mezi tělem a termofólií, 

docílíme nejlepší izolace tak, že termofólii záměrně „nakrabatíme“ před jejím použitím. 

„Nakrabacením“ vznikne i při aplikaci termofólie pod svetr množství vzduchových kapes, 

které mají významně lepší izolační vlastnosti, než kdybychom termofólii pouze úhledně 

„nahladko“ přiložili kolem těla. 

 Během měření jsem se rozhodl použít termofólii přes oblečení. Jednak jsem splňoval 

podmínku, že oblečení pod ní jsem měl naakumulované teplem, jednak jsem chtěl ověřit 

účinnost použití izotermické fólie méně efektivním způsobem – tedy jejím přiložením přes 

oblečení. 
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3.2.3 Shrnutí a výsledky měření 

 Na základě těchto měření můžeme vyvodit několik poznatků. 

 Samotné měření poukazuje na rozdíl mezi použitím či nepoužitím izotermické fólie u 

postiženého. Zde jsem předpokládal využití termofólie člověkem, který je s postiženým od 

samotného počátku jeho neschopnosti se dále pohybovat, tedy ještě před příjezdem 

záchranné služby. 

 Z grafu 1 a 2 (tedy poloha postiženého na zádech na zasněženém povrchu) lze 

vypozorovat zvyšování teploty i ve 25. minutě po zastavení v čidle na sternu – modrá 

spojnice. Ke zvyšování této teploty docházelo jak při absenci, tak při použití izotermické 

termofólie. S použitím termofólie bylo zvyšování o něco vyšší. Zásadní rozdíl v absenci či 

použití termofólie je patrný z teplotních změn čidla na bérci – v praxi lze předpokládat na 

akrech celkově. Vývoj teploty s a bez použití izotermické termofólie je jasně patrný na 

grafech 1 a 2 – růžová spojnice. 

 Vývoj teploty modré spojnice na grafech 3 a 4 je zajímavý tím, že ačkoli postižený 

seděl na batohu a měl nohy na teplotně–izolační podložce, ukazuje na podstatnější význam 

užití izotermické fólie kolem těla postiženého oproti rozdílům modrých spojnic grafů 1 a 2. 

Jev, kdy se teplota na sternu bez použití termofólie snižovala výrazněji než v případě, kdy 

postižený ležel celým tělem na zemi (grafy 1 a 2), si vysvětluji snížením efektivního povrchu 

pro teplotní ztráty v poloze vleže (vliv tepelně–izolačních vlastností samotného sněhu).  

 Zajímavý je i vývoj teploty zaznamenané čidlem na bérci – růžové spojnice grafu 3 a 4, 

opět při porovnání absence a použití termofólie. V obou případech teplota na 5. minutě po 

zastavení klesá. 

 Porovnáme–li růžovou spojnici grafů 2 a 4, tedy teplotu bérců, kdy postižený měl na 

dolních končetinách termofólii, nabízí se otázka, jak je možné, že při poloze vleže na zádech 

bez podložení dolních končetin (čidlo na dorzální straně bérce! ) docházelo k lepšímu 

udržování teploty než v případě, kdy postižený seděl na batohu a dolní končetiny měl 

podloženy horolezeckým lanem. Odpověď vidím ve vyšším minutovém srdečním výdeji 

v poloze vleže při zlepšení žilního návratu. 

 Bereme–li v úvahu dojezdovou dobu RZP/RLP v ČR, která je v současné době 20 minut 

a budou–li panovat podobné klimatické podmínky jako v době měření (nebude foukat 

výrazně silný vítr, vlhkost, teplota, oblečení a celkové odpočinutí organismu bude podobné), 

lze předpokládat, že i vyhlídky na včasné zvýšení TT na normální hodnoty budou příznivé. 
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Avšak v reálné situaci si lze jen těžko dodržení všech těchto, téměř ideálních, podmínek 

představit. Jak již bylo popsáno v kapitole Příčiny AH, člověk vystavený nepřízni chladného 

počasí je právě z důvodu vyčerpání, lavinové či jiné přírodní katastrofy, případně v kombinaci 

s přidruženým úrazem, mnohem zranitelnější, a to kvůli změnám celé řady procesů, které se 

od rychle snižující se teploty následně odvíjejí. K podobným situacím navíc dochází v místech, 

kde záchranář bojuje s časem – horský terén, vodní plocha, podzemí atd. Hraje zde roli i 

průzkum terénu, kdy se samotný záchranář musí vyvarovat možných nebezpečí a následné 

nalezení postiženého. Dle povahy postižení nebývá výjimkou doprava často velkého množství 

zdravotnického materiálu na místo samotného zásahu, což opět zvyšuje nároky na potřebný 

