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Úvod 

 

Ve své absolventské práci bych chtěl zejména zpracovat problematiku 

termických úrazů v přednemocniční neodkladné péči, tedy v poskytování první pomoci, jak 

profesionální, tak laické. Neopomenu zmínit základy anatomie kůže, která přímo souvisí 

s problematikou termických úrazů. Budu pojednávat, jak o úrazech lehkých, tak až život 

ohrožujících stavech, při kterých dochází k poškození a ovlivnění, jak fyzického ale 

v mnohých případech také psychického stavu postiženého pacienta. U těchto úrazů je velmi 

často příčina zakotvena v samotném lidském neuvědomění si možného hrozícího nebezpečí, 

ať již zmíním postižení ¨všedního dne‘ jako jsou například stavy vycházející z přehřátí 

lidského organismu vlivem tepla, nebo traumata způsobená při opravdu výjimečných a 

mimořádných událostech. Na mysli mám v první řadě rozličné typy výbuchů, ať již 

náhodných či zcela cílených a plánovaných.  

Myslím si, že v dnešní hektické době je zcela na místě toto nebezpečí zmínit. 

A v neposlední řadě zmíním problematiku radiačních traumat, jelikož toto téma je nyní ve 

světě velmi aktuální. V absolventské práci neopomenu rozebrat základní třídící stupnice a 

schémata úrovně postižení. Dle těchto daných norem se určuje stupeň ohrožení pacienta, 

jeho prognóza, možnost rehabilitace v horším případě smrti nebo zahájení paliativní léčby.  

Ve své práci se zaměřuji prvoplánově a nejvíce na termické úrazy, a to 

konkrétně na popáleniny. V praktické části jsem se zaměřil na jeden konkrétní prostředek 

v současné době hojně rozšířený přípravek Waterjel. Formou dotazníku jsem zkoumal 

rozšířenost tohoto výrobku, četnost reálného použití a zkušenosti kolegů z praxe na 

oddělení přednemocniční neodkladné péče (PNP). 
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1 Cíl absolventské práce 

1.1  HLAVNÍ CÍL 

Přiblížit problematiku termických úrazů v přednemocniční neodkladné péči s 

důrazem na pochopení některých nezbytných úkonů, které se v terénu mohou zdát mnohdy 

zbytečné a někdy dokonce drastické.  

1.2  DÍLČÍ CÍLE 

Popsat v absolventské práci souhrn nejčastějších termických úrazů 

ohrožujících život. 

Prostřednictvím dotazníku zjistit, jak je využíván přípravek Waterjel 

v přednemocniční neodkladné péči. 

Výsledky zpracovat a poskytnout je vedoucím pracovníkům stanovišť ZZS.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 2.1 HISTORIE 

Popáleniny patří mezi nejstarší úrazy, vyskytovaly se již v pravěku, nejčastěji 

v souvislosti s používáním ohně, k jejich ošetřování se v této době používalo léčivých rostlin. 

Roku 1 600 před naším letopočtem vznikla první písemná zpráva o výskytu a 

léčbě popálenin Ebersův papyrus, ve kterém jsou uvedeny nejen vhodné léčivé rostliny pro 

popálené plochy těla, ale jsou zde i zmíněny léčebné postupy pro každý poúrazový den. 

Léčba byla rozvržena do čtyř dní s přesným časem podání i dávkováním léčiva. Egyptská 

lékařská škola prosazovala, že úspěšnost léčby závisí na přísném dodržování léčebného 

postupu.  

V pátém století před naším letopočtem řečtí lékaři v čele s Hippokratem 

připravovali obvazy z plátna potřeného vepřovým sádlem a borovou pryskyřicí a zahřívali je 

nad ohněm. Ve své léčbě nevycházeli pouze s používáním léčivých rostlin a během svého 

výzkumu došli k závěru, že opakovaným koupáním v čisté vodě několikrát denně se snižuje 

riziko hnisání rány. Rány tak nevysychají a lépe se hojí. 

V prvním století našeho letopočtu shrnul lékařské poznatky Cornelius Celsus 

v díle De Medicina. Rozšířil množství léčivých rostlin a léků a jako první uvedl chirurgické 

postupy při řešení jizevnatých kontraktur po popálení. V této době byly dvě možnosti 

chirurgického zákroku excize jizvy nebo opětovná incize rány, tyto metody však nebyly příliš 

úspěšné. [KÖNIGOVÁ, 2010] 

Během devátého století našeho letopočtu zdůrazňovali arabští lékaři Rhases a 

Avicena příznivý účinek studené vody na popálené plochy. Středověk přinesl používání 

střelného prachu a tím i vznik dalších druhů popálenin. Tradovala však i léčba střelných ran 

vroucím olejem, kterou pak v 16. století Ambrois Paré odsoudil. 

V roce 1607 vznikla první klasifikace popálenin, kterou publikoval švýcarský 

praktický lékař Wilhelm Fabry (1560 – 1634) v knize De Combustionibus. Až do 20. století to 

bylo jediné dílo, které definovalo popáleninové trauma a zahrnovalo také jeho příčiny, 



9 

 

příznaky, léčbu i prognózu. Poprvé uvádí klasifikaci do tří stupňů: I. gradus levis, II. gradus 

mediocris, III. gradus insignis. Dále zjišťuje, že léčba se odvíjí z hloubky popáleninového 

traumatu, které určuje výše teploty, stav popáleného, doba působení termické noxy i věk 

popáleného. Rozsáhlé a hluboké popáleniny byly považovány za neléčitelné, protože se 

rychle měnily v hnilobné ulcerace. Extrémní kontraktury se snažil alespoň zmírnit 

dlahováním, což se v popáleninové rehabilitaci používá dodnes. Zabývá se i zmírňováním 

bolesti, avšak nemá oprávnění podávat léky celkově a tak mísil opium a kafr s různými oleji. 

Označil popáleninové trauma jako onemocnění celkové, nikoliv jen jako poranění kůže. 

V roce 1823 britský patolog W. Cumin na základě pitevních nálezů označil 

popáleninové trauma jako formu vnitřního zánětu, kterou později britský traumatolog D. M. 

Jackson nazval jako sick-cell syndrom. 

Ve 20. století, v období světových válek, popáleninové trauma postupně 

přechází z kožního lékařství pod prioritu chirurgů. 

  V roce 1928 došlo v Československu ke zřízení samostatného 

pracoviště plastické a rekonstrukční chirurgie, prvního v Evropě. Zakladatelem byl prof. 

František Burian. 

V roce 1953 bylo v Československu založeno popáleninové centrum, prvního 

v Evropě, na kterém se opět podílel prof. František Burian. 

Roku 1957 švýcarský imunolog M. Allgöwer na základě experimentu dokázal, 

že popáleninové trauma se projevuje systémovou zánětlivou odpovědí s výraznou 

imunodeficiencí. [KÖNIGOVÁ, 2010] 
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2.2   POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA 

Popáleninová medicína je oborem vyžadujícím multidisciplinární přístup a 

dokonalou koordinaci činnosti mnoha specialistů v mnoha rozličných oborech medicíny.  

[KÖNIGOVÁ, 2010] 

 

Jeho zásadními specifiky jsou zejména:  

Problematika zvládnutí popáleninového šoku, dlouhodobá léčba, 

mnohočetné plastické a rekonstrukční operační výkony, vysoké riziko septických komplikací, 

dopady na psychiku a sociální postavení pacienta a velmi dlouhá doba rekonvalescence a 

rehabilitace, která může v některých případech trvat i doživotně. [www.ZDN.cz] 

 2.3 KŮŽE 

2.3.1 Funkce kůže 

Kožní buňka je schopna odolávat od normální tělesné teploty do teploty 

43,5°C beze změn, od této teploty do 50°C již dochází k jejímu poškození, od teploty 50°C do 

teploty 60°C dochází k denaturaci bílkovin, po dosažení teploty 60°C a více, dochází ke 

koagulaci bílkovin a nastává smrt buněk. Dalším faktorem je délka expozice, po kterou je 

buňka teplotě vystavěna. [KÖNIGOVÁ, 2010] 

 

Kůže má celou řadu funkcí. Nejčastěji jsou popisovány: 

a) Ochranná funkce: jedná se o bariéru mezi vnějším a vnitřním 

prostředím. Kůže chrání tělo proti vniku škodlivých látek, mikroorganismům a před UV 

zářením.  

b) Smyslové funkce: v kůži je uložena řada receptorů (nervových 

zakončení), které reagují na teplo, chlad, tlak nebo poranění tkání.  
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c) Termoregulace: kůže pomáhá udržovat stálou teplotu těla, a to 

pomocí kožních cév a potních žláz. V teplém prostředí se cévy rozšiřují, dochází ke zvětšení 

průtoku krve, a tím k urychlení výdeje tepla. Mnoho tělesného tepla se totiž spotřebuje k 

odpaření potu. Na druhé straně kůže zabraňuje nechtěnému odpařování tekutin z těla.  

d) Skladovací funkce: v podkožním vazivu se skladuje tuk. Ten má kromě 

funkce zásobní i funkci mechanickou a izolační. Jsou zde uskladněny i vitaminy rozpustné v 

tucích.  

e) Vylučovací funkce: kůže je vedle ledvin dalším důležitým orgánem pro 

vylučování chemických látek z těla. To je zajišťováno mazovými a potními žlázami, jejichž 

sekrety (pot a maz) přispívají k ochraně kůže. Pot svou kyselou reakcí omezuje růst 

mikroorganismů. Má proto slabé dezinfekční účinky. Vylučování potu je zároveň velmi 

důležitý prostředek termoregulace organismu.  

f) Resorpční funkce: přes kůži je možné do těla vpravit jen látky 

rozpuštěné v tukových rozpouštědlech nebo v tucích, které lze do kůže vtírat (např. různé 

léky v podobě mastí). Přes kůži je také možné absorbovat dýchací plyny. Zdravá kůže je 

schopna absorbovat jen malé množství látek. Poškozená kůže má však velké resorpční 

schopnosti, což může vést k rozvoji infekcí způsobených mikroorganismy.  [DYLEVSKÝ, 2000] 

2.3.2 Anatomie kůže 

Plocha kůže u dospělého člověka dosahuje 1,6 až 1,8 m², a to z ní dělá největší 

orgán lidského těla. Hmotnost kůže představuje sedm procent celkové tělesné hmotnosti. 

Na lidskou hlavu a krk u běžného zdravého člověka připadá přibližně 11 procent kůže, na 

trup 30 procent, na horní končetiny 23 procent a na dolní končetiny asi 36 procent celého 

povrchu kůže. Síla (tloušťka) lidské kůže se mění od 0,4 do čtyř milimetrů (záda). Nejtenčí 

kůže člověka je na očních víčkách, penisu a také na vlasové části hlavy. Kůže je tvořena 

pokožkou, škárou a podkožním vazivem 

Pokožka je tvořena mnoha vrstvami buněk dlaždicového epitelu. Horní vrstvy 

kůže neustále rohovatí, odumírají a odlupují se. Je to způsobeno tím, že buňky v horních 

vrstvách pokožky se postupně více a více vzdalují od zdroje krve a živin, takže pozvolna 
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degenerují, naplňují se keratinem (rohovinou) a odumírají. Celá pokožka se obmění asi za tři 

týdny. Za celý život se z člověka oloupe asi 18 – 22 kilogramů mrtvých buněk kůže. Buňky ve 

spodních vrstvách kůže se neustále dělí a vytlačují starší buňky k povrchu. Součástí spodních 

vrstev pokožky je také pigmentové barvivo melanin, které chrání tělo před škodlivými účinky 

UV záření. Neobsahuje žádné kapiláry (vlásečnice) a většinu živin získává ze škáry. 

Druhou vrstvou kůže je škára - pevná a pružná vazivová vrstva kůže. Je 

tvořena sítí kolagenových a elastických vláken. Na hranici pokožky a škáry se nacházejí 

škárové papily, ve kterých jsou kapilární sítě a nervová zakončení. Za účelem dosažení větší 

plochy, kterou do pokožky pronikají živiny, jsou papily silně zvlněné a právě jim vděčí člověk 

za otisky prstů, které zkoumá daktyloskopie. Ztráta pružnosti škáry je přirozeným projevem 

stárnutí - kůže se uvolňuje a skládá do záhybů a vrásek. 

