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Úvod 
  Tématem mé absolventské práce je polytrauma v akutní péči. Toto téma 

jsem si vybral, neboť záchranáři se častokrát setkávají se stavy bezprostředně 

ohrožujícími život člověka. Mezi tyto stavy bez pochyby patří i polytraumata. 

Jejich počet neustále narůstá. Důvodem není jenom nárůst dopravy a 

adrenalinových aktivit, ale také stoupající četnost přírodních katastrof či 

teroristických útoků. Časná a odborná pomoc na místě, rychlý a šetrný transport 

do adekvátně technicky i personálně vybaveného traumacentra tvoří pilíře akutní 

péče o polytraumatizovaného pacienta. Již v šedesátých létech minulého století, 

kdy Dr. R. Adams Cowley definoval pojem Zlatá hodina bylo zřejmé, že péče o 

polytraumatizovaného v první hodině po úrazu je klíčovou fází jeho léčby. 

V těchto šedesáti minutách se kvalitní diagnostikou a léčbou rozhoduje o životě či 

smrti ale také o kvalitě života po ukončení hospitalizace. Procento úplného 

uzdravení je bohužel poměrně nízké a léčba a rehabilitace je dlouhodobá. Mnoho 

pacientů trpí sekundárním poškozením. Obvyklý je vznik epilepsie a trvalé 

invalidity. Nezanedbatelné jsou také psychické následky úrazu. Odpovědnost 

záchranářů je obrovská, proto jsou kladeny vysoké nároky na jejich vzdělávání a 

výcvik. Koordinovaná spolupráce zasahujících a jejich odborné dovednosti 

mohou zvýšit šanci zraněného na přežití a další život bez komplikací. Má práce je 

rozdělena na část teoretickou a praktickou.  

  V teoretické části absolventské práce bude popsána péče o zraněného 

v terénu a to od výzvy operačního střediska přes zásah záchranně služby, transport 

a předání pacienta do traumacentra, práci týmů v traumacentru a také jednotlivé 

fáze léčby pacienta.  

               Praktická část bude tvořena výzkumem zaměřeným na zjištění počtu 

polytraumat na území působnosti výjezdového střediska RZP (rychlá zdravotnická 

pomoc) Lysá nad Labem, příčiny jejich vzniku, pohlaví a věkovou strukturu 

zraněných. Nedílnou součástí praktické části bude grafické znázornění a slovní 

vyhodnocení zjištěných údajů. Grafy jsou záměrně vloženy do textu, neboť 

vyjadřují výsledky šetření. Jedná se o práci se statisticky malými čísly a tyto 

výstupy stačí pouze k účelům absolventské práce.   
Součástí praktické části budou také kazuistiky z výjezdů posádky zdravotnické 

záchranné služby k polytraumatizovaným pacientům.  
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  Věřím, že moje absolventská práce bude případnému čtenáři dobrým 

průvodcem v problematice tohoto stavu bezprostředně ohrožujícího život člověka. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

  

• Vytvořit teoretický a praktický přehled o diagnóze polytrauma. 

1.2 Dílčí cíle 

 

• Zjistit počet polytraumat na území působnosti výjezdového stanoviště RZP 

Lysá nad Labem v letech 2006 – 2010. Získané údaje rozdělit dle příčiny 

vzniku, pohlaví, věku, postižených tělesných oblastí a typu transportu do 

zdravotnického zařízení. 

• Výsledky výzkumu zpracovat písemně i graficky.  

 

• Zpracovat kazuistiky z výjezdů posádek záchranné služby 

k polytraumatizovaným pacientům. 
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 2 Definice polytraumatu 
  Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně dvou tělesných 

systémů, z nichž postižení alespoň jednoho z nich nebo jejich kombinace ohrožují 

bezprostředně základní životní funkce – dýchání, krevní oběh, vědomí a činnost 

CNS (centrální nervové soustavy) i homeostázu vnitřního prostředí. 