čas. V horském terénu je transport postiženého realizován ve spolupráci s leteckou 

záchrannou službou (LZS), avšak ne vždy může LZS zasáhnout. Teprve ve voze RZP/RLP lze 

zajistit kvalitní tepelný komfort. Jen stěží lze dosáhnout časové náročnosti u takového zásahu 

20 minut a méně. V prvním momentu kontaktu s postiženým nikdy nevíme, jak dlouho 

následný transport bude trvat, a proto je třeba věnovat zajištění tepelného komfortu velkou 

pozornost. 

 Závěr tohoto měření použitelný pro praxi je: 

 – použít izotermické fólie včas, a to i více kusů, jsou–li k dispozici, kdy tak dojde ke 

vzniku většího počtu vzduchových kapes a tím lepší izolace teplotního mikroklima pacienta. 

 – Při čekání na záchranu je vhodné pro zajištění vyššího minutového srdečního výdeje 

a tím zlepšení prokrvení končetin volit polohu vleže, namísto v sedě. 

 

  Při respektování doporučení výrobce je dále vhodné pro použití dodržet tato pravidla 

termofólie: 

 – obalit pečlivě pacienta způsobem, který zabraňuje proudění vzduchu, které by 

narušilo vzduchovou vrstvu kolem těla postiženého. Vyvarování se ledabylého přehození 

izotermické fólie přes tělo pacienta, čímž použití termofólie naprosto ztrácí smysl. 

 – nutnost kontroly vlhkosti spodních vrstev oblečení postiženého a v případě pochyb 

jejich svlečení a následné použití nakrabacené termofólie přímo na tělo. 
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3.3 Zajištění tepelného komfortu svépomocí 

3.3.1 Předpoklady  použití 

 Jak jsem již popsal v kap. 3.2.3, k situacím, kdy pacienta  přímo ohrožuje podchlazení, 

dochází během roku zejména v místech, kterým je takové klima vlastní – v horách, tzn. 

v místech se špatnou dostupností. Do příjezdu záchranářů jsme zde odkázáni pouze na 

vybavení, které máme při ruce. 

 Jednou z možností zajištění tepelného komfortu pacienta při nízké okolní teplotě je 

zhotovení provizorních nosítek. K jejich realizaci postačí prostředky, které u sebe při 

vícedenním pobytu v přírodě běžně nosíme. Jsou jimi karimatka (případně 2ks), spací pytel 

(případně 2ks), provaz nebo horolezecké lano (min. 10 metrů). 

 

3.3.2 Stavba provizorních nosítek 

 Na zem vlnovitě poskládáme 

lano tak, že na stranách přesahuje 

okraje pomyslně položené karimatky 

o cca 30–40cm. Začínáme u nohou a 

pokračujeme k hlavě. Na konci lana u 

nohou vytvoříme osmičkový uzel. U 

nohou může být přesah oblouků 

menší, naopak od boků výše k hlavě 

větší – dle tělesných proporcí 

postiženého. Zbytek lana, který 

máme u hlavy, smotáme a 

ponecháme mimo prostor nosítek. 

 

 

 

Obr. č. 10: Stavba nosítek I [vlastní] 
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 Na takto připravený základní výplet 

položíme karimatku a do spacího pytle 

uložíme postiženého. Z těla a kapes 

odebereme veškeré předměty, které by ve 

spojení s tlakem provazu nebo úrazu 

samotného mohly způsobit ischemii nebo 

zranění. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11: Stavba nosítek II [vlastní] 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. č. 12: Stavba nosítek III [vlastní] 
 

 Lano proplétáme tak, že 

osmičkovým uzlem u nohou provlečeme 

oko vytvořené z oblouku lana na protější 

straně karimatky a tímto střídavým 

způsobem pokračujeme v provlékání ok 

směrem k hlavě, kde uvážeme kolem 

posledního oka uzel a tím zajistíme celou 

provazovou konstrukci proti rozmotání. 