Ve škáře nalézáme nervová tělíska a to: 

a) Meissnerova tělíska (hmatová) - čidla dotyku.  

b) Krauseova tělíska - receptory chladu.  

c) Ruffiniho tělíska - receptory tepla.  

Ve škáře však nalezneme ještě další části, které mění vzhled a vlastnosti naší 

pokožky. Jsou tady kožní a mazové žlázy a také vlasové cibulky. 

Podkožní vazivo je vrstva kůže pod škárou. V různých místech obsahuje více či 

méně tukových buněk, které slouží jako zásobárna energie a jsou v nich rozpuštěny vitamíny 

A, D, E a K. V podkožním vazivu se nachází Vater-Paciniho tělíska, která jsou receptory tlaku 

a tahu. Funkcí podkožního vaziva je izolovat a chránit svaly a nervy. Podkožní tuková vrstva 

určuje tvar a hmotnost celého těla. [DYLEVSKÝ, 2000] 

2.4 POPÁLENINOVÉ TRAUMA 

Popáleninové trauma je termické poškození kůže a sliznic ohněm, horkými 

předměty, tekutinami a parami, elektrickým proudem eventuelně bleskem. Snesitelná 

kontaktní teplota je 43,5 °C. Poškození kůže nastává při 55 °C, denaturace bílkovin při 60 °C. 
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Rozhodující pro poškození je doba působení tepelné noxy (teplota 53 °C poraní kůži za 

60 sekun, teplota 55 °C za 30 sekund). 

Poranění je velmi bolestivé, šokující a život ohrožující bezprostředně po 

úrazu. Proto je nutné již v přednemocniční péči zhodnotit závažnost popáleniny a zahájit 

včasnou adekvátní protišokovou léčbu. [www.lf2.cuni.cz] 

 

2.4.1 PŘÍČINY TERMICKÝCH POSTIŽENÍ 

K těžkému poškození kůže i hlouběji uložených tkání a sliznic dochází 

působením termických vlivů:  

Přímým plamenem (oheň), sálavým teplem (žár), kontaktem s horkým 

tělesem (kamna), chemickými vlivy (poleptání), elektrickým proudem (elektrický výboj, 

elektrický oblouk), zářením (radiace, ionizace), opařením (horká tekutina) a podobě. 

Vedle lokálního poškození kůže dochází i k poruchám regulace a funkce jiných 

orgánů a orgánových soustav. Tyto život ohrožující projevy se označují jako popáleninová 

nemoc. 

Je to odpověď organizmu na termický úraz a je charakterizována třemi 

obdobími: I. popáleninovým šokem (začíná inzultem a končí stabilizací oběhu a spontánní 

mobilizací generalizovaného edému, většinou 24 – 72 hodin), II. akutním obdobím (zahrnuje 

období operačních výkonů a končí zahojením definitivních kožních krytů), III. období 

rekonvalescence a rehabilitace. 

2.4.2 MECHANISMUS VZNIKU 

Mechanismem úrazu je (kromě lokálního postižení) zahájena poplachová 

reakce organismu, která je ovlivněna příčinami úrazu a událostmi nastávajícími 

bezprostředně po něm. Důvodem častých chyb v hodnocení a zajištění zraněných je jejich 

okamžitý stav, kdy v počátečním stádiu nejsou patrné respirační a hemodynamické změny. 

To znamená, že většina popálených i při rozsáhlém postižení, pokud se nejedná o hluboké 
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popálení hlavy a krku, bývá při plném vědomí, dobře orientována a snaží se spolupracovat. 

Tento stav často vede k podcenění úrazu a k neadekvátnímu zajištění první pomoci. 

Zaznamenáváme ovšem i stavy takzvaného eretického šoku, které se projevují 

motorickým neklidem až agresivitou a těžkými halucinacemi. Běžným tlumením jsou tyto 

stavy těžko zvládnutelné a zavádění katétrů a jiných vstupů je téměř nemožné. Proto je 

důležitá spolupráce celého týmu s velitelem záchranné skupiny, protože péče, která je 

poskytována na místě nehody a správně zajištěný transport, významným způsobem ovlivňují 

prognózu postiženého.  

Mezi dva důležité mechanismy, které bývají slučovány se smrtelnými 

komplikacemi, jsou pád do vřelé tekutiny, výbuch a požár v uzavřené místnosti. Jestliže k 

popálení pacienta došlo v uzavřeném prostoru, vždy existuje podezření na inhalační trauma. 

[ADAMS B., HAROLD C. E., SUCHARDOVÁ I., 1998] 

 

2.4.3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ TERMICKÁ TRAUMATA 

Závažnost popáleninového traumatu, elektrotraumatu, radiačního a 

chemického poškození určuje několik hlavních faktorů:  

a) Mechanismus úrazu 

b) Přidružená poranění či polytrauma 

c) Rozsah postižení termického traumatu 

d) Hloubka postižení termického traumatu 

e) Lokalizace postižení termického traumatu 

f) Věk postiženého.  

g) Anamnéza postiženého  

h) Podezření na další komplikace (rozvoj šoku, inhalační trauma) 
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2.4.4 KLASIFIKACE POPÁLENIN 

Popáleniny dělíme podle různých hledisek .  

Dle závažnosti to jsou: 

a) Prvního stupně – zarudnutí, otok, bolest. 

b) Druhého stupně 1) zarudnutí, puchýře, bolest (zhojení bez jizev).  

                                                                     2) zarudnutí, prasklé puchýře, bolest (tvorba jizev) 

c) stupně – nekróza, pergamenová kůže. 

Dle rozsahu:  

a) Plocha dlaně postiženého = 1% povrchu těla 

b) Pravidlem devíti, kdy je lidské tělo rozděleno na segmenty. Každý 

segment je procentálně ohodnocen a to tak že, hlava = 9% povrchu těla, horní končetina = 

9% povrchu těla, hrudník = 36% povrchu těla (2x9 přední část + 2x9  zadní část),  dolní 

končetina = 18 % povrchu těla (2x9). 

Dle poškození: 

a) Lehké – popáleniny prvního stupně do 15%  povrchu těla u dospělých 

a 10% u dětí, nebo popáleniny druhého stupně do 10% povrchu těla u dospělých a 5% u dětí. 

b) Střední – popáleniny druhého stupně do 25% povrchu těla u dospělých 

a 15% u dětí, nebo popáleniny III. stupně do 10% povrchu těla u dospělých a 5% u dětí. 

c) Těžké - popáleniny druhého stupně nad 25% povrchu těla u dospělých 

a 20%  u dětí, nebo popáleniny třetího stupně nad 10%  povrchu těla u dospělých a 5%  u 

dětí. [BYDŽOVSKÝ, 2008]                                                                                        
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2.5  Vliv věku postiženého termickým traumatem 

Rizikovou skupinu představují děti do 1,5 roku a dospělí nad 60 let. Vzhledem 

k tomu, že rozsáhlé popálení a jeho léčení zatěžuje dlouhodobě všechny parenchymatosní 

orgány, všechna anamnestická onemocnění srdce, plic, cév, jater, ledvin, trávicího systému a 

diabetes mellitus jsou od začátku léčby komplikacemi a limitují prognosu onemocnění. 

 

Hlavní rozdíly dětí a dospělých: 

a) Větší tělesný povrch ve vztahu k hmotnosti 

b) Větší procento tělesné vody ve vztahu k hmotnosti  

c) Tělesných tekutin 

d) Proporcionálně větší ztráty tekutin než u dospělých  

e) Snížena tolerance k hypotermii. 

f) Zvýšený metabolizmus. 

g) Různý imunologický profil. 

h) Kůže dětí je citlivější a méně odolná na teplo. 

i) Schopnost hojeni je větší. 

                                                                                                              [www.zachranarivlockari.wz.cz] 
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2.6 TERMICKÁ POSTIŽENÍ V TĚHOTENSTVÍ 

Při poskytování první pomoci se můžeme setkat i s termickým postižením 

těhotné ženy. 

Důležité je gynekologické vyšetření, ultrazvuk  , stanovení gestačního věku , 

velikosti,  vitality, polohy plodu, množství plodové vody, kardiotokografické vyšetření. 

Nerozsáhlé, povrchní popáleniny ošetřujeme šetrně bez analgosedace nebo 

aplikujeme analgetika typu paracetamolu či jednorázově opiáty. 

Lokální chemoterapeutika s příměsí stříbra jsou v těhotenství 

kontraindikována, resp. jejich indikace je přísně individuálně zvažována. Zrovna tak aplikace 

antibakteriálních krémů(ve složení silver-argentnitrát + sulfadiazin, ceriumnitrát + 

silversulfadiazin), která jsou indikována u rozsáhlých popálenin II.b. stupně, jsou zvažována 

přísně individuálně 

Urgentní rekonstrukční výkony se provádějí pouze v akutním 

období(rekonstrukce víček, extrémních kontraktur krku ) 

Pokud je nutná komplexní intenzívní péče, je třeba při umělé plicní ventilaci 

volit protektivní synchronní ventilační režimy odvozené od fyziologických dechových 

objemů. Aplikace mražené plazmy je vyhražena pro extenzívní rozsahy popálenin  

Indikace sympatomimetik (noradrenalinu) je vyhražena jen pro těžké formy 

popáleninového šoku nereagující na dostatečnou volumovou terapii. Kromě nežádoucí kožní 

vazokonstrikce, může noradrenalin u těhotných způsobit pokles uteroplacentárního průtoku. 

Diuretika jsou v průběhu popáleninového šoku kontraindikována a totéž platí pro graviditu.U 

všech pacientek indikujeme profylaxi tromboembolizmu nízkomolekulárními hepariny.  
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V 1. trimestru preferujeme regionální anestézii, jsou kontraindikována 

benzodiazepiny, N2O. Ketamin  lze použít při dodržení kontraindikací (hypertenze, 

preeklampsie, epilepsie, glaukom, toxikomanie, psychatrické  choroby)  

Při léčbě popálených gravidních pacientek máme vždy na paměti 2 lidské 

životy. Naprosto raritně se dostáváme do situací, kdy musíme volit mezi těmito dvěma 

alternativami. U rozsáhle popálených pacientek, u kterých se plánuje řada operačních 

výkonů, jsou uměle plicně ventilovány, se většinou indikuje ukončení těhotenství, forma se 

volí dle délky gravidity a dle vitality plodu. V případě nadlimitních rozsahů popálenin , 

neslučitelných se životem, lze indikovat předčasné ukončení těhotenství a porod 

životaschopného plodu císařským řezem z  vitální absolutní indikace, ovšem za předpokladu, 

že v rámci protišokové terapie byla udržena suficientní perfúze fetoplancentární jednotky. 

Nezbytnou součástí komplexní léčby popálenin je etický přístup.   [KÖNIGOVÁ, 2010]                   

 

2.7 PRVNÍ POMOC U POPÁLENIN  

První pomoc spočívá v dodržování těchto zásad v tomto pořadí. 

a) Přerušení mechanismus vzniku. 

b) Zajištění vitálních funkcí. 

c) Odstranění šperků a uvolnění nepřiškvařeného oděvu.     

d) Uložení do vhodné polohy (při bezvědomí – stabilizovaná poloha na 

boku, při hypovolemickém šoku - poloha na zádech s tělem mírně hlavou dolů, při dechové 

nedostatečnosti z  nadýchání se zplodin hoření – poloha v polosedě se zvýšenou horní 

polovinou těla ). 

e) Uvolnění a udržení volných DC (aplikace O2, intubace,                                        

tracheostomie, koniopukce). 

f) Chlazení postiženého místa (H2O, fyziologický roztok).  
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g) Sterilní zakrytí postiženého místa. 

h) Protišoková opatření (rozvoj hypovolémického šoku – náhrada tekutin, 

nic per os, zajistit žilní přístup -  náhrada objemu v ml/h = KG tělesné hmotnosti X % 

popálené plochy / 2) 

i) Udržení tělesné teploty. 

j) Uklidnění a tišení bolesti (Morfin + Diazepam) 

k) Stálá kontrola fyziologických funkcí. 

l) Transport. 

m) Při hlubokém postižení provede lékař uvolňující nářezy.  

                                                                                                                      [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

2.8 HYPERTERMIE 

Stav, kdy organismus není schopen udržovat rovnováhu mezi produkcí, 

uchováváním a výdejem tepla, způsobující nadměrné ztráty tekutin, hypovolemický šok až 

selhání termoregulačního centra v hypothalamu. 