[DRÁBKOVÁ, 2002, s. 36 ] 

  Polytrauma se vyznačuje vysokou mortalitou a morbiditou. Jedná se o 

různá poškození zapříčiněná dopravními nehodami, pády z výše, sražením 

dopravními prostředky, násilnými činy způsobenými bodnými a sečnými 

zbraněmi, výbuchy a s nimi souvisejícími  létajícími fragmenty, popáleninami, 

vystřelenými projektily a pod. K nim se můžou přidružit vlivy prostředí jako 

například chlad a teplo, případně hladovění nebo extrémní obezita. [ŠIMKO, 

BABÍK, 1997 ] 
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3 Historie a současnost léčby traumat 

3.1 Historie 

  Zmínky o traumatech a jejich léčbě sahají daleko do minulosti. Poranění 

byla nejčastěji způsobována v bitvách a válečných konfliktech. Již  starověcí  

Egypťané  používali šicí materiál, svorky a také chirurgické nástroje jako jsou 

kleště, skalpely a nůžky. Rány obvazovali vrbovou kůrou. Také staří Řekové znali 

různé techniky léčby poranění a rány dezinfikovali vínem. Postupem času se 

techniky ošetřování ran zdokonalovaly.  

  V roce 1792 francouzský chirurg Dominique Jean Larrey zavedl během 

francouzské revoluce „létající kočáry“ pro rychlou přepravu zraněných vojáků 

z bitevního pole na místa kde byla péče o ně dostupnější. Šlo vlastně o první 

záchrannou službu. [www.cs.wikipedia.org, 1] 

  Také nemocniční péče se neustále zdokonalovala v závislosti na změně 

původu poranění. Během dlouhé historie lidstva souvisela polytraumata většinou 

s válečným poraněním. K léčbě válečných poranění sloužila například  

valedudinária provozována v Římské říši.  

  První britské traumacentrum, které bylo otevřeno v roce 1941 pod 

názvem Birmingham Accident hospital and rehabilitation centre fungovalo na 

třech základních principech: 

• Rozdělování nemocných a zraněných – v traumacentru byla léčena pouze 

zranění 

• Kontinuita péče a jednotnost v řízení 

• Rehabilitace je nedílnou součástí péče o polytrauma  

[www.en.wikipedia.org, 2] 

  V roce 1966 vydala Národní akademie věd ve Spojených státech 

amerických Bílou listinu. Bylo v ní poukázáno na vzrůstající počet úrazů, úmrtí 

při úrazech a také na neustále se zvyšující počet trvale zdravotně postižených. 

Zdůrazňovala nedostatečný stav přednemocniční péče o traumata a nutnost 

zdokonalení péče nemocniční. [www.en.wikipedia.org, 3] 

  První traumacentrum v USA vzniklo v roce 1966 v nemocnici Cook 

County Hospital v Chicagu jako reakce na narůstající počet dopravních nehod a 

násilných činů. 
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  Doktor R. Adams Cowley definoval v roce 1963 pojem „zlatá hodina“, 

který charakterizuje odbornou péči v první hodině po polytraumatu jako klíčovou 

pro přežití zraněného. [www.en.wikipedia.org, 4] 

  V roce 1990 vznikl na norském ostrově Ustein, kde se sešli odborníci a 

organizace ze zdravotnicky vyspělých zemí Usteinský protokol, který 

standardizoval definice a metodiku sledování úspěšnosti kardio pulmo cerebrální 

resuscitace (KPCR). 

  Rok 1992 byl obdobím vzniku organizace ILCOR (International Liaison 

Commitee on Resuscitation). Tato organizace poskytuje prostor pro diskusi a 

spolupráci mezi organizacemi zabývajícími se resuscitací. ILCOR vydává 

směrnice pro resuscitaci. Zatím poslední aktualizace doporučení byla vydána 

v řijnu 2010.  [www.ilcor.org, 5] 

 

 3.2 Současnost 

  Dnes je pro léčbu polytraumat v České republice k dispozici 10 

traumacenter pro dospělé a 7 traumacenter kde jsou připraveni ošetřit děti. 

Přednemocniční péči zajišťuje Zdravotnická záchranná služba (ZZS), která je 

provozována regionálně. Zřizovateli jsou kraje, které zajišťují financování a 

provoz. ZZS je součástí Integrovaného záchranného systému (IZS), který tvoří 

také Hasičský záchranný sbor a Policie české republiky. Součástí ZZS je také 

letecká záchranná služba (LZS), která působí na deseti stanovištích. Společnost 

urgentní medicíny ve spolupráci s traumacentry, stále rozvíjí a zdokonaluje triage 

nebo–li třídění a směrování pacientů na specializovaná pracoviště.  
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4 Příčiny a mechanismy vzniku polytraumat 
  Znalost mechanismu úrazu je důležitá pro určení předpokládaného 

vývoje stavu zraněného a výskytu možných komplikací.  