 Zbylé lano u hlavy postiženého 

může sloužit pro nouzové spouštění celé 

konstrukce.  Velkou pozornost 

věnujeme místům, kde má pacient 

případné omrzliny. Tato místa měkce 

vypodložíme a zajišťujeme způsobem, 

který bezpečně zamezí útlaku postižené 

tkáně lanem. 
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 Postiženému kryjeme hlavu čepicí i spacím pytlem (na suchu jsou tepelné ztráty 

hlavou 30 – 40%), ale pouze tak, abychom postiženému po celou dobu transportu viděli na 

oči a ústa (předpoklad je bezvědomí a zachování ZŽF). V případě změn – u mírné hypotermie 

zvracení, otevírání/zavírání očí tak můžeme okamžitě reagovat. Pokud je pacient při vědomí 

a bez problémů s námi komunikuje, můžeme šálou přikrýt ústa a nos a oči zakrýt slunečními 

brýlemi. 

 Při manipulaci s nosítky je zapotřebí čtyř  nosičů, kteří konstrukci drží tak, aby 

docházelo k minimálním průvěsům konstrukce. Ideálně je u hlavy jedna osoba, která 

kontroluje stav postiženého (vizuální kontakt s jeho obličejem) s tím, že zároveň fyzicky 

odpočívá a v případě potřeby může kdykoliv vystřídat někoho z nosičů. Také má v případě 

řešení vzniklých situací hlavní slovo dle pravidla „hlava velí“. Nosiči si po 10 minutách mění 

pozice – tzv. se točí, čímž se udrží dobrá rychlost postupu díky rovnováze ve využití fyzických 

sil. 

 Dle výpovědi postiženého, který je při vědomí, je pro jeho psychický stav dobré ho 

průběžně informovat o okolnostech postupu. Např.: „Za chvíli Vás nakloníme.“, „Do cíle 

zbývá ještě x metrů (kilometrů).“, „Přejete si, abychom o Vašem stavu někoho uvědomili?“ a 

podobně. V případě otázek postiženého, na které neznáme odpověď, nejsme si jisti pravostí 

odpovědi, či by byla odpověď pro postiženého dle našeho úsudku negativní, zvažujeme 

hodnotu a účinek takové odpovědi na psychický, následně celkově zdravotní stav 

postiženého. Zároveň však postiženému podáváme informace pravdivé, pokud je známe. 

 Tepelně–izolační vlastnosti těchto nosítek jsou výborné. Postiženého chrání kromě 

spacího pytle navíc karimatka, která je po stranách zvednutá a dokonale tak slouží proti 

proudění vzduchu ze stran. Přidáním druhé karimatky a druhého spacího pytle docílíme 

značného zvýšení stability a izolačních vlastností a celková váha nosítek nám vzroste max. o 

3kg, což je rozdíl v porovnání s váhou neseného člověka zanedbatelný. 

Závěrem bych uvedl, že s tímto druhem nouzových nosítek jsem absolvoval 1km 

dlouhou trasu a celá konstrukce je z hlediska rychlosti sestavení i následné manipulace 

skutečně pevná. Postižený v ní leží stabilně a zároveň pohodlně, a to i při sestupu a výstupu 

po nakloněné rovině. Při překonávání nakloněné roviny je hlava postiženého vždy výše než 

nohy (při sestupu z kopce jsou nosítka nohama napřed, při výstupu do kopce jsou nosítka 

napřed hlavou). 
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4 Diskuse 

 Zdravotnická záchranná služba ČR je institucí, na kterou se lidé spoléhají nejen ve 

chvílích a podmínkách, které jsou pro záchranu lidského zdraví a života příznivé, ale 

předpokládá se výborně odvedená práce i za zhoršených klimatických podmínek, v místech 

špatné dostupnosti či v případě různých havárií, které vyžadují kooperaci základních složek 

IZS. Někdy je nutná součinnost dalších složek:  Armáda ČR, Horská služba ČR, Báňská 

záchranná služba. 