Příčinami je nejčastěji  činnost v prostředí s vysokými teplotami, vysoká 

tělesná teplota, zvýšené pocení a nedostatečný příjem tekutin. 

2.8.1 FEBRILNÍ KŘEČE  

Febrilní křeče vznikají při velké ztrátě z celkového objemu tekutin při horečce. 

. 

Příznaky jsou slabost, závratě, poruchy vidění, silné křečovité bolesti břicha a 

končetin, zrychlený nehmatný puls, zrychlený a povrchní dech, bledost, zvýšené pocení, 

horečka, poruchy vědomí až bezvědomí, zvýšený krevní tlak. 



20 

 

První pomoc spočívá v uklidnění, uvolnění oděvu a uložení do chladného 

prostředí. Zajistit chladný čerstvý vzduch (aplikace O2). Při vědomí podání po menších 

dávkách chladných tekutin obohacených minerály. Při bezvědomí polohovat pacienta do 

stabilizované polohy na boku se zvýšenou dolní polovinou těla. Stále kontrolovat puls, dech 

a tělesnou teplotu.  Pozor na zvracení a aspiraci. [BYDŽOVSKÝ,2008] 

 

2.8.2 ÚŽEH 

Jde o akumulaci tepla s dilatací periferních tepen. Úžeh neboli sluneční úpal 

představuje podráždění mozku a jeho blan přímým slunečním zářením. Většinou nevznikne 

sám o sobě, ale jedná se spíše o obojí, tzn. úžeh i úpal společně. 

Příznaky jsou bolest hlavy, pocit slabosti, závratě. může docházet ke 

zmatenosti a poruchám vidění. Dostavuje se pocit žízně, svalové záškuby a křeče. Naměříme 

zrychlený puls. Pacient má studený pot a  vlhkou zčervenalou kůži. Zvýšená tělesná teplota. 

Pacient je dehydratován. Dostavují se poruchy vědomí až bezvědomí. Též dochází k poklesu 

krevního tlaku.  

První pomoc spočívá v uklidnění, uvolnění oděvu, uložení do chladného 

prostředí, uvolnění a zajištění volných dýchacích cest (případně umělé dýchání, aplikace O2), 

při vědomí podání po menších dávkách chladných tekutin obohacených minerály. 

Přikládáme obklady navlhčené chladnou vodou na třísla, krk, podpaží a hlavu. Při vědomí 

poloha vleže naznak se zvednutou dolní polovinou těla. Při bezvědomí stabilizovaná poloha 

na boku se zvýšenou dolní polovinou těla. Stále kontrolujeme puls, dech a tělesnou teplotu. 

[ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. ,2006] 

2.8.3 ÚPAL 

Přetížení termoregulačního centra a akutní ohrožení života. Příčinou je 

nedostatečný odvod tepla  při vysoké okolní teplotě. 

Příznaky jsou bolest hlavy, pocit slabosti a nevolnost.   Může docházet k 

podrážděnosti, zmatenosti a agresivitě. Tělesná teplota stoupá nad 40°C.  Rozšiřují se a 
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nereagují zornice. Pacient má  zrychlený puls a zrychleně a povrchně dýchá. Dochází  ke 

třesu nebo křečím. Pokožka je zarudlá a horká, později suchá.       Dostavují se poruchy 

vědomí až bezvědomí. Zvýšený krevní tlak přechází v pokles. Snižuje se sycení krve kyslíkem. 

První pomoc spočívá v uklidnění, uvolnění oděvu, uložení do chladného 

prostředí. Uvolníme a zajistíme volné dýchací cesty (případně umělé dýchání, aplikace O2 ). 

Zvlhčujeme kůži chladnou vodou po celém těle. Při vědomí poloha v polosedě, při 

bezvědomí stabilizovaná poloha na boku. Stále kontrolujeme puls, dech a tělesnou teplotu. 

Každé přehřátí může spontánně recidivovat přibližně do čtyř hodin od 

prvotního snížení tělesné teploty!!! 

Pokud postižený bere neuroleptika (Haloperidol, Chlorpromazin, Plegomazin, 

Tiapridal, Tisercin) při třesu a křečích zákaz podání! [ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. ,2006] 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 PORUCHA VODNÍ A ELEKTROLYTOVÉ ROVNOVÁHY  

 Vzniká u všech předchozích tří bodů. 

Celková tělesná voda tvoří 60% hmotnosti. Dělí se na: 

a) Intracelulární tekutinu – tekutina uvnitř buněk (40%) 

b) Extracelulární tekutinu – tekutina mimo buňky (20%) – intravaskulární 

(krev a lymfa), intesticiální (mezi tkáněmi), transcelulární (v tělesných dutinách). 
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Tekutiny jsou za normálních podmínek v rovnováze. Obsahuje-li 

mimobuněčná tekutina více vody než tekutina uvnitř buněk, dochází k  rychlému průniku 

vody do buněk. Následuje otok a prasknutí. Obsahuje-li nitrobuněčná tekutina více vody než 

tekutina mimobuněčná dochází k úniku vody z buněk a to vede k jejich smrštění a odúmrťi. 

 

Rozdělení je dehydratace možné strukturovat takto :  

a) Izotonická dehydratace. Stejný poměr ztráty elektrolytu jako 

vody(krvácení, zvracení, průjem, silné pocení). 

b) Hypertonická dehydratace.  Ztráta vody převyšuje nad ztrátou 

elektrolytů (žízeň, horečka, hyperventilace, nadměrné zavodnění). 

c) Hypotonická dehydratace neboli ztráta elektrolytů převyšuje nad 

ztrátou vody (dehydratace, ledvinné selhání) – vznik hyponatrémie. 

 

 

Příznaky dehydratace jsou :  

Pacient má  žízeň, suchý a popraskaný jazyk, suché sliznice.  Viditelně má 

prázdné krční žíly. Můžeme naměřit  horečku. Postiženému se obtížně mluví, je slabý a 

unavený. Často se chová  netečně, zmateně a má závratě.Později pozorujeme svalové 

záškuby a křeče. Zrychlený puls naměříme i v klidu. Pacient má nízký krevní tlak.  

Stádia hypovolemického šoku členíme na: 

a) Lehký šok nastává při ztrátě celkového objemu 10 – 25% volumu. 

Nastává tachykardie a kompenzovaný pokles krevního tlaku. Dochází k periferní 

vasokonstrikce. 

b) Střední šok nastává při ztrátě celkového objemu 25 – 35% volumu. 

Pacient má nitkovitý puls. Poklesne krevní tlak. Začíná se projevovat pocení,strach a úzkost.  
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c) Těžký šok nastává při ztrátě celkového objemu 35 – 50% volumu. Puls 

tepe nad 120 za minutu. Krevní tlak dále klesá. Dochází k centralizaci oběhu. Dostavují se 

poruchy vědomí a tachypnoe. [ADAMS, B., HAROLD C. E., SUCHARDOVÁ I., 1999] 

 

 

2.9 RADIAČNÍ TRAUMA  

Akutní radiační syndrom je v mírových podmínkách nejčastěji způsoben 

ozářením při radioterapii onkologických nemocných a případná léčba je zajištěna v 

součinnosti s dalšími nemocničními odděleními. Jen mimořádně se vyskytuje při radiačních 

nehodách. Velký počet zevně ozářených osob je možné předpokládat pouze při 

teroristickém nebo válečném použití jaderných zbraní nebo při rozsáhlých radiačních 

haváriích v jaderných elektrárnách. 

Ionizující záření, ve formě jak dlouhodobého slabého, tak i krátkodobého 

intenzivního ozáření, má negativní účinky na člověka. Působí-li na biologický materiál, 

dochází k absorpci ionizujících částic nebo vlnění atomy daného materiálu. To způsobuje 

vyrážení elektronů z jejich orbitalů a tvorbu kladně nabitých kationtů. Ionizované části 

molekul se stávají vysoce reaktivními a vedou k řadě chemických reakcí, které buňku buď 

rovnou usmrtí, nebo vedou ke změnám genetické informace (reakce radikálů s DNA 

způsobuje porušení fosfodiesterových vazeb a tím zpřetrhání jejího řetězce. 

[www.radiolog.cz] 

 

Akutní stavy při nemoci z ozáření můžeme rozdělit na tři formy. Jsou to: 

a) hematologická forma  

b) gastrointestinální forma  

c) kardiovaskulární forma  

Akutní lokalizované poranění po kontaktu s radiací dělíme na tři typy. A to: 
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a) erytematózní dermatitida  

b) deskvamativní dermatitida  

c) nekrotická dermatitida  

Při dávce 0-1,5 Gy zpravidla nemocný nepociťuje žádné příznaky.  

 

Při dávce větší než 2 Gy má nemoc tři fáze: 

a) Inkubační doba - nemocný nepociťuje žádné potíže. Inkubační doba se 

zkracuje se stoupající dávkou radiace. 

b) První (primární) fáze - objevuje se bolest hlavy, zvracení, horečka, 

krvácení, oslabená imunita, chudokrevnost (anemie) a průjem. Příznaky se zesilují se 

stoupající dávkou radiace. K úmrtí dojde buď v této, nebo ve třetí fázi. 

c) Latentní fáze - v latentní fázi vypadají vlasy, zuby, může se odlupovat 

kůže a krvácení se stále zmírňuje, ale neustává. Dochází k postupnému zlepšování 

chudokrevnosti (anemie) nebo je pořád stejná. Bolest hlavy, nevolnost a zvracení může stále 

přetrvávat. 

d) Smrt nebo uzdravení - v primární fázi nebo po latentní fázi dochází k 

uzdravení nebo úmrtí na hemolýzu (rozpad červených krvinek). Poté nastává 

rekonvalescence, která se prodlužuje se stoupající dávkou radiace. 

V rámci přednemocniční pomoci je nezbytné podle radiačních podmínek a 

situace vyvést postiženého z oblasti se zvýšenou radiační zátěží, případně vynést, je-li jeho 

případné chirurgické poranění natolik vážné, že není schopen opustit prostor sám. 

Poskytnout poraněnému běžnou první pomoc – zástava krvácení, popálená místa překrýt 

sterilním krytím, zahájit proti-šoková opatření a kontrolovat volnost dýchacích cest. 

Za léčbu se považuje podávání krevní transfuze, analgetika, léky posilující 

imunitu pacienta, v horším případě i transplantaci kostní dřeně nebo transfuzi krevních 

destiček. Důležitý je dostatek tekutin. [www.radiolog.cz] 
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2.10 OMRZLINY 

Omrzliny jsou místní poškození kůže až hlubších vrstev, vznikají intenzívním 

působením chladu, v závislosti na délce expozice chladu a dalších faktorech. Dlouhodobé 

působení chladu, vlhko, silný vítr jsou přidružené faktory vyvolávající poškození chladem i za 

teplot, které nemusí nutně klesnout pod bod mrazu. Nejčastěji jsou postiženy periferní části 

těla - prsty rukou a nohou, obličej – nos, brada, ušní boltce. 

Organismus se skládá z 60% z vody. Při mrazu se voda mění v led – dochází k 

tvorbě krystalků ledu v buňkách i mimo buňky, které mechanicky poškozují cévní stěnu. 

Dochází k odvodňování buněk, vzestupu iontů draslíku a sodíku v buňkách, poškození 

bílkovin a buněčných membrán. Při poškození výstelky uvnitř cévní stěny dojde k uvolňování 

různých tkáňových činitelů, které se snaží poškozenou tkáň „zacelit“ – stáhne se hladká 

svalovina cév, a tak se zmenší průsvit cévy, shlukují se krevní destičky, sníží se propustnost 

tkání. Všechny tyto mechanismy však ve výsledku omezují průtok cévami v postižené tkání - 

zhoršují její prokrvení.  

Dalším mechanismem omezení průtoku cévami je velká vasokonstrikce 

(zúžení cév) v periferních částech těla, která slouží ke snížení tepelných ztrát a obraně 

organismu před podchlazením. Po rozehřátí promrzlé tkáně dojde k vasodilataci (roztažení 

cév), vzniká otok postižené tkáně, který ve výsledku opět zhoršuje prokrvení postižené 

tkáně. [ZEMAN, 2006] 

 

Při některých situacích nebo onemocněních může dojít ke snadnějšímu omrznutí: 

a) Dehydratace, vyčerpání, nedostatek energie. 

b) Velký mráz, vítr, mokré oblečení. 

c) Poranění – zlomeniny, znehybnění. 

d) Vysoká nadmořská výška – hypoxie. 

e) Předchozí omrznutí tkání. 
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f) Omezení prokrvení – sedák, těsné boty, těsné rukavice, prstýnky,  

g) Onemocnění: diabetes mellitus (cukrovka), ateroskleróza, některé 

léky, některá cévní onemocnění 

h) Kouření. 

i) Pohlaví 10:1 (muži:ženy) 

Zpočátku všechny omrzliny vypadají stejně. Kůže je bledá, chladná, necitlivá. 