  Při dopravních nehodách automobilů je důležitým údajem přibližná 

rychlost, použití bezpečnostních prvků (bezpečnostní pásy, airbagy) a úhel nárazu. 

Vysoká rychlost s náhlou decelerací vedou k polytraumatu při zaklínění ve voze, 

při opakovaném převrácení vozu, při vymrštění z vozu a při zborcení karoserie. 

Velice frekventovaným poraněním při nehodách automobilů je whiplash injury. 

Tento termín znamená v přesném překladu šlehnutí bičem. V odborné literatuře je 

někdy uváděn jako bičové trauma. Vzniká při prudkém, nečekaném pohybu hlavy 

vlivem nárazu. Hlava a krk při něm vykonávají prudké ohnutí vpřed nebo vzad, 

které je okamžitě následováno prudkým pohybem opačným směrem.  Přítomnost 

zapnutých bezpečnostních pásů může signalizovat pneumotorax bez poranění 

hrudní stěny a žeber. [DRÁBKOVÁ, 1997] Nezapnuté bezpečnostní pásy mohou 

signalizovat trauma palubní desky, kdy nárazem nepřipoutaného pasažéra na 

palubní desku dochází k mozkolebečním poraněním, poraněním obličejového 

skeletu a zlomeninám stehenních kostí a bérců. Dnes jsou již běžně využívány 

airbagy (vzduchové polštáře), které svým rozvinutím při nárazu chrání posádku 

automobilu. Použití airbagu bez zapnutého bezpečnostního pásu může mít za 

následek úder do hrudníku s následnou komocí srdce.  

  Nehody motocyklů bývají charakteristické vysokou rychlostí a oběťmi 

bývají nejčastěji mladí muži. Mozkolebeční poranění svojí závažností převažuje 

nad ostatními zraněními v celém rozsahu. Fatální následky nese nepoužití 

ochranné přilby. Ani použití přilby při vysoké rychlosti nemusí zaručit 

bezpečnost. Síla vymrštění při náhlé deceleraci může být natolik velká že se přilba 

prorazí a mozkolebeční poranění může zapříčinit smrt. Polytraumatizovaní 

motocyklisté mívají obvykle postiženou též páteř, pánev, dolní končetiny a 

hrudník. 

   Sražení cyklisty automobilem může vést k polytraumatu v případě 

dostatečné rychlosti nárazu. Nejčastější kombinace poranění tady bývá hlava – 

končetiny – hrudník – páteř. 
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   Závažnost polytraumatu způsobeného sražením chodce závisí na 

rychlosti a síle kolize. Jestliže jde o rychlý a masivní vůz, je těžké vícestupňové 

polytrauma pravidlem.  

  Adrenalino – endorfinové sporty mají narůstající podíl na vzniku 

polytraumat. Mechanismus jejich vzniku tady závisí na konkrétní provozované 

aktivitě a může zahrnovat jak výše tak i níže uvedené mechanismy.  

  Pády z výše patří mezi častě příčiny vzniku polytraumat. Za rizikové 

jsou považovány již pády z výše 3 – 4 m. Pády s vysokým rizikem smrtelného 

traumatu jsou z výše přibližně 10 m. a větší. Velmi významným faktorem je sklon 

podložky, úhel dopadu, měkkost podložky a zpomalující mechanismy, které pád 

brzdí. Čím delší je dráha pádu, čím tvrdší je podložka, tím jsou poranění 

závažnější. Pády z výše vedou k přímému působení síly na organismus. Nejčastěji 

při nich dochází k tupým traumatům hrudníku a mozkolebečním poraněním. 

[DRÁBKOVÁ, 2002]  

   V souvislosti s teroristickými útoky, kterých frekvence bohužel neustále 

vzrůstá, se do popředí dostává pojem Blast syndrom. Je to poranění způsobené 

tlakovou vlnou, která vzniká při výbuchu a může být příčinou vzniku polytraumat. 