 Myslím, že  efektivní záchrana může probíhat pouze za předpokladu, že samotný 

záchranný tým disponuje osobními ochrannými pomůckami a technickým vybavením, které 

zajistí bezpečné nasazení jeho jednotlivých členů. Na bezpečí záchranáře navazuje bezpečí 

přihlížejících a samotného pacienta. 

 Domnívám se, že ačkoli všechna témata v mé práci jsem poměrně snadno nalezl 

v tištěných nebo elektronických zdrojích, má znalost těchto informací druhou stránku. Tou je 

praktické nacvičení a ověření funkčnosti jednotlivých metod ještě v době, kdy máme 

možnost s kolegy prodiskutovat a odstranit případné odhalené nedostatky té které metody. 

Těmito nedostatky nemyslím pouze proveditelnost určité věci v terénu, ale také hledisko 

pravomocí záchranáře, skutečnou vybavenost běžného vozu RZP/RLP, nasazení žen 

v momentech, kdy se předpokládají vyšší fyzické nároky (ne vždy jsou hasiči, policisté či 

přihlížející k dispozici). 

 V teoretické části jsem shromáždil a shrnul informace potřebné k pochopení vlivu 

teploty prostředí na pacienta a poukázal na způsob a úskalí zajištění přednemocniční 

neodkladné péče. 

 Zvláštním případem KPCR je stav pacienta, který se nachází v hluboké hypotermii. 

Kazuistiku takového případu (jícnová teplota 13,7 °C) jsem získal v nemocnici Trømso v 

Norsku, přeložil jsem ji a uvedl ji v příloze této práce. Jsem přesvědčen o tom, že tento 

případ může být inspirací i pro laické zachránce po celém světě. Anglické rčení: „No one is 

dead until warm and dead.“ – volně přeloženo: „Nikdo nemůže být prohlášen za mrtvého, 

dokud není zpětně ohřátý a známky smrti přitom přetrvávají,“ se v této kazuistice zcela 

potvrzuje. 

 V praktické části jsem provedl jednoduchým experimentem praktické ověření vlivu 

polohy pacienta a použití izotermické fólie během čekání na vůz zdravotnické pomoci.  
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 Měření proběhlo během dvou víkendů, teplota prostředí byla od –1 do 0°C, vlhkost 

okolí byla vždy cca 80 % (teplota a vlhkost měřeny vždy v 1 m nad okolním terénem), okolní 

terén byl pokryt sněhem, místo měření nebylo vystaveno větru. Vzhledem k současnému 

trendu v oblékání jsem jako oblečení horní poloviny těla volil 4 vrstvy z funkčních materiálů 

(merino, polyester, Gore–tex ®) pro maximální odvedení potu a zajištění teplotního 

komfortu. Oblečení nohou tvořily dvě vrstvy (merino–polypropylen, Gore–tex ®). 

 Sledováním vývoje teploty v několika dnech se opakovaně potvrdila lepší prokrvenost 

dolních končetin a tím udržení jejich vyšší kožní teploty v případě, kdy byl postižený během 

čekání položen na karimatku, oproti zdánlivě výhodnější pozici těla, kdy postižený čekal na 

pomoc vsedě, ačkoli v této pozici byl od terénu izolován batohem a nohy měl podložené 

horolezeckým lanem. Jak popisuji v kap. 3.2.3, odpověď vidím ve vyšším minutovém 

srdečním výdeji v poloze vleže při zlepšení žilního návratu oproti poloze vsedě, kdy je srdce 

vystaveno znatelnému výškovému rozdílu částí těla. 

 Druhým bodem praktické části bylo zajištění tepelného komfortu pacienta 

postiženého nízkou okolní teplotou se zaměřením na pobyt v přírodě. Ačkoli jsem tuto 

metodu nikdy nemusel použít v reálné situaci, její funkčnost jsem mnohokrát prověřil v rámci 

tréninku PNP. V této práci jsem popsal faktory, které se stavbou, manipulací a transportem 

pacienta souvisí. Domnívám se, že je pro profesionálního záchranáře výhodou, aby 

v horském prostředí rychle a plynule navázal na předešlou laickou první pomoc. Myslím, že 

toho lze dosáhnout zážitkovou edukací široké veřejnosti zabývající se turistikou. Rovněž by 

bylo vhodné, aby ZZS v rámci možností informovala o jednoduchých a prověřených 

postupech zvládání stavů ohrožující zdraví či život. 
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ZÁVĚR 

 Cílem mé absolventská práce bylo shrnout poznatky o vlivu teploty prostředí na 

pacienta a zdravotnického záchranáře s ohledem na vybavenost vozů RZP/RLP. Zároveň jsem 

chtěl uvést situace, se kterými se záchranář setkává méně častěji – úrazy bleskem a nutnost 

provedení uvolňujících nářezů v terénu. 