Teprve po rozehřátí se omrzlina vyvíjí v průběhu hodin až dnů, mumifikace až měsíců. 

Omrzliny se z klinického hlediska dělí na lehké neboli povrchové, kdy nedochází ke ztrátám 

tkáně a těžké neboli hluboké - postižena je kůže i hluboké tkáně – cévy, nervy, šlachy, svaly, 

kosti, klouby, kdy dochází ke ztrátám tkáně . Z hlediska vývoje omrzliny po zahřátí se 

rozdělují do čtyř skupin (starší dělení, obdobné jako u popálenin): toto rozdělení však nemá 

vliv na způsob léčby a uvádím je jen jako orientační. S rostoucím stupněm omrzliny, roste 

pravděpodobnost hlubokého postižení tkání. 

Omrzliny dělíme podle hloubky na čtyři stupně: 

a) První stupeň - congelatio erythematosa. Projevuje se  cyanozou, 

zblednutím, edémem, svěděním, pálivou bolestí, parestezií až anestezií. 

b) Druhý stupeň - congelatio  bullosa. Typickým příznakem je puchýř s 

hemorhagickým obsahem. Omrzlina je provázena bolestí. Hojení trvá několik týdnů. 

c) Třetí stupeň - congelatio escharotica. Jedná se o nekrózu kůže v plné 

tloušťce. Po demarkaci nekrózy se vytvoří příškvar nebo vřed. 

d) Čtvrtý stupeň - congelatio gangraenosa. Dochází k poškození hlouběji 

uložených struktur - svalů, kostí a kloubů. Končetina podléhá vlhké gangréně nebo 

mumifikaci.  [ZEMAN, 2006] 

2.11 ELEKTROTRAUMA 

Průchod elektrického proudu organismem vyvolává teplo, které může 

způsobit popáleniny. Typ poranění závisí na elektrickém napětí.  
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a) Nízké napětí (méně než 1000 voltů). Zahrnuje normální elektrický 

proud 240 voltů. Elektrotrauma vede ke kontaktním kožním popáleninám v místě vstupu a 

výstupu proudu. Poškození tkání zasahuje přes celou sílu kůže tak, že mohou být postiženy 

hluboké struktury bezprostředně pod ranami. 

b) Vysoké napětí (vyšší jak 1000 voltů). Místa vstupu a výstupu jsou 

masivně pohmožděna. Mohou být přítomny mnohočetné brány vstupu a výstupu, protože 

elektrický proud může vytvořit elektrický oblouk přes klouby. Tak jak proud proniká i 

hlubokými tkáněmi, vzniká jejich rozsáhlé postižení. Mohou být zničeny celé kompartmenty, 

někdy bez zasažení nad nimi ležící kůže. Velmi často v důsledku zničení svalů vzniká 

kompartement syndrom, a proto musí být končetiny pravidelně sledovány zejména 

z pohledu neurovaskulárních poruch. Práh bolesti jak pro escharotomii tak pro  fasciotomii 

by měl být nízký. [POKORNÝ, 2004] 

 

 

2.12  INHALAČNÍ TRAUMA 

Inhalační trauma je akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací 

produktů hoření nebo páry. Vzniká i při iritaci dýchacích cest různými chemickými látkami. 

Bývá častou komplikací u popálenin při požárech a výbuchů v uzavřených 

prostorech, u osob s nemožností se vzdálit od tohoto prostoru (osoby v bezvědomí, imobilní 

osoby, starší lidé, děti), při hoření látek produkující větší množství kouře, zejména 

plastických hmot, při vzniku horkých nebo jedovatých par.  

Podezření na inhalační trauma bývá u osob s popáleninami obličeje, v okolí 

rtů, se spálenými chlupy v nose, s popáleninami přední části krku, při vykašlávání 

karbonového sputa, chrapotu, stridoru, afónii, laryngospasmu, bronchospasmu, při dechové 

tísni a s poruchami vědomí. Většinou zaujímají úlevovou polohu. V případě příznaků 

inhalačního traumatu podáváme kortikosteridy, abychom zabránili vzniku a rozvoji edému 

sliznice dýchacích cest. 

K otravě kysličníkem uhelnatým (CO) dochází  navázáním CO na hemoglobin 

v krvi a vzniká karboxyhemoglobin. Účelem první pomoci je vytěsnit CO z krve kyslíkem na 
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čerstvém vzduchu (obsah O2 v ovzduší je přibližně 21% z celkového objemu vzduchu), 

poločas mizení karboxyhemoglobinu je asi čtyři hodiny, metabolizaci lze částečně urychlit 

podáním bikarbonátu a tím tak zmírnit zakyselení organismu (respirační acidóza). 

Známky lehké otravy se projeví bolestí hlavy, závratí, nauzeou, otupením a 

překrvením tváří, při středně závažné otravě se objeví zmatenost, zvracení a somnolencí, 

těžké otravy se vyznačují křečemi, bezvědomím s poruchami dechu a mydriázou.  

U intoxikací oxidem uhelnatým je však nutné myslet na to, že pulzní oxymetr 

nedokáže rozlišit vazbu oxidu uhelnatého od vazby kyslíku. CO vazbou na hemoglobin 

vytěsňuje kyslík z vazebných míst a vzhledem k tomu, že má až 200x pevnější vazbu než 

kyslík, nedokáže jej tělo samo vyvázat. V okamžiku, kdy saturace hemoglobinu CO překročí 

25%, dochází obvykle k poruše vědomí, neurologickému deficitu, hypotenzi a v konečném 

důsledku může stav vyústit až ve smrt postiženého. Klinickým obrazem bývá porucha vědomí 

až bezvědomí, bolest hlavy, hypoventilace, může být přítomno zvracení a načervenalá barva 

kůže v obličeji. Těžká porucha vědomí ve smyslu komatu v souvislosti s intoxikací zplodinami 

hoření, je absolutní indikací transportu do hyperbarické komory. [POKORNÝ, 2004] 

2.13 POPÁLENINOVÝ ŠOK 

Popáleninový šok je forma šoku hypovolemického, hypovolémie vzniká ze 

snížení plasmatické části krevního oběhu následkem ztrát z povrchu popálených ploch a 

únikem tekutin poškozenými kapilárními stěnami do interacelulárních prostor. Dochází 

k otoku v místě postižení a současně k dehydrataci ostatních částí těla. Spouští se obranné 

mechanismy: do oběhu se vyplavují vazoaktivní látky, které zvyšují permeabilitu cévní stěny 

kapilár, ztráta tekutin vede k periferní vazokonstrikci a následné centralizaci krevního oběhu, 

poklesem žilního návratu vzniká tachykardie ve snaze o zajištění dostatečného minutového 

srdečního výdeje a následuje tak hypotenze. To vše vysvětluje klinický obraz pacienta – 

bledost, nitkovitý pulz, chladné periferie, prodloužená doba plnění nehtového lůžka na více 

jak dvě vteřiny, systolický tlak pod 90 mmHg. V dalším průběhu vlivem centralizace oběhu 

dochází k hypoperfůzi ledvin, vedoucí ke zvýšení sekrece aldosteronu, retence natria, 

sekrece kalia a expanzí extracelulární tekutiny, v klinickém obraze přibude oligourie až 

retence moči. V důsledku hypoxie tkání dojde k nekróze orgánů s následným vyplavením 
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bakterií a toxínů, tento katabolismus, vedoucí až k septickému šoku se nazývá 

popáleninovou nemocí.  

Způsobuje tkáňovou ischémii a přechod na anaerobní metabolismus, to má za 

následek zhoršenou utilizaci glukózy, nahromadění kyselých látek a rozvoj metabolické 

acidózy. Zvýší se poměr červených krvinek a plazmy a viskozita krve. Stupňující se změny 

naruší kapilární endotel, dochází k pronikání prokoagulačních látek do oběhu, vznikají 

trombocytální erytrocytální i leukocytální tromby. Vlivem nadměrné koagulace dochází ke 

spotřebování plasmatického fibrinogenu, klesá počet krevních destiček i koncentrace 

koagulačních faktorů a rozvíjí se diseminovaná intravaskulární koagulopatie.  

Největší plasmatické ztráty jsou v prvních osmi hodinách od popálení, kdy je 

organismus nejvíce ohrožen selháním hemodynamiky v důsledku hypovolémie, po dalších 

48-72 hodinách těžce postižené kapiláry podléhají nekróze a jsou vyřazeny z oběhu, méně 

postižené kapiláry obnovují svou funkci a nastává přesun tekutin z edému zpět do oběhu, 

dochází ke zvýšení diurézy, organismus je ohrožen přetížením srdce v důsledku náhlého 

zvětšení krevního oběhu. [KÖNIGOVÁ, 2010] 

2.14 JEDNOTLIVÉ POPÁLENINY DLE MECHANISMU VZNIKU 

  Vždy jde o přenos tepelné energie buď přímým vedením, nebo 

elektromagnetickým zářením. Na konečné poškození má vliv řada faktorů, například 

vodivost tkání, pigmentace, ochlupení, prokrvení tkání, celkový obsah vody v tkáních a 

podobně. 

Dle mechanismu vzniku můžeme popáleniny rozdělit na tyto: 

a) Hoření - v uzavřeném prostoru (vždy podezření na inhalační postižení!)  

b) Opaření – politím/pádem do horké tekutiny 

c) Působení kyselin a louhů 

d) Účinek elektrického proudu 

e) Působení nízkých teplot 

f) Působení jiných energií (atomová, rtg, radiové,…) [KÖNIGOVÁ, 2010] 
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2.15 LÉČBA POPÁLENIN 

2.15.1 NEKREKTOMIE 

Dříve než je možné začít s náhradou ztraceného kožního krytu, je potřeba 

odumřelé tkáně odstranit v celém rozsahu až do linie zdravé tkáně. Zdravou tkáň poznáme 

podle kapilárního krvácení. Přítomnost nekróz na spodině rány prodlužuje katabolickou fázi 

a oddaluje rozvoj fáze anabolické. Nekrózy zpomalují hojení a představují živnou půdu pro 

mikrobiální kolonizaci. Provádějí se dva základní druhy nekrektomie:  

a) Tangenciální nekrektomie - postupné povrchové seřezávání odumřelé 

kůže až do vitální, prokrvené spodiny. Používá se k ní speciální nástroj - tzv. Watsonův nůž, 

který je konstruován tak, aby nedošlo k hlubokému zaříznutí do tkání. Snahou je zachovat co 

nejvíce vitálních tkání, a proto se seřezává jen kůže evidentně odumřelá, okrsky nejisté 

vitality se ponechávají k řešení v další době. 

b) Fasciální nekrektomie - odstranění kůže včetně podkožního tuku v 

jednom bloku až na úroveň svalové fascie. Výhodou takového postupu je získání dobře 

prokrvené spodiny vhodné k přijetí kožních transplantátů, velkou nevýhodou je ovšem trvalá 

ztráta podkožní tkáně. Pokud není možné provést radikální excizi nekrotické tkáně 

(kontraindikací je nepříznivý celkový stav postiženého, který brání jakémukoli chirurgickému 

zákroku), je možno provést chemickou nebo enzymatickou nekrolýzu. [KÖNIGOVÁ, 2010] 

2.15.2 TRANSPLANTACE 

Transplantace je přenesení zdravé tkáně na postižené místo. Dělí se na: 

a) Xenotransplantace (náhrada cizí tkání). 

b) Autotransplantace (náhrada vlastní tkání – dermoepideální štěp) 

Autotransplantace 

Náhrada zničeného okrsku kůže z jiné zdravé části těla pacienta. Stále se jako 

nejlepší kožní kryt jeví vlastní pacientův dermo-epidermální transplantát (tzv. autologní štěp, 

autotransplantát). Je to kryt trvalý, kosmeticky přijatelný, tělu vlastní a v neposlední řadě 
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snadno dostupný. V případech, kdy je postižena většina kožního povrchu pacienta (i více než 

90%), musí být ranné plochy kryty jinými, ať již biologickými, či biosyntetickými a 

syntetickými kryty. Ty mohou být dočasné nebo i trvalé. 

a) Alogenní štěpy (alotransplantáty) - jsou kožní štěpy odebrané z živých 

dárců nebo mrtvých těl. Užívají se již přes 40 let a patří mezi nejběžnější dočasné kožní 

náhrady. Poskytují bariéru proti mikrobům a zabraňují ztrátám vody a bílkovin. Ačkoliv se 

průměrně po 14 dnech od přiložení odhojí (imunologická rejekce), takto ošetřená rána již 

většinou nejeví známky infekce a výsledný kosmetický efekt bývá zpravidla lepší. Prováděly 

se pokusy s cílem prodloužit dobu přežívání štěpu podáváním cytostatik nebo 

imunosupresiv, ale brzy byly opuštěny, neboť celková infekce je jednou z nejzávažnějších 

komplikací při léčbě popálenin. V dnešní době se dává přednost štěpům upraveným tzv. 

kryoprezervací, fixací glutaraldehydem nebo glycerolem před čerstvými štěpy z živých dárců. 