Primární blast syndrom vzniká přímým působením tlakové vlny při kterém může 

dojít k ruptuře dutých orgánů (plíce, střeva). Sekundární blast syndrom je 

způsoben letícími předměty které jsou uvedeny do pohybu explozí. Terciární blast 

syndrom vzniká vymrštěním zasažené osoby tlakovou vlnou proti okolním 

stabilním předmětům. [ŠTĚTINA, 2000]  

  Ne jenom teroristické útoky ale i jiné kriminální činy (přepadení, rvačky) 

bývají příčinou vzniku polytraumat. Dříve jednoznačně převládaly rány bodné a 

sečné, nyní jsou to poranění střelná. [POKORNÝ, 2002] 

  Příčina a mechanismus vzniku úrazu by měl být detailně popsán a předán 

lékaři v traumacentru jak ústně tak i písemně v záznamu o výjezdu.  
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5 Přednemocniční péče 
  Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě jejich 

úrazu nebo náhlého onemocnění a v průběhu jejich transportu a předání 

k dalšímu odbornému ošetření ve zdravotnickém zařízení. [BYDŽOVSKÝ, 2008, 

s. 24] 

 

5.1 Úkoly laiků na místě vzniku polytraumatu 

  Jako první přicházejí do kontaktu s polytraumatizovaným svědkové 

nehody, kteří by mu měli poskytnout laickou první pomoc (PP), popřípadě 

neodkladnou resuscitaci (NR). Laická PP je soubor základních odborných a 

technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do laické 

PP spadá přivolání odborné zdravotnické první pomoci, péče o postiženého do 

příjezdu zdravotnické záchranné služby, případně improvizovaný transport 

[www.cs.wikipedie.org, 6]. Povinnost poskytnout první pomoc je zakotvena i 

v legislativě. Neposkytnutí první pomoci může být klasifikováno jako trestný čin 

dle zákona č. 40/2009 Sb. §150 charakterizuje neposkytnutí pomoci a §151 

charakterizuje neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Bohužel 

velké procento populace není schopno poskytnout v kritických situacích první 

pomoc. V tomto případě je na tel. čísle 155 k dispozici zdravotnické operační 

středisko (ZOS), které poskytne zachránci instrukce (telefonicky asistovaná první 

pomoc - TAPP). Je nutno dodat že zachránce by se v žádném případě neměl 

vystavit ohrožení života.  

  Laická PP zahrnuje následující úkony:  

§ odstranění nebezpečí (ale nevystavovat se ohrožení života) 

§ vyšetření zraněného (viz níže) 

§ poskytnutí první pomoci, případně laické resuscitace 

§ přivolání ZZS  

§ zajištění dohledu  do příjezdu ZZS 

  Odstranění nebezpečí spočívá ve výkonech které sníží riziko 

případného dalšího poškození zdraví. (například vypnutí proudu, označení místa 

autonehody).  

  Vyšetření zraněného by mělo proběhnout následovně: 

• Zachránce se ujistí že při poskytování PP nehrozí další nebezpečí.  
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• Zjistí zda-li je nalezený člověk při vědomí a to jeho odpovědí na: 

Ø oslovení (jste v pořádku?) 

Ø dotyk  

Ø bolestivý podnět (štípnutí) 

Jestliže zraněný reaguje, nechá ho v nalezené pozici a na čísle 155 přivolá ZZS. 

Do jejího příjezdu kontroluje zdravotní stav zraněného, snaží se ho uklidnit, 

zajistit tepelný komfort (přikrytí termoizolační fólií). Je zakázáno podávat 

tekutiny, ústa a rty je možno zvlhčit vlhkým kapesníkem. Léky na tišení bolesti do 

příjezdu ZZS nemají být podávány. V případě silného tepenného krvácení (krev 

z rány vytryskuje a je jasně červená) má zástava krvácení přednost před voláním 

záchranné služby.  