 Domnívám se, že tento cíl jsem ve své absolventské práci splnil. 

 

 V teoretické části jsem zpracoval téma týkající se hypotermie jak akcidentální, tak 

terapeutické, a téma zabývající se stavy přehřátí pacienta. 

 V praktické části jsem na základě jednoduchého měření vývoje kožní teploty vyvodil 

efektivitu způsobů zabezpečení tepelného komfortu u postiženého v terénu, který  čeká na 

profesionální záchranu. Měření vývoje kožní teploty na sternu v pozici vleže, v sedě, za 

použití a nepoužití termofólie připomnělo termoizolační vlastnosti sněhu samotného. Využití 

tohoto jevu vidím v extrémních podmínkách (vysoká rychlost větru s nízkou okolní teplotou), 

kdy se postižený dostává do situace, ve které nemá lepších izolačních materiálů než sněhu. 

Věřím, že pro účely dnes již celosvětově rozšířených tzv. kurzů přežití by takto orientované 

další měření přineslo využitelné výsledky, které by sloužily např. k prognóze  ze strany 

horských záchranářů v podobné situaci. 

 Dále jsem v praktické části popsal zajištění tepelného komfortu svépomocí 

sestrojením provizorních nosítek. Je to jen jedna z potencionálních dovedností, která ze 

strany laické veřejnosti může předcházet profesionální záchraně. Pokud máme na paměti, že 

veškerým svým jednáním na místě zásahu a edukací laické veřejnosti se snažíme pomoct 

pacientovi, neměli bychom podceňovat tyto znalosti. 

 Věřím, že tato práce bude přínosem k danému tématu a její teoretická i praktická část 

pomůže čtenáři porozumět uvedeným stavům ohrožujícím zdraví či život. 
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RESUME 

 

Ambient Temperature and its Influence on Emergency Medicine 

 

Ambient temperature is a physical quantity which has an important place in emergency 

medicine. Ambient temperature is important not only for planning the method of a rescue; it 

also has an influence on thermal comfort of a patient. A part of this work is a description 

how to determine ambient temperature and body temperature of a patient using various 

methods such as deduction, mathematical calculation and measurement. 

Ambient temperature has an important relation between effective application of human and 

technical resources– paramedics and their technical equipment from the beginning till the 

end of a rescue. 

Ambient temperature also affects the choice of drug and its way of application. 

Subsequently, the change of ambient temperature has an impact on body temperature 

which has an effect on a chain of enzymatic progress in a body and therefore on metabolism 

of used drugs.  

Inseparable part of paramedic’s work is patient’s immobilization and his or her transport to 

the medical station.  

Neither the ambient temperature nor the temperature of a patient should be ignored or 

underestimated.   

Especially during a stay in wild nature the ambient temperature must be considered even 

before the rescue operation starts.  

It is decisive for choosing the right first–aid kit content, potentially for choosing the 

equipment of a first–aid point as well as for personal and technical equipment of each unit 

of integrated rescue system. 

The main aim of this work is to sum up the knowledge about the effect of ambient 

temperature on emergency medicine and to highlight possible difficulties for both rescuer 

and patient when saving patient’s health or life. 
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PŘÍLOHA 