Výhodou je snížená antigenicita, menší pravděpodobnost přenosu virové infekce, snadnější 

dostupnost. 

b) Acelulární alogenní dermis – je kůže kompletně zbavená epidermální 

složky a všech ostatních buněk (t.j. hlavních nositelů antigenicity), proto může být užita jako 

dermální náhrada trvalá. Zůstává u ní zachována bazální membrána, kolagenní vlákna i 

extracelulární matrix. V jedné době se vkládá do defektu a ihned transplantuje tenkým 

epidermál. Štěpem nebo kultivovaným epidermálním transplantátem (viz níže).  

c) Xenogenní štěpy (xenotransplantáty) - jsou kožní štěpy odebrané ze 

zvířat. Nejčastěji se používají kůže prasečí díky vysoké histologické podobnosti s kůží lidskou. 

V léčbě popálenin se na některých pracovištích běžně užívá ke krytí popálenin II. stupně, kde 

podobně jako aloštěp přispívá k lepšímu kosmetickému výsledku, při léčbě popálenin III. 

stupně se často užívá ke krytí široce meshovaných autotransplantátů. 

 Amniové blány - jsou získávány z placenty po porodu a ke krytí popálených 

ploch se užívají již několik desetiletí. K jejich výhodám patří cena, snadná dostupnost ve 

velkých nemocnicích, vynikající přilnavost k ráně, redukce bolesti a počtu bakterií, velmi 

nízká antigenicita a stimulace hojení. Musí být však denně měněny a vždy kryty vlhkými 

obvazy, protože rychle vysychají a velice rychle se v ráně rozkládají. [KÖNIGOVÁ, 2010] 
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2.15.3 POSTUP U POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU V PNP  

Zahájení postupu první pomoci provádějí většinou na místě úrazu svědci, 

známí, příbuzní a další, a to selským rozumem odstranění působícího zdroje úrazu. Dále pak 

již zaleží na znalosti přítomných laiků a jejich orientace v poskytování první pomoci. 

Pří prvotním kontaktu v první řadě zajistíme vlastní bezpečnost, a to 

přivoláním složek k tomu určených (Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Bánska záchranná 

služba atd.) pokud je to nutné. 

U pacienta zjišťujeme prvoplánově stav základních životních funkcí a 

v případě jejich nedostatečnosti se je pokusíme zajistit. Odstraněním oděvu, prstýnků, 

náušnic a dalších výrazně snížíme pozdější komplikace a zejména zabráníme dalšímu šíření 

tepla tkáněmi. 

Zajištění intravenozního vstupu provádíme nejlépe dvěma kanylami širšího 

průsvitu. Sedaci, analgezii a anestezii provádíme dle stavu pacienta. Chlazení popálených 

ploch provádíme u dospělých do 20 procent popálené plochy, u dětí do pěti procent 

popálené plochy. 

Chlazení v prvním sledu čistou tekoucí vodou po dobu maximálně 15 minut. 

Alternativou je zde oplachování ochlazeným fyziologickým roztokem. Možností je aplikace 

roušek Waterjel o kterých se více zmíním.   

U zajištěného pacienta zvažujeme dle místních poměrů a dojezdových časů 

přivolání Letecké záchranné služby a transport na chirurgické oddělení dle stavu, pak na 

popáleninová centra (Praha, Brno, Ostrava). 

Před transportem nebo i při transportu můžeme vzhledem k okolnostem přes 

Zdravotnické operační středisko podat informace příslušnému oddělení o stavu a 

fyziologických hodnotách pacienta. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 
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2.15.4 BOLEST  

 

Bolest je subjektivní nepříjemný pocit zprostředkovaný aferentním nervovým 

systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. 

K popáleninám patří nevyhnutelně bolest. Její zakladní typy související 

s popálením můžeme definovat takto: 

a) Akutní trvá sekundy až týdny, maximálně však do tří měsíců.Vznik 

úrazovým mechanismem, operačním výkonem.  

b) Chronická – trvá déle než tři měsíce a přetrvává i po odstranění 

vyvolávajícího podnětu nebo zhojení tkáňového poškození. Zhoršuje kvalitu života, vede k 

fyzickému a psychickému strádání.  

c) Povrchová bolest – ostrá, dobře lokalizovatelná. Lokalizace závisí na 

množství aferentních vláken v dané oblasti.  

 

2.15.5 ANALGOSEDACE  

Popáleninové trauma patří mezi nejbolestivější zranění. Samozřejmostí je 

okamžitá aplikace silných analgetik, která se podávají intravenózně, popřípadě intraoseálně. 

Aplikace analgetik pacienta uklidní a uleví od bolesti. Subkutánní a intramuskulární podání 

není indikováno. Změny napětí a propustnosti cévní stěny v důsledku popáleninového úrazu 

mohou způsobit, že vlivem periferní vazokonstrikce nemusí dojít ke vstřebání podaného 

analgetika. Po úpravě konstrikce v periferii může dojít k náhlému vstřebání léku a především 

u dětských pacientů navodit, útlum dechového centra. [POKORNÝ, 2010] 

Nejčastěji používaná farmaka: 

Ketamin (Narcamon, Calypsol) Je anestetikum určené k intravenózní nebo 

intramuskulární aplikaci. Používá se v 10 ml ampulích  s 100mg a 500mg účinné látky.Indikací 

k podání je navození krátkodobé anestezie a analgezie. Kontraindikací je  CMP, eklampsie, 
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intrakraniální hypertenze, epilepsie, srdeční insuficience a alkoholismus. Dávkuje se 0,25-

0,5mg/kg intravenózně nebo 0,5mg/kg intramuskulárně. 

Nežádoucí účinky mohou vyvolat život ohrožující halucinace,  proto se 

doporučuje kombinace s Dormicem. 

Morphin1% je analgetikum (opiát). Aplikuje se intravenózně nebo 

intramuskulárně. Je dostupný v 1 m ampuli s 10mgúčinné látky. Indikací k podání je tlumení 

akutních bolestí popálenin a úrazů. Kontraindikací je  nemožnost zajištění dýchacích cest, 

centrální útlum dýchání a spastické stavy. Dávkování se používá 1ml do 10ml fyziologického 

roztoku nebo titračně. Nežádoucí účinky  způsobují útlum dýchání a nauzeu. 

Fentanyl je analgetikum (opiát). Aplikuje se pouze intravenózně.    Je 

dostupný v 2ml ampule s 0,1mg účinné látky. Indikací je  tlumení bolestí a úvod do 

anestezie. Kontraindikací je nemožnost zajištění dýchacích cest, astma bronchiale, 

hypotenze a  bradykardie. Dávkuje se  0,0015mg/kg a to pomalu titračně. Nežádoucí účinky 

způsobují útlum dýchaní, zvracení, nauzeu a bradykardii. 

Dormicum je sedativum (benzodiazepin). Aplikuje se pouze  intravenózně. 

Používá se 1ml ampule s 50mg účinné látky. Indikací k podání je neklid, křeče, úvod do 

anestézie a premedikace k intubaci. 

Kontraindikován je při útlumu CNS, graviditě a kardiorespirační insuficience. 

Dávkuje se 0,05-0,15mg/kg pro sedaci a 0,15-0,2mg/kg pro úvod do anestezie.Nežádoucím 

je účinkem je útlum CNS. 

Apaurin (Seduxe,Diazepam) je benzodiazein. Aplikuje se intravenozně nebo 

intramuskulárně. Používá se 2ml ampule s 10mg účinné látky. Indikací je  neklid a  

křeče.Kontraindikací je hypotenze a poruchy vědomí.Dávkuje se 2,5-5-10mg titračně.Neředí 

se. Nežádoucím ůčinkem může být snížení krevního tlaku. 

Sufenta je analgetikum(opiát). Dostupný v 2ml ampule s 0,01mg účinné 

látky.Indikace, kontraindikace a nežádoucí účinky jsou totožné s fentanylem. Dávkuje se  

0,00015mg/kg intravenózně. [BYDŽOVKÝ, 2008] 
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2.15.6 OŠETŘENÍ POPÁLENÝCH PLOCH  

Ošetření popálených ploch zahajujeme v PNP zejména přímým chlazením to nejlépe 

tekoucí studenou vodou. Největší efekt chlazení je do pěti minut od vzniku popálení. Na 

popáleninu nepouštíme příliš prudký proud, ale spíše oplachujeme. Tekoucí vodou bychom 

měli chladit maximálně 15 minut. S přihlédnutím k celkovému stavu pacienta bychom měli 

zvážit chlazení pouze končetin. Chlazení proudem vody se nedoporučuje pro obličej. Na 

oplach můžeme samozřejmě použít i fyziologický roztok, který patří do základního vybavení. 

Odstranění volného oděvu zabrání dalšímu prohloubení popálení. Pevně přiškvařeny 

oděv nestrháváme, ale pouze ustřihneme volné části. 

Popálenou plochu především sterilně kryjeme k tomu určeným obvazovým 

materiálem. Nejvýhodnější se zdá být přípravek Waterjel, na který jsem se zaměřil 

v praktické části. Dále máme na výběr z mnoha typů suchých neadhezívních obvazů a 

roušek, z nichž vybíráme zejména podle velikosti a lokalizace popálenin. 

Při cirkulárním popálení krku, hrudníku a končetin je v akutní fázi nutnost provedení 

tzv. escharotomie. Jde o chirurgické kožní nářezy při hlubokých popáleninách. V kombinaci 

s nastupujícím poúrazovým kolaterálním a generalizovaným edémem podkoží jsou 

utlačovány nejprve kapiláry, vény, později i artérie a dochází k ischemizaci a odumření 

postižených oblastí. Při cirkulárním otoku krku může dojít k utlačení cév natolik, až dojde k 

intrakraniální venostáze s následným edémem a ischemií. Při tomto typu popálení je plná 

indikace k escharotomie  již v rámci PNP. 

Uvolňující nářezy ostatních částí těla již snesou odklad na specializované pracoviště. 

Provádějí se pro zamezení vzniku tzv. compartment syndromu. [KÖNIGOVÁ, 2010] 

Další fází konzervativní léčby je aplikace sulfadiazinových krémů, které pomáhají k 

odloučení odumřelé vrstvy kůže. Tyto krémy je nutné každý den vyměňovat, zároveň je 

vhodná před aplikací i očistná koupel. 

Jednou z dalších metod, které je možno použít k doléčení již částečně zhojených 

ploch, je  aplikace keratinocytů, což jsou kultivované kožní buňky pěstované in vitro. 
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U popálenin II. stupně dochází zhruba do 14 dnů ke spontánnímu zhojení popálené 

plochy. 

Při hlubokých popáleninách III. stupně je nutná léčba chirurgická. Na operačním sále 

se speciální technikou snese odumřelá kůže (nekrektomie) a posléze se přiloží kožní štěp 

z jiného místa na těle (autotransplantace). Snesení nekrotické kůže lze provést ostrou 

nekrektomií nebo pomocí 40% kyseliny benzoové (chemická nekrektomie). Na připravenou 

plochu se přikládá kožní štěp, který se odebírá z nepopáleného místa pacienta, nejčastěji na 

stehnech nebo hýždích pacienta. 