Jestliže zraněný nereaguje, zachránce přivolá případné další svědky na pomoc, 

následně šetrně otočí zraněného na záda a zprůchodní dýchací cesty záklonem 

hlavy a zvednutím brady (pozor na možné poranění páteře). U dětí záklon hlavy 

záchrance neprovádí. Po zprůchodnění dýchacích cest zkontroluje dýchání 

sledováním dýchacích pohybů hrudníku a proudu vydechovaného vzduchu. Laičtí 

zachránci si bohužel velice často pletou efektivní dýchání a lapavé dechy, tzv. 

gasping – neefektivní dýchání. Při gaspingu, nebo při neschopnosti rozeznat 

gasping je nutno postupovat jako by člověk nedýchal. Jestliže zachránce 

nepozoruje dýchání, nebo dýchání není normální, přivolá ZZS a neodkladně 

zahajuje nepřímou srdeční masáž následovně:  

Klekne si vedle zraněného a stlačuje střed hrudníku frekvencí 100 stlačení za 

minutu ale ne víc než 120/minutu. Hloubka stlačení u dospělého by měla být pět 

centimetrů, u dítěte by měly být komprese hluboké asi do 1/3 hrudníku. Zachránce 

by měl využívat ke kompresím váhu horní poloviny svého těla a loketní klouby by 

měl mít natažené. U dětí je resuscitace zahájena pěti úvodními vdechy. Po třiceti 

stlačeních hrudníku záchrance zakloní hlavu tlakem dlaně na čelo, ukazovákem a 

palcem stiskne nos, druhou rukou zvedne bradu zraněného a provede dva 

záchranné vdechy do jeho úst. Jeden vdech by měl trvat asi jednu sekundu, 

provedení obou vdechů by nemělo trvat déle než pět sekund. Resuscitace musí 

pokračovat do příjezdu ZZS nebo do okamžiku kdy začne zraněný reagovat – 

otevírat oči, pohybovat se nebo normálně dýchat.  
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V případech kdy zachránce není ochoten provádět umělé dýchání, je možné 

resuscitovat zraněného pouze kompresemi hrudníku. Tyto komprese je nutné 

provádět nepřetržitě. [www.erc.edu, 7] 

Kardiopulmonální resuscitaci (KPR) lze ukončit pouze :  

o při předání resuscitovaného kvalifikované pomoci 

o jestliže postižený začne dýchat 

o při úplném vyčerpání zachránců 

 

  Bohužel je pravdou že laická první pomoc je poskytována okolím jen 

v 20 – 40%. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 Myslím si, že její výuka na školách nebo na pracovištích by měla být 

v současnosti samozřejmostí.   

 

5.2 Zdravotnické operační středisko (ZOS) 

  Zdravotnické operační středisko řídí činnost výjezdových skupin 

zdravotnické záchranné služby v příslušné spádové oblasti.  

Mezi základní úkoly zdravotnického operačního střediska patří: 

§ příjem a vyhodnocování hovorů na tísňové lince 155 

§ předání tísňové výzvy výjezdové skupině příslušného výjezdového 

stanoviště 

§ předání tísňových výzev, které nejsou vyhodnoceny jako tísňové ostatním 

zdravotnickým subjektům, například DRNR (doprava raněných, 

nemocných a rodiček)  

§ poskytnutí telefonicky asistované první pomoci (TAPP) 

§ poskytnutí telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) 

§ dokumentační a archivační činnost [zzspk.cz, 8] 

 

 5.3 Úkoly týmu zdravotnické záchranné služby (ZZS) 

  Zajištění základních životních funkcí a rychlý transport do traumacentra 

stojí v terénu při prvním kontaktu na prvním místě v pořadí priorit. Diagnostický 

postup z hlediska základních životních funkcí je souběžný s léčbou jejich 

nedostatečnosti. Předchází diagnostice a ošetření dalších poranění sice rovněž 

důležitých ale v dané chvíli odsunutých na druhé místo v pořadí priorit.  
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  Záchranný tým by měl být schopen dosáhnout pacienta co nejdříve po 

tísňové výzvě a zajistit podmínky pro vyšetření a ošetření zraněného na místě a 

zajistit ochranu před nepříznivými okolními fyzikálními vlivy. Je nutno pohotově 

posoudit jeho stav a rychle rozhodnout o závažnosti a prioritách, které je třeba 

zrealizovat na místě. Mezi základní priority patří stabilizace základních životních 

funkcí, zahájit léčbu šoku, cíleně podat analgosedaci, je-li nutná a zajistit co 

nejdříve šetrný ale rychlý transport do traumacentra. Důležité je oznámit do 

zvoleného traumacentra co nejvýstižnější zprávu o úrazovém mechanismu, o 

charakteru polytraumatu, o výsledcích vyšetření na místě, aby byl tým 

v traumacentru na příjem pacienta důkladně připraven. Je nutno mít řádně 

vyplněnou zdravotnickou dokumentaci (záznam o výjezdu). [DRÁBKOVÁ, 2002] 