Resuscitace nehodou způsobené hypotermie dosahující 13.7°C se zástavou oběhu 

 
 U oběti hluboké hypotermie 
způsobené nehodou vedlo 9 h resuscitace a 
stabilizace k dobrému fyzickému i 
psychickému zotavení. Tento výsledek je 
třeba mít na paměti u všech podobných 
nehod. 
 Mortalita nehodou způsobené 
hluboké hypotermie se zástavou oběhu 
zůstává vysoká, navzdory úspěšnější 
přednemocniční péči, metodám zahřívání 
v nemocnici a novým typům kardiopulmonální 
podpory. Nejnižší doložená teplota, kterou se 
podařilo přežít při poúrazové hypotermii, byla 
14,4°C u dítěte. Dlouhodobé přežití až 33% 
s minimálním poškozením mozku při 
poúrazové hluboké hypotermii (teplota jádra 
28°C) se zástavou oběhu bylo doloženo u 
mladých zdravých dospělých. 
 Spádová oblast naší nemocnice 
v Norsku je řídce osídlena se subarktickým 
podnebím. Při řešení několika případů 
hypotermie následkem nehody jsme použili 
pokračující přednemocniční KPR, letecký 
transport a zahřívání pomocní urgentně 
zavedeného kardiopulmonálního bypassu. 
Žádný dospělý pacient zatím nepřežil až do 
propuštění z nemocnice, navzdory 
počátečnímu obnovení účinného srdečního 
rytmu a normalizace orgánových funkcí. Úmrtí 
bylo způsobeno progredujícími 
nezvladatelnými systémovými edémy s plicní 
nedostatečností a fatálním otokem mozku. 
20. května 1999 v 18.20 hod spadla zkušená 
29 letá lyžařka při mimotreťovém sjezdu do 
úžlabiny pod vodopádem. Ona i její dva 
společníci byli mladšími sekundáři z místní 
nemocnice, trénovaní v KPR a vybavení do 
extrémních podmínek. Žena se zaklínila mezi 
skalami pod silnou vrstvou ledu v prostoru, 
který byl neustále zaplavován ledovou vodou. 
Lyže ji zabránily v tom, aby sklouzla dál a 
zároveň posloužily jako madla, za která se jí 
pokoušeli její společníci vytáhnout ven. O 7 
min. později volali její přátelé mobilním 
telefonem dispečink záchranné služby 
nemocnice v Narviku. Žena zápasila pod ledem 
40 min. V 19.00 hod. se přestala hýbat. 

 V 19.39 hod. dorazily záchranářské 
týmy. V ledu vyřízli po proudu otvor, kterým ji 
vytáhli z vody v době, kdy byla klinicky mrtvá. 
Ihned zahájili základní KPR. Letecká záchranná 
služba dorazila na místo v 19.56 hod., 
dopravila záchranáře a anesteziologa, kteří 
zavedli orotracheální intubaci, ventilaci 100% 
kyslíkem a pomocí navijáku naložili pacientku 
do vrtulníku. Během hodinu trvajícího letu do 
Univerzitní nemocnice v Tromsø pokračovali 
v KPR a přetlakové manuální ventilaci 
ambuvakem. Přistáli ve 21.10 hod. 
 Pacientka byla okamžitě převezena na 
operační sál. Byla bez spontánního dechu a 
cirkulace, měla široce dilatované zornice bez 
reakce na osvit. Na EKG byla isoelektrická linie. 
Elektronická faryngeální a rektální teplotní 
čidla naměřila počáteční teplotu 14.4°C. Ze 
vzorku arteriální krve byla zjištěna normální 
hladina draslíku a oxygenace, mírná 
hyperkapnie a těžká metabolická acidóza (viz 
tabulka). Z endotracheální roury vycházela 
růžová zpěněná tekutina. Tým kardiochirurgů, 
anesteziologů, perfusionistů a 
specializovaných sester pokračoval v KPR se 
100 – 120 kompresemi hrudníku a 15 – 20 
vdechy za minutu, zatímco byla pacientka 
připravována ke kardiopulmonálnímu bypassu 
femorálním přístupem za použití plně 
heparinizovaného systému. Systolický 
arteriální tlak měřený femorálním arteriálním 
katétrem během KPR byl kolem 75 mmHg. 
Plný průtok krve kardiopulmonálním 
bypassem byla dosažen ve 21.50 hod. Ve 
21.52 hod poklesla rektální teplota na 13.7°C. 
Průměrný arteriální tlak byl udržován na 50 
mmHg. Průtok kardiopulmonálním bypassem 
byl zahájen na 0,5 l/min a navýšen na 3,5 
l/min s tím, jak se zlepšil žilní návrat. 
 Maximální teplotní gradient mezi žilní 
krví pacientky a tepelným výměníkem 
kardiopulmonálního bypassu byl udržován na 
10°C. Ve 22.00 hod. začala komorová fibrilace, 
která se spontánně vertovala na účinný 
srdeční rytmus po 15 min. Rektální teplota 
zůstala na 14°C, zatímco faryngeální a jícnová 
teplota vzrostla postupně na 25,0°C  a dále na 
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 Na příjmu na 
operační sál 