První převazy se provádí na operačním sále, kde se převazuje jak zatransplantované místo, 

tak i odběrová plocha. Po přihojení transplantátu se pokračuje v převazech na oddělení až 

do úplného zhojení ploch. [www.popaleniny.cz] 

 

2.16 ZAJIŠTĚNÍ VENTILACE 

Lze použít buď pouze masku a ruční dýchací přístroj nebo je nutné zavést 

endotracheální rourku. Tracheostomie je někdy nezbytná především při inhalaci toxických 

zplodin spalování syntetických látek v určitých provozech. Tyto zásahy jsou spojeny s dalšími 

výkony (uvolňující nářezy na krku), jež jsou indikovány v závislosti na lokalizaci a hloubce 

postižení. [KÖNIGOVÁ, 2010]  

                                                                                                                        

2.17 NÁHRADA VOLUMU  

Zajišťování přiměřené náplně cévního řečiště je důležitým předpokladem 

udržení integrity krevního oběhu. Hypovolemie může být kompenzačními mechanismy 

krátkodobě korigována. Přesáhne-li jejich možnosti či trvá-li delší dobu, dochází k tkáňové 

hypoperfuzi, rozvíjí se šokový stav, multiorgánová dysfunkce, případně multiorgánové 

selhání. Udržení či obnovení normovolemie v průběhu anestezie či péče o kriticky 
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nemocného je jednou z prvotních povinností ošetřujících a jedním z předpokladů příznivého 

výsledku stonání. 

Hypovolemie může být absolutní, způsobená krvácením, ztrátami plazmy či 

nedostatečným přívodem tekutin, případně relativní, vyvolaná regionální nebo systémovou 

vazodilatací. V klinické praxi lze oba typy hypovolemie nesnadno rozlišit, důsledky takové 

záměny však bývají vždy nebezpečné. [www.ZDN.cz] 

U popálenin vzniká hypovolemie ze snížení plasmatické části krevního 

objemu. Hypovolemie je způsobena únikem tekutin poškozenými stěnami kapilár do 

extracelulárního prostoru a v důsledku ztrát popálenými plochami. Vzniká nepoměr v 

rozložení extracelulární tekutiny. Na jedné straně hemokoncentrace a hroucení krevního 

oběhu, na druhé straně vznik edému. Edém může být lokální v okolí místa poškozeného 

kožního krytu, u rozsáhlých popálenin vzniká i charakteristický generalisovaný popáleninový 

edém. 

Důležitou součástí léčby je včasná, dostatečná a regulovaná objemová 

náhrada-tekutinová resuscitace. Smyslem je udržet iontovou rovnováhu, systémový a 

onkotický tlak spolu se zachováním mikrocirkulace. Cílem je normalisace vitálních funkcí a 

zachování diuresy alespoň l ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu.Zavedení močové cévky je 

proto nezbytné. V PNP se ale povětšinou nepoužívá. Resuscitace tekutinami kompenzuje 

rozvíjející se hypovolémii. S rychlou náhradou ztrát tekutin je nutno začít co nejdříve po 

úrazu. 

Pro infusní terapii u popálenin bylo vytvořeno mnoho různých schémat a 

formulí, které vycházejí z hmotnosti pacienta a rozsahu popálené plochy. Pro všechny tyto 

formule je však společný fakt, že jsou to pouze orientační výpočty a skutečná infusní terapie 

se musí řídit klinickým stavem pacienta a laboratorními výsledky (TK, Hb, haematokrit, stav 

vnitřního prostředí). Hodinová diuréza by měla být minimálně 0,5 ml moče na kg hmotnosti 

dospělého a 1,0 ml moče na kg hmotnosti dítěte. [KÖNIGOVÁ, 2010] 
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Nejčastěji užívané substituční formule:  

- Brookova modifikovaná formule 

3 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla] = množství 

krystaloidů na 24 hodin [ml] 

- Parklandská modifikovaná formule  

4 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla] = množství 

krystaloidů na 24 hodin [ml] 

Polovina vypočítaného množství tekutin se podá v prvních osmi hodinách po 

úrazu, druhá polovina v následujících 16 hodinách. Při výpočtu se dosazuje do vzorce rozsah 

maximálně 50 procent povrchu těla, při větším rozsahu je množství tekutin stejné. U 

inhalačního traumatu je potřeba krystaloidů vyšší.  

Koloidy se většině pracovišť nepodávají v prvních osmi až 24 hodinách vůbec, 

výjimkou může být těžké oběhové selhávání.  

  Od druhého poúrazového dne substituujeme ztráty koloidů ve formě 

pěti až 20 procenty albuminu. Množství koloidů podáváme v dávce 0,5-1,0 mililitrů na 

kilogram hmotnosti a procent povrchu popálené plochy, především ale podle klinického 

stavu pacienta.  

Čerstvou zmraženou plasmu užíváme k nespecifické substituci 

hemokoagulačních faktorů. [www. communis-locus.wz.cz] 
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2.18 INFEKCE 

Bakteriální infekce je stále nejdůležitějším problémem při ošetřování 

popáleninového traumatu. Rozsáhlé obnažené plochy s exsudátem krevního séra se 

podobají obrovským kultivačním plotnám, na kterých se mikroorganismy mohou množit, 

aniž jsou atakovány obrannými mechanismy organismu. Mikrobionální kontaminace je na 

povrchu popálených ploch nevyhnutelná, ale není neslučitelná s uspokojivým hojením, 

pokud obrana organismu stačí zvládnout virulenci mikrobů. V případech, kdy je tato 

rovnováha porušena zvýšením virulence mikroorganismů nebo snížením odolnosti pacienta, 

nastávají místní nebo celkové změny. [KÖNIGOVÁ, 2010] 

Infekcí dochází k místním změnám kůže. Tyto změny se projevují tak, že: 

- Hojení může být opožděno a epitelizace se zastaví. 

- Epitelové buňky jsou napadeny a prohlubuje se ztráta v celé tloušťce kůže. 

- Je ohroženo přihojování autotransplantátů. 

Infekcí dochází k celkovým změnám a ty se posléze projeví těmito ději:  

- Mikrobiální toxin se absorbuje a působí celkové příznaky infekce. 

 - Mikroby napadnou hlubší tkáně, vzniká místní zánět (grampozitivní flora).                                                                    

- Mikrotrombotizace (gramnegativní flora). 

 - Mikroby se dostanou do krevního oběhu a způsobí sepsi. 

[KÖNIGOVÁ, 2010] 

                                                                                                                                    

 

 

 



40 

 

2.19 INDIKACE K HOSPITAZALICI 

U dětských pacientů je velmi významný vztah mezi věkem dítěte a rozsahem 

popálení. Děti do dvou let mají vyšší mortalitu než ostatní věkové skupiny. V této věkové 

skupině již popáleniny rozsahu nad pět procent povrchu tělního znamenají těžké popálení a 

mohou ohrozit dítě na životě rozvojem popáleninového šoku.  

U starších dětí se hranice rozsahu popálení pro rozvoj popáleninového šoku 

postupně  zvyšuje. Dětská popálení menšího rozsahu klasifikujeme jako středně těžká, 

všechny popálené děti by měly být ošetřeny na specializovaném pracovišti.  

U dospělých považujeme za hraniční rozsah popálení 20 procent povrchu těla.  

U seniorů nad 60 let již opět hovoříme o těžkém popálení při postižení více 

než pět procent povrchu tělního, což je dáno především přidruženými chorobami, které se v 

této věkové kategorii vyskytují častěji. 

Poranění uvedených rozsahů jsou indikací pro hospitalizaci na 

specializovaném pracovišti a zavedení infuzní protišokové léčby. U těžce popálených 

pacientů se preferuje transfer přímo na specializované pracoviště před sekundárním 

transportem. [www.angis.sk] 

2.20 SPECIFIKA TRANSPORTU 

Vzhledem k tomu, že časový faktor v rozvoji popáleninového šoku je velmi 

důležitý, je možno k transportu rozsáhle popáleného pacienta použít leteckou záchrannou 

službu. Tento způsob transportu je akceptován všemi pojišťovnami. 

Transport má být organizován tak, aby pacient byl na místě definitivního 

ošetření - centrech pro léčbu popálených do šesti hodin po úrazu. Jestliže nelze z jakýchkoliv 

důvodů tento časový limit dodržet, je lépe pacienta přijmout v nejbližším zdravotnickém 

zařízení, které je schopno zajistit vitální funkce a pacienta stabilizovat. Po několikadenní 

stabilizaci se posléze uskuteční zajištěný transport do popáleninového centra. [BYDŽOVSKÝ, 

2008] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 ÚVOD PRŮZKUMU 

Ve své absolventské práci jsem se rozhodl udělat průzkum mezi 

zdravotnickými záchranáři o používání popáleninových roušek Waterjel v přednemocniční 

neodkladné péči. 

3.2 WATERJEL 

Waterjel je velice oblíbený popáleninový obvaz vyvinutý speciálně na prvotní 

ošetření popálenin. Rychle se stal oblíbený na záchranných službách, hasičských záchranných 

sborech, ale též v armádě a místech, kde je zvýšené riziko úrazu popáleninou. Vyrábí se 

v široké škále velikostí a tvarů roušek použitelných na jakékoli místo na těle. Též je dostupný 

ve formě samotných roztoků. Velice přínosná je jeho skladovatelnost (-5°C/+35°C) a 

poměrně dlouhá doba exspirace v délce pěti let. 

Složením je Waterjel v podstatě velice jednoduchý produkt. Jde o netkaný 

lékařský obvaz z polyesteru použitý jako nosný materiál pro chladící substanci. Tento obvaz 

je napuštěn v gelové struktuře z demineralizované vody a medicínsky upraveného tea-tree 

oleje. Tea-tree oleje zde plní úlohu antibakteriální ochrany organismu. Ostatní složky 

Waterjelu pouze dopomáhají efektu odvodu tepla z rány. 

Mechanismus účinku spočívá v přímém chlazení popálené plochy. Respektive 

k odvodu tepla z rány a jeho absorpcí do gelu, který je v roušce obsahem 3:1. Redukce tepla 

v poškozených tkaních je velice rychlá. Tímto působením se citelně redukuje bolest a omezí 

se probíhající poškození tkaní. Teplo absorbováno do gelu a odvedeno na povrch. Výhodou 

je, že tento účinek nepůsobí na oblast tkaní, která není s Waterjelem v kontaktu. Může se 

tak znatelně předejít riziku podchlazení zejména u dětí. Výrobce uvádí, že již během čtyř 

minut od aplikace se teplota v pokožce rovná fyziologické hodnotě. Waterjel je vhodný pro 

aplikaci na popáleniny prvního až třetího stupně. 
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3.3 Cíl průzkumu 

 

Cílem průzkumu je potvrdit, anebo vyvrátit předpoklad, že popáleninové 

roušky Waterjel  svými vlastnostmi převyšují ostatní krycí materiály používané v PNP a jsou 

na tomto podkladě využívané čím dál častěji. 

V průzkumu jsem se zaměřil na pracovníky zdravotnických záchranných služeb 

Prahy a Středočeského kraje. Dále pak zaměstnanců armády ČR a Ministerstva vnitra s tím, 

že se vždy jednalo o pracovníky se středním nebo vyšším odborným zdravotnickým 

vzděláním. Dotazovanými respondenty byli pouze zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry.  

Účelem průzkumu bylo zjistit, zda je přípravek Waterjel používán a v jaké 

míře. Dále pak subjektivní hodnocení zdravotníků o přínosu užití obvazu Waterjel pro 

pacienta. Konkrétně jeho chladící účinky a s tím související tlumení bolesti u pacientů. 

Chlazení je bezesporu přínosné ale, zda je natolik účinné, aby střední zdravotnický pracovník 

nemusel konzultovat podání analgetik s lékařem, byla další otázka průzkumu. 

Otázka pouze informativního charakteru se týkala názorů zdravotníků, zda 

jsou jejich vozy vybaveny dostatečným množstvím těchto popáleninových roušek pro případ 

hromadného popáleninového úrazu. V neposlední řadě jsem v průzkumu okrajově zjišťoval, 

zdali mají zdravotníci povědomí o spraveném použití tohoto krycího materiálu. 

V průzkumu bylo formou dotazníku osloveno celkem 35 zdravotnických 

pracovníků. Poměr zdravotnických záchranářů vůči zdravotním sestrám byl 24:11. Průzkum 

neměl za cíl zkoumat názory ke konkrétním případům, ale komplexní pohled na používání 

přípravku Waterjel. Příklad dotazníku uvádím v příloze. 
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3.4 Tabulky 

Tabulka č. 1 Složení respondentů z hlediska vzdělání.  