 

5.4 Trauma protokol 

  Účinnou péči o závažná traumata v akutní fázi umožňuje aplikace 

standardních postupů, tzv. trauma protokolů. Trauma protokol rozšířené 

neodkladné péče u závažných poranění, ATLS (advanced trauma life support) 

představuje ucelený systém péče o nemocné s traumaty.  

Konkrétní aplikace ATLS se může v detailech lišit, nicméně základní struktura 

protokolu zůstává stejná. [ŠEVČÍK, 2000] 

Struktura trauma protokolu:  

I.   Krátké celkové zhodnocení (rozsah a závažnost poranění) 

II. Prvotní vyšetření a resuscitace (dle schématu A, B, C, D, E – viz níže) 

 

A – airway  (zajištění průchodnosti dýchacích cest a stabilizace krční páteře) 

B – breathing (kontrola dýchání) 

C – circulation (kontrola krevního oběhu a krvácení) 

D – disability (zhodnocení neurologického stavu) 

E – exposure (úplné obnažení nemocného) 

III. Druhotné vyšetření  

  Krátké celkové zhodnocení slouží k nejhrubší orientaci o povaze 

poranění.  
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  Prvotní vyšetření a resuscitace slouží k zhodnocení a zajištění 

základních životních funkcí. Pozůstává z výše vysvětleného schématu:  

A (airway) 

V prvotním zhodnocení představuje kontrola a zajištění dýchacích cest prioritu. 

Přítomnost fonace potvrzuje volné dýchací cesty. Při nepřítomnosti polykacího 

reflexu je vhodné zavést ústní vzduchovod. V případě kdy hodnota GCS 

(Glasgow coma scale) ≤ 8 což svědčí o bezvědomí pacienta, je indikována 

tracheální intubace. Nemožnost zajištění dýchacích cest je indikací k provedení 

koniotomie nebo koniopunkce (přístup do průdušnice protětím vazivové 

membrány mezi štítnou a prstencovou chrupavkou). Je nutno myslet na možné 

poranění krční páteře a fixovat ji tvrdým krčním límcem. Obavy ze zlomeniny 

krční páteře však nesmí nikdy vést k prodlevě při zajištění dýchacích cest. 

[www.med.muni.cz, 9] 

B (breathing) 

Posouzení dýchání pohledem (hloubky a frekvence dýchání,  zapojení pomocných 

dýchacích svalů). Pohmatem (palpačně) lze zjistit přítomnost podkožního 

emfyzému a případný posun průdušnice (dislokace trachey). Poslechem je možno 

zjistit symetrii dýchacích šelestů.  

C (circulation) 

Tento bod zahrnuje zástavu vnějšího krvácení a kalkulaci skrytého krvácení (viz 

níže), kontrolu a monitorování krevního oběhu – tlak krve (TK), saturace 

hemoglobinu kyslíkem (SpO2), elektrokardiogram (EKG), kapilární návrat. Dále 

je nutné v této fázi ošetření pacienta zajistit dva periferní žilní vstupy do krevního 

řečiště a zahájit náhradu odhadovaných krevních ztrát krystaloidními a koloidními 

roztoky. Jsou li pokusy o kanylaci periferního žilního vstupu neúspěšné, je nutno 

zavést intraoseální vstup. Vhodný je odběr 15 – 20 ml. krve na krevní obraz, 

hematokrit, křížovou zkoušku ještě před podáním náhradních roztoků.  

D (disability)  

Nedílnou součástí prvotního vyšetření je orientační posouzení neurologického 

stavu pacienta zahrnující stupeň vědomí (GCS) a stav zornic (symetrie, šířka, 

reakce na osvit).  

E (exposure)   

Je nutno postupně vysvléci a prohlédnout pacienta i ze zádové strany ale též 

zabránit hypotermii (termofolie, ohřáté infuze).  
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  Druhotné vyšetření 

Druhotné vyšetření zahrnuje anamnézu od zraněného, svědků, příbuzných a 

vyšetření od „hlavy k patě“.   