Po 5min na 
CPB 

Před skončením 
CPB 

Těsně po 
skončení CPB 

Nejhorší hodnoty 
bez CPB 

1. hodnoty po připojení 
na ECMO 

1. hodnoty na 
JIP 

čas 21:20 21:55 28 min 49min 03:22 04:45 06:00 

pH 6,65 6,54 7,14 7,1 7 7,3 7,29 

PaCO2 (kPa) 7,7 11,4 4,6 6,7 12 4,5 4,5 

PaO2 (kPa) 64,8 11 26,5 6 7,06 70,1 73 

Nedostatek bazí 
(BD) 

27 27 15 14 8 8 8 

Hemoglobin (g/l) 15,7 13,1 7,4 9,6 8,1 10,2 9,3 

Glukoza (mmol/l) … … … … … 15,3 … 

Draslík (mmol/l) 4,3 8,2 4,2 4 3,4 3,6 3,1 

Hltanová teplota 
(°C) 

14,4 18,2 37,6 37,4 … … … 

Rektální teplota 
(°C) 

14,4 13,7 36 36,4 … … … 

CPB – kardiopulmonální bypass 
ECMO – extrakorporální membránová oxygenace 
 

 

31,5°C. Provedli jsme drenáž hrudníku a 
následně střední sternotomii kvůli krvácení 
z poranění levé podklíčkové tepny, ke kterému 
došlo při předchozí kanylaci podklíčkové žíly. 
Poranění bylo ošetřeno suturou. 
 Po 179 min jsme odpojili pacientku od 
kardiopulmonálního bypassu. Ve 170 min 
dosáhla rektální teplota pacientky 36,0°C. 
Kvůli rozvíjející se kardiopulmonální 
nedostatečnosti jsme zavedli pacientce nové 
katétry do femorální žíly a tepny a připojili 
jsme jí k mimotělní membránové oxygenaci 
(ECMO).  Po 9 hod resuscitace byla zahřátá a 
stabilizovaná pacientka převezena na JIP, kde 
zůstala 28 dní. ECMO bylo potřeba 5 dní, 
během kterých se rozvinula těžká orgánová 
dysfunkce, která si vyžádala kromě ECMO také 
hemofiltraci a respirační podporu. Navíc se 
přidala transitorní hemorrhagická diatéza, 
atrofická gastritida, ischemická kolitida a 
polyneuropatie. Po ukončení intravenózní 
sedace se pacientka probrala k plnému 
vědomí, odpovídala přiměřeně a spontánně 
pohybovala třemi končetinami. 11. den byla 
provedena extubace, kterou ale pacientka 
ještě nezvládala, proto byla zavedena 
tracheostomie  a  pacientka  zůstala dalších 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dní na ventilátoru, zčásti kvůli těžké 
polyneuropyatii. Do své spádové nemocnice 
byla letecky dopravena 28. den a 60. den byla 
přeložena na rehabilitaci. 
 Následně, 5 měsíců po nehodě, měla 
reziduální částečné parézy horních i dolních 
končetin, z kterých se dále zotavovala. Její 
psychický stav byl výborný, postupně se 
navracela do práce. Také se vrátila k turistice a 
lyžování. 
 Na oběti nehod, které se dostanou do 
hluboké hypotermie se srdeční zástavou, je 
třeba nahlížet jako na potenciálně 
zresuscitovatelné s perspektivou plného 
zotavení. Interpretace jinak spolehlivých 
prognostických markerů je po tonutí ve 
studené vodě nejistá. Optimální mechanismus 
podchlazení (celotělové podchlazení 
předcházející srdeční zástavě místo hypoxické 
zástavy při normální teplotě a následném 
podchlazení), včasný přednemocniční zásah, 
pokračující KPR a rychlé mimotělní ohřátí krve 
může zlepšit výsledek. 



 