Zdravotničtí záchranáři 24 

Zdravotní sestry 11 

 

 

 

Tabulka č. 2 Složení respondentů z hlediska pohlaví. 

Muži 27 

Ženy 8 

 

Tabulka č. 3 Složení respondentů z hlediska jejich praxe ve zdravotnictví. 

Pracovníci s praxí ve zdravotnictví 

1 – 3 roky 16 

4 – 10 let 13 

11 let a více 6 
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3.5 Vyhodnocení jednotlivých otázek  

Otázka č. 1 

Jsou vaše vozy RZP/RLP vybaveny popáleninovými balíčky Waterjel? 

A) Ano 

B) Ne 

A)
31

B)
4

 

[Graf 1, vlastní ] 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 1 

Na tuto otázku odpovědělo 89% respondentů, že jsou ve své práci vybaveni 

chladícími rouškami Waterjel. Z toho mi vyplývá, že je tento prostředek velice rozšířený a je 

vkládána důvěra v jeho účinky od vedoucích pracovníků. Zbylých 11% tedy čtyři respondenti 

byli příslušníci Armády ČR při vojenské posádce Jince. 
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Otázka č. 2 

Vaše dosavadní zkušenosti s přípravkem Waterjel jsou: 

A) Pozitivní 

 B) Negativní   

C)Žádné      

A)
18B )

13

4

 

                                        [Graf 2, vlastní ] 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 2 

Subjektivní otázka a subjektivní odpovědi. Pozitivní zkušenosti má s Waterjelem 53% 

dotázaných a 37% negativní. Tento poměrně malý rozdíl mě vede k domněnce, že údajně 

bezproblémový krycí a chladící prostředek má svá nezanedbatelná úskalí. Zbývajících 11% 

jsou, již v první otázce zmíněni, armádní zdravotníci. 
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Otázka č. 3 

Pokud při popáleninovém traumatu máte na výběr z těchto krycích materiálu, který 

použijete? 

A) Velký popáleninový obvaz 

B) Rouška Waterjel 

C) Sterilní obvaz 

D) Jiný materiál 

A) 19

B) 8

C) 3

D)
5

 

Vyhodnocení otázky č. 3 

Z odpovědí vyplývá, že ač by měl být Waterjel pro pacienta přínosnější,  

většina zdravotníků volí raději klasickou „suchou“ krycí popáleninovou roušku, a to v celých 

54%. Waterjel je sice s 23% na druhém místě, ale vzhledem k okolnostem už to vypovídá o 

jeho využívání. 

 

Poznámka: Výběr možností jsem vybral záměrně tak, aby odpovídal 

všeobecnému vybavení vozů RZP/RLP. Samozřejmě existuje široká škála jiných 

specializovaných prostředků.  
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Otázka č. 4 

U dospělého člověka s vyšším rozsahem popálenin než 20% aplikujete Waterjel: 

A) V celém rozsahu popálení   

B)  Pouze na periferie  

                    C) Neaplikuji 

A) 6

B) 22

C) 7

 

[Graf 4, vlastní ] 

Poznámka: Dle odborné literatury by se nemělo chladit více jak 20% popálené 

plochy z důvodu rizika podchlazení. 

 

Vyhodnocení otázky č. 4 

Tato otázka byla záměrně návodně postavena. Dle literatury by se nemělo 

chladit více jak 20% povrchu těla k prevenci rizika podchlazení. Výrobce Waterjelu však 

udává, že toto riziko je sníženo efektem kdy rouška nechladí okolní tkáně, ale chladí pouze 

v místě kontaktu. Celých 63% respondentů by Waterjel použili pouze na periferiích. Chladit 

celou plochu by se nebálo 17% dotázaných a 20% by ji při tomto život ohrožujícím stavu 

nepoužilo vůbec. 
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Otázka č. 5 

U dítěte ve věku 2-10 let při popálení 10% těla aplikujete Waterjel: 

A) V celém rozsahu popálení   

B) Pouze na periferie              

C) Neaplikuji 

A) 3

B) 13
C) 19

 

[Graf 5, vlastní ] 

 

Poznámka: Dle odborné literatury by se nemělo chladit více jak 10% popálené 

plochy z důvodu rizika podchlazení. 

Vyhodnocení otázky č. 5 

V podstatě identická otázka jako v otázce č. 4 s tím rozdílem že mluvíme o 

dítěti. Byl jsem poměrně překvapen rovnoměrným rozdělením odpovědí mezi odpověďmi B 

a C. Dle odborné literatury by se nemělo chladit více jak 10% popálené plochy z důvodu 

rizika podchlazení. 

Celou popálenou plochu by  Waterjelem chladilo jen 9%, tedy tři zdravotníci 

z 35 a pevně doufám, že tuto možnost zvolili pouze z neznalosti. Výsledek 50% pro nechladit 

Waterjelem vůbec a 41% pro „chladit jen periferie“ dává důvod k zamyšlení, jestli je 

Waterjel opravdu využíván jako adekvátní zaléčení u rizikových pacientů jako jsou právě 

děti. 
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Otázka č. 6 

Za dobu Vaší profesní kariéry jste se nejčastěji setkal/a s popáleninami: 

A) 1. stupně 

B) 2. stupně A i B  

C) 3. stupně 

D) 4. stupně (zuhelnatění)  

E) Žádnými 

A) 8

B) 17

C) 5

D)
2

E
3

 

[Graf 6, vlastní ] 

Vyhodnocení otázky č. 6 

Informace z této otázky zhruba vypovídají o četnosti a výskytu druhů 

respektive stupňů hloubky popálení. Nejvýše se standardně ukázaly být popáleniny druhého 

A i B stupně s 48%. Dále to byly popáleniny prvního stupně s 23%. To je dáno tím, že 

málokdo si na popáleniny 1. stupně zavolá zdravotnickou pomoc, ale jako přidružení 

k vyšším stupňům popálení mohou být poměrně časté. S nekrózou z popálení se setkalo 14% 

zdravotníků. S žádnou popáleninou nemělo zkušenost 9% dotazovaných, tedy tři lidé. S 

extrémním případem jako je úplné zuhelnatění tkaní mělo 6% zdravotnických pracovníků, 

tedy dva lidé. U 71% popálených by tedy Waterjel byl použitelný, což je poměrně vysoké 

číslo. 
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Otázka č. 7 

Domníváte se, že je přípravek Waterjel při popáleninách 1. stupně svým chladícím efektem 

účinný v takové míře, aby nemusela být použita analgetika? 

A) Ano        B) Ne 

A) 29

B) 6

 

[Graf 7, vlastní ] 

 

 

Vyhodnocení otázky č.7 

Otázkou jsem zjišťoval názor záchranářů a sester, zda po aplikaci roušky 

Waterjel došlo k viditelné úlevě pacientovi. Otázkou jsem podmínil přítomností pouze 

prvního stupně popálení, jelikož mám za to, že při vyšším stupni není o medikaci 

v přednemocniční  péči sporu. Výsledek je zcela očividný. Medikací (na ztišení bolesti) by se 

v tomto případě zabývalo jen šest zdravotníků a celých 83% by nechalo pouze Waterjel. Z 

toho čísla mi vyplývá, že aplikací Waterjelu na 1. stupeň popálení dosáhneme snížení bolesti 

bez aplikaci analgetik, alespoň do předání k nemocničnímu ošetření. 
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Otázka č. 8 

Myslíte si, že v případě hromadného popáleninového úrazu jsou Vaše prostředky schopny 

pokrýt zaléčení Waterjelem pět a více osob?  

A) Ano    B) Ne   C) Nedokážu posoudit 

A) 26

B) 6

C) 3

 

[Graf 8, vlastní ] 

Vyhodnocení otázky č. 8 

Z informací vyplývá, že záchranné služby jsou Waterjely vybaveny 

v dostatečném množství. A tudíž by neměli problém zvládnout mimořádnou událost ve 

formě hromadného popáleninového úrazu. Horší situace byla u Armády ČR a Ministerstva 

vnitra, ale z logiky věci se to dá odvodit.  

Tyto dvě složky (respektive jejich zdravotníci) nejsou určeny k primárním 

výjezdům, ale fungují na principu zdravotnického zajištění nějaké akce. Tedy nemusí být 

vybaveny až tak velkými zásobami Watejelu jako Krajské záchranné služby. Celých 74% 

dotázaných záchranářů si myslí, že jejich prostředky na zvládnutí více pacientů stačí. 
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Otázka č. 9 

Waterjel by jste doporučili pro: 

A) Pro záchranné služby 

B) Pro domácí použití 

C) Pro místa se zvýšeným rizikem popálení (hutní průmysl, hasiči) 

D) Jiná možnost 

A) 11

B) 4

C) 20

D)
0

 

[Graf 9, vlastní ] 

Vyhodnocení otázky č. 9 

Poslední otázkou jsem v podstatě chtěl zjistit dle názorů kolegů záchranářů a 

sester, jestli je Waterjel  dle jejich názorů vhodný pro záchranné složky, anebo ne. U této 

konkrétní otázky vyšlo, že spíše není, a to soudím z toho, že 58% by jej vidělo raději na 

místech se zvýšeným rizikem vzniku popálenin. Na místech, kde nedochází k primárnímu 

ošetření profesionální zdravotníkem. Ve své práci přijde Waterjel nejvhodnějším pouze 31% 

dotázaných. K domácímu použití Waterjel odsoudilo 11% zdravotníků, což není velké číslo. 

Jde ale o naprosto laické použití u popálenin, u kterých málokdo ve finále vyhledá lékařskou 

pomoc. 
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3.6 Kazuistika 

3.6.1 Kazuistika 1. 

 

Pacientem byl člen zásahová jednotky PČR. Při taktickém výcviku se mu pod 

pravé stehno omylem zakutálela ohlušující zásahová výbuška.Pacient byl na zemi vleže. Úraz 

se stal v bývalém vojenském prostoru Milovice.Výbuška způsobila popálení 2.stupně A. 

Popálení na přední a vnější straně stehna .Nejspíše vzhledem k složení nehořlavé zásahové 

kombinézi nedošlo k příškvaru kalhot. Plocha popálení cca. 8 procent.Čas úrazu 10:30.Úraz 

se stal v létě při teplotě cca. 25 stupňů ve stínu. 

Pacientův věk byl 30 let a vážil cca.  90 kg. Z osobní anamnézy v tomto 

případě nebylo nic podstatné. Pacient dosud nezaznamenal žádné alergické reakce na léčiva 

či jiné látky. Též pravidelné užívání léků bylo negativní. 

Pacientovy byla popálenina nejdříve očištěna fyziologickým roztokem. Poté 

byl přiložen chladící obvaz Waterjel. Pravé stehno bylo zakryto navíc sterilní krycí 

rouškou.Končetina lehce elevována.Zajištěna jedna žilní linka silnějším žilním katétrem 

v cubitě. Podání 1000ml fyziologického roztoku.K tlumení bolesti byl aplikován nitrožilně 

Tramal a to celá ampule .Sedace, zde nebyla nutná proto neaplikována.Krevní tlak by po 

úrazu 145/95 mmHg.Puls naměřen 97 tepů za minutu.Zjištěna saturace 98 procent. 

Vzhledem k  povaze úrazu orientačně pohledem vyšetření ucha. Pacient si na poruchy sluchu 

nestěžoval.  Poškození vestibulárního ústrojí pravděpodobně negativní. Pacient byl vybaven 

střeleckými sluchátky.Transport byl vzhledem povaze úrazu vybrán na popáleninové 

centrum FNKV v Praze. Odjezd z místa úrazu cca. 10:45.Příjezd na popáleninové centrum 

FNKV v 11:25. Během transportu nedošlo k progresi stavu. Transport bez monitorace EKG. 

Během transportu byl vyměněn obvaz Waterjel a nahrazen novým, též podána další infuze 

250ml F1/1.  Fyziologické hodnoty těsně před příjezdem byli v normě . 
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3.6.2 Kasuistika 2. 

Třicetiletý pacient se v suicidálním pokusu polil olejem a zapálil, poté skočil do 

potoka, uhasil se a šel vyhledat pomoc. V dnešní době suicidální pokusy patří mezi časté 

příčiny termických poranění. 