  K odběru anamnézy lze použít mnemotechnickou pomůcku AMPLE 

kde: A (alergie), M (medikamenty = užívané léky), P (předchorobí = přidružená 

onemocnění), L (lačnění = poslední příjem jídla), E (etiologie = mechanismus 

úrazu).  

  Vyšetření od hlavy k patě zahrnuje vyšetření jednotlivých částí těla: 

Hlava: deformace, hematomy a krvácení, postavení bulev, stav zornic, výtok krve 

nebo tekutin z uší, nosu a úst. 

Krk: rány, podkožní emfyzém, dislokace trachey, náplň krčních žil, opozice šíje.  

Hrudník: pohmat klíčních kostí a žeber, poslech dýchacích fenoménů a srdečních 

ozev.  

Břicho: rány a pronikající poranění. 

Končetiny: poruchy prokrvení, deformace a otoky, pohyblivost a citlivost. 

[DOBIÁŠ, 2007] 

 

5.5 Traumatologická triage (třídění) 

  Traumatologická triage je třídící nástroj, který pomáhá vyhodnotit 

závažnost stavu polytraumatizovaného  a následně zefektivnit terapeuticko – 

diagnostický proces a směrování pacienta. Skládá se z veličin zjistitelných na 

místě úrazu, kterými jsou první zjištěné hodnoty fyziologických funkci, fyzikálně 

zjistitelná anatomická poranění a určité prvky vypovídající o mechanismu úrazu. 

Pomocným kritériem je věk a komorbidita.  

Jsou hodnoceny následující kritéria: 

F. Fyziologické funkce 

• GCS < 13 (Glasgow Coma Scale – viz kap. 11 Klasifikace polytraumat) 

• systolický tlak krve < 90 mmHg 

• dechová frekvence < 10 nebo > 29/min.  

A. Anatomická poranění:  

• pronikající mozkolebeční 

• nestabilní hrudní stěna 

• pronikající hrudní poranění  
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• pronikající břišní poranění 

• nestabilní pánevní kruh 

• zlomeniny ≥ 2 dlouhých kostí (humerus, femur, tibie) 

M. Mechanizmus poranění:  

• pád z výše > 6 m 

• přejetí vozidlem  

• sražení vozidlem rychlostí > 35 km/h 

• katapulování z vozidla 

• zaklínění ve vozidle 

• smrt spolujezdce 

P. Pomocná kritéria:  

• věk < 6 let 

• věk > 60 let 

• komorbidita kardiopulmonální 

Jedna pozitivní veličina v alespoň jedné ze tří skupin dostačuje k tomu, aby byl 

pacient označen za triage pozitivního. Podmínky k plynulé návaznosti 

přednemocniční a nemocniční multidisciplinární péče jsou systémově vytvářeny 

v traumacentrech, kam je žádoucí tyto pacienty přednostně primárně směrovat. 

Triage pozitivní pacient je v obecném principu indikovaný k primárnímu 

směrování do spádového traumacentra. Pokud je spádové traumacentrum ze 

strany zdravotnického operačního střediska (ZOS) informováno o pacientovi 

splňujícím výše uvedená kritéria, má povinnost pacienta přijmout. Triage 

pozitivitu může na základě ověřených telefonických informací identifikovat i 

operátor ZOS a může rozhodnout o včasné aktivaci LZS. [www.mzcr.cz, 10]  

 

5.6 Hromadný výskyt raněných 

  Hromadný výskyt raněných následkem hromadného neštěstí nebo 

katastrofy je mimořádnou událostí, při které je velká pravděpodobnost vzniku 

polytraumat. Hromadné úrazy je možné rozdělit na:  

Hromadná neštěstí  

o Omezené, kde počet poraněných je ≤ 10. 

o Rozsáhlé, kde počet poraněných je v počtu 11 – 50 osob. 