Klinikou byl přijat pacient s popáleninami na 65 % tělesného povrchu. 

Záchranná služba pacienta zaintubovala, zavedla močový katétr a kanylu do levé kubity. 

Popálené plochy překryli sterilním krytím a zahájili objemovou resuscitaci. Plochy byly 

lokalizovány na obou dolních končetinách, od plosek nohou do dvou třetin stehen, téměř 

cirkulárně. Dále cirkulárně na obou horních končetinách, od prstů ruky k paži. Popálen byl 

také obličej a přilehlé vlasaté části nad čelem. Mapovitě se jednalo o II. až III. stupeň. 

Na příjmovém sále kliniky lékaři provedli toaletu ploch, které sterilně kryli a 

použili speciální obvazový materiál: na vitální partie aplikovali Askina Thin Site, na zbytek 

ploch betadinové obklady, mul a Prubany. Na obličej aplikovali Waterjel masku. Dále zavedli 

nasogastrickou sondu,  zajistili žilní linku cestou vena femoralis sin. a arteriální přístup 

cestou arteria femoralis sin. Poté byl pacient předán na JIP. 

Lékaři zahájili protišokovou terapii (podávání infuzních roztoků podle výpočtů 

vzorce: 3 x hmotnost pacienta v kg x rozsah popálené plochy v % povrchu těla = množství 

krystaloidů za 24 hodin v mililitrech, v tomto případě to bylo H1/1 rychlostí 350 až 750 

ml/h). Dále provedena bronchoskopie, z důvodu zjištění případného inhalačního traumatu, 

která jej však neprokázala. 

Po provedených vyšetřeních byla zahájena příprava k extubaci. Deset hodin 

po příjmu proběhla extubace bez komplikac. Pacient během hospitalizace na JIP podstoupil 4 

nekrektomie, 3 autotransplantace a 5 převazů v celkové anestezii. Při těchto výkonech jsou 

časté velké krevní ztráty a z tohoto důvodů byly pacientovi podány krevní deriváty (22 

jednotek mražené plazmy, 6 jednotek erymasy). Bakteriologické vyšetření prokázalo 

polymikrobní flóru, proto mu lékaři podle citlivosti naordinovali ATB. Kromě toho jsme 

pacientovi podávali léky z těchto lékových skupin: mukolytika k naředění hlenu; opiáty – 

analgetika z důvodu bolesti a uvedení pacienta do umělého spánku, antikoagulancia k 

prevenci TEN; bronchodilatancia k uvolnění dýchacích cest, antipyretika ke snížení horečky, 
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antidepresiva po konzultaci s psychiatrem; hepatoprotektiva – kvůli vysokým jaterním 

hodnotám; antiulcerózní látky – prevence stresového vředu; analgetika k tišení bolesti. Po 

28 dnech byl pacient s dobrou prognózou přeložen na standardní oddělení k doléčení.  

[www.ZDNcz] 
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4 Diskuze 

Hlavním cílem mého průzkumu bylo zjistit, zda je popáleninová rouška 

Waterjel používána v přednemocniční neodkladné péči. Zda není její přítomnost v základním 

vybavení vozů RLP/RZP spíše z povinnosti a nevykladají se nemalé prostředky na jejich nákup 

zbytečně. Své šetření jsem založil na názorech kolegů z praxe. Dotazoval jsem se pouze 

kolegů se středním a vyšším zdravotnickým vzděláním, tím jsem nechtěl nijak snižovat váhu 

lékařů v záchranných službách nebo kdekoli jinde. Šlo mi o to získat pohled na věc od 

zdravotníků, kteří nemají takové kompetence a znalosti jako lékaři, ale ze své praxe již také 

mají dostatečné zkušenosti k vyjádření se k tématu.  

Z mého průzkumu vyplývá, že je Waterjel velice rozšířený ve zdravotnických 

jednotkách prvního sledu. (otáz. č. 1) Jako metodu jasné první volby u popálenin by ho již 

příliš mnoho zdravotníků nepoužilo. Na druhou stranu, jako metodu rychlé úlevy od bolesti 

bez lékařského zákroku, již drtivá většina respondentů odpověděla pozitivně. K tomu se 

přidává i fakt, že valná většina dotázaných se setkala s popáleninou, pro které je Waterjel 

určen. Otázkou je zda by ho použili. Tím navazuji na otázku č. 3, kde by celých  54% 

dotázaných volilo raději klasickou popáleninovou roušku, a to i na úkor chladivého efektu 

Watejelu. U poslední otázky je zajímavé to, že jen 31% odpovídajících vybralo jako odpověď 

domněnku, že je Waterjel vhodný pro jejich práci. Celých 58% volilo odpověď naznačující, že 

Waterjel je vhodný pro první pomoc, ale ne pro tu naší profesionální. Odrazujícím faktorem 

při používání Waterjelu by mohla být prevence, anebo strach ze vzniku podchlazení jako 

vyplívá ze otázek č. 4 a 5.  

Závěrem tedy můžu ze zkušeností kolegů odvodit to, že Waterjel je funkční 

možnost chlazení popálené rány s tím, že pokud by dostupný nebyl, daly by se tyto mnohdy 

urgentní stavy zvládnout standartními, nebo již dříve používanými prostředky. Já osobně ve 

své práci Waterjel  používám a díky zpětné vazbě od pacientů nemám žádnou negativní 

zkušenost. A proto ho budu používat dále. Z průzkumu tedy vyplývá,ze Waterjel je jistě 

přínosná věc, ale v prostředí záchranných služeb je z pohledu zdravotníků spíše zbytečná . 
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Závěr 

Hlavním cílem jsem si vytyčil  přiblížení problematiky termických úrazů 

v předenemocniční neodkladné péči  laikům, tak i nezainteresovaných zdravotníků. Tento cíl 

jsem naplňoval tím způsobem, že jsem svoji práci koncipoval tak, aby byla v jistých bodech 

srozumitelná laikovy, tak zdravotnickým pracovníkům. Tedy určité kapitoly jsou spíše pro 

zdravotníky pochopitelnější a jiné jsou napsány vesměs laicky. 

Dílčím cílem jsem si stanovil vytvořit souhrn nejběžnější termických úrazů, 

které za jistých okolností mohou člověka ohrozit na životě, nebo mohou výraznou měrou 

snížit jeho sociální uplatnění v životě. Domnívám se, že jsem neopomněl žádný z těchto 

úrazů či stavů navzdory tomu jak je toto téma rozsáhlé. 

Dalším dílčím cílem jsem si stanovil provést průzkum mezi zdravotnickými 

pracovníky o přípravku Waterjel. Hojně rozšířeném prostředku na krytí popálenin. V 

průzkumu jsem zjišťoval komplexní pohled na přípravek Waterjel, zda je používaný v takové 

míře, aby se záchranným zdravotnickým jednotkám prvního sledu vyplácel jeho nákup. 

Výsledek byl z mého pohledu spíše negativní. To změnilo mé přesvědčení, že je Waterjel  

prostředkem první volby při těchto často velice bolestých úrazech.  

Závěrem bych  chtěl říci, že mně velice překvapilo jak je téma popálenin široký 

obor, který se prolíná napříč rozsáhlým spektrem lékařských oborů. Jde opravdu o 

multidisciplinární obor. Ve své práci jsem se z problematiky termických úrazů 

v přednemocniční neodkladné péči zaměřil zejména na popáleniny, které mi připadají jako 

nejvíce praktické v prostředí  v záchranných služeb. 
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Summary 

Thermal injuries in pre-hospitla care 

 

I choose topic thermal injuries in pre-hopsital care, because a i think this topic    

is  very interest for medical staff especialy for paramedics. Summary of these type of injuries 

is very long. Thermal injuries are often so painfull  and  these injuries can in  most cases  put 

a humans life in danger. I try to write my work for laymen and professionals .I write it for 

laymen because everybody have to know some basic knowledges about first aid especialy in 

themarl injuries area. A lot of us in can be attak by some type of thermal injuries in daily live.  

For example could be hit by electric curret, scald by warm water, burn by acid or base  and 

commonly widen  burn by open fire. 

I write some chapters for medical staff because not any of them have 

experience  with these type of injuries. Many of them work on department, where they 

haven´t contact with this type of traumas. 

In first chapter i subscribe base history of burns. Evolution from old Egypt 

pass a long way and  moderna advance  procedures are highly professional. 

Next I mention anatomy of skin, which is  first place of contact with  thermal  

attack. I subscribe skin levels and primary functions. Reasons when and why thermal injuries 

happen. The cure is alone chapter, because in hospital care they using special metods and 

procedures, that nobody using in pre-hospital care. I fell duty to mention these procedures 

because they are so interest.  

In chapter about andvance first aid i make summary of steps which have to 

be provide in emergency status. I mention technique of bandages wounds, cooling the 

burns, compensation of liquid lost, pain decreesing by analgesics. Then i write most using 

drugs compare with thermal injuries in pre-hospital care.  
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Alone chapters are nuclear trauma and trauma by electric curret. Radiation 

trauma is not often, but so more is danger.In today tense situation in world we have to be 

prepare for every thning . 

In praction chapter I made research about using sterile cooling wounds cover 

called Waterjel. My aim of this research is taken on how much these waterjels are used in 

pre-hospital care and what are problems with this product. My research is made by 

questionary form. I give some questionaries at station of emergency rescue units. I give 

them to medics of Army of Czech republic and employee of Ministry of Interior. All peopele 

who was asked in my questionary are paramedics or nurses. I try to compare they 

knowledges and experience to make a complex view on product  Waterjel. 

I think I fulfill my goals and make practically summary of thermal injuries  and  

describe all these traumas with possibility of first aid for laymen and professional. 
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Přílohy 

příloha č.1 Dotazník 

Vážení kolegové a kolegyně. Studuji na VOŠ MILLS, obor diplomovaný 

záchranář. V rámci své absolventské práce jsem se rozhodl provést průzkum na poměrně 

diskutované téma používání Waterjelu v přednemocniční péči. Prosím tedy o Vaše 

svědomité vyplnění tohoto dotazníku.Dotazník je koncipován pro střední zdravotní 

personál. Prosím tedy o respektovaní této zásady. Předem Vám děkuji za čas a za to, že 

jste můj dotazník nezmačkali a nehodili do koše.                                                       

Hrdina Jakub 

 

Jsem: 

 a)muž                           

  b)žena 

 

Pracuji jako :  

a)zdravotnický záchranář  

b)zdravotní sestra 

       

 

Ve zdravotnictví pracuji: 

 a) 1-3 roky 

 b) 4-10 roky 

c) 11 a více let  
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Jsou vaše vozy RZP/RLP vybaveny popáleninovými balíčky Waterjel? 

A) Ano 

B) Ne 

 

Vaše dosavadní zkušenosti s přípravkem Waterjel jsou: 

A) Pozitivní  

B) Negativní  C)Žádné   

    

 

Pokud při popáleninovém traumatu máte na výběr z těchto krycích materiálu, který 

použijete? 

A) Velký popáleninový obvaz 

B) Rouška Waterjel 

C) Sterilní obvaz 

D) Jiný materiál 

 

U dospělého člověka s vyšším rozsahem popálenin než 20% aplikujete Waterjel: 

A) V celém rozsahu popálení   

B) Pouze na periferie  

C) Neaplikuji 
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U dítěte ve věku 2-10 let při popálení 10% těla aplikujete Waterjel: 

A) V celém rozsahu popálení   

B) Pouze na periferie              

C) Neaplikuji 

Za dobu Vaší profesní kariéry jste se nejčastěji setkal/a s popáleninami: 

A) 1. stupně 

B) 2. stupně A i B  

C) 3. stupně 

D) 4. stupně (zuhelnatění)  

E) Žádnými 

 

Domníváte se, že je přípravek Waterjel při popáleninách 1. stupně svým chladícím efektem 

účinný v takové míře, aby nemusela být použita analgetika? 

A) Ano         

B) Ne 

 

 

Myslíte si, že v případě hromadného popáleninového úrazu jsou Vaše prostředky schopny 

pokrýt zaléčení Waterjelem pět a více osob?  

A) Ano     

B) Ne    

C) Nedokážu posoudit 
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Waterjel by jste doporučili pro: 

A) Pro záchranné služby 

B) Pro domácí použití 

C) Pro místa se zvýšeným rizikem popálení (hutní průmysl, hasiči, fireshow) 

D) Jiná možnost 

 

 

 

 