Katastrofy, při kterých počet zraněných přesahuje 50. [FERKO, 2002] 
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  Záchrannou akci organizuje v terénu ZZS a k další péči raněné přijímají 

nemocnice. Aby poskytování zdravotnické pomoci na místě bylo co nejúčinnější, 

je nezbytné raněné rychle roztřídit do skupin podle stupně ohrožení života. Těm 

pacientům, kteří mají největší naději na přežití úrazu, je třeba co nejdříve 

poskytnout neodkladnou první pomoc. Lehce raněné, je třeba umístit na určená 

shromaždiště, odkud jsou postupně dopravováni na místa definitivního ošetření. 

Třídění na místě neštěstí by se měl věnovat nejzkušenější z přítomných lékařů. 

Cílem třídění je zachránit co nejvyšší počet raněných.  

  Třídění je dynamickým procesem jelikož se stav zraněných v průběhu 

času mění. Proto se třídění dělí do třech fází:  

§ Primární třídění – vykonává se na místě události, má za úkol rychle 

rozdělit raněné podle jasně definovaných příznaků (dýchání, vědomí, 

krevní oběh) 

§ Sekundární třídění je určeno pro opakovaná vyšetření ve všech skupinách 

zraněných.  

§ Terciární třídění – je nástrojem k optimalizaci individuálních výsledků 

poskytnuté péče je prováděno  v nemocnici. 

 

5.6.1 Systém třídění START 

  V roce 1983 vznikl v San Franciscu jednoduchý algoritmus třídění, který 

vychází z vyhodnocování základních životních funkcí dýchání, krevního oběhu a 

vědomí podle snadno zjistitelných příznaků. Systém je pojmenován zkratkou 

START (Simple Triage and Rapid Treatment). Ranění jsou třídění do čtyř skupin 

a označováni barevnými visačkami:   

1. neodkladná pomoc (červená) 

2. odložitelná pomoc (žlutá) 

3. lehce ranění – chodící (zelená) 

4. nezachranitelní a mrtví (černá) 

Postup třídění:  

1. Třídící pracovník vyzve zraněné, kteří jsou schopní chůze, aby přešli na 

vyznačené místo, kde jsou následně označeni zelenou visačkou. 

2. Zraněné hodnotí v pořadí v jakém je potkává. Zjišťuje přítomnost spontánního 

dýchání. Pokud je dýchání přítomno, postupuje dle bodu č. 3. Pokud není 
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zjištěna přítomnost dýchání, otevře zraněnému dýchací cesty předsunutím 

dolní čelisti a mírným záklonem hlavy. Pokud není přítomnost dýchání 

detekována ani poté, zraněný je označen černou visačkou a odeslán na 

shromaždiště nezachranitelných a zemřelých.  

3. Zjištění dechové frekvence. Jestli je frekvence dýchání menší  než 30 dechů za 

minutu, postupuje podle kroku č. 4. Jestli je přítomna dechová frekvence vyšší 

než 30 dechů za minutu, pacient je označen červenou visačkou. 

4. Zjištění kapilárního návratu – perfuze. Je-li kapilární návrat do 2 sekund, 

postupuje podle kroku č. 5. Při přítomnosti kapilárního návratu nad 2 sekundy, 

označí pacienta červenou visačkou. 

5.  Zjišťuje stav vědomí. Pokud raněný reaguje na oslovení, označí ho visačkou 

žlutou. Pokud na oslovení nereaguje, označí ho červenou visačkou. 

[POKORNÝ, 2008] 

Dle těchto bodů je následně zraněným poskytovaná adekvátní pomoc. 

 

5.6.2 Systém třídění Jump START 

  Třídění START se neosvědčilo u menších dětí, protože jejich 

fyziologické parametry se liší od parametrů větších tětí a dospělých. Proto lékařka 

Lou Roming z USA vypracovala a představila v roce 2002 variantu pro batolata a 

děti do 8 – 10 let věku. Tuto variantu systému START nazvala JumpSTART.  

Třídění raněných dětí probíhá následovně: 

Třídění lehce zraněných dětí: 

Ø Třídící pracovník odešle všechny chodící děti na shromaždiště označené 

zeleně k poskytnutí péče a sekundárnímu třídění.  

Ø Zahájí kontrolu nechodících raněných dětí, lehce raněné nechá odnést na 

zelené shromaždiště, ostatní třídí, jak je uvedeno níže.  

Třídění dalších zraněných dětí: 

Ø Otevře dýchací cesty polohou. Objeví-li se spontánní dýchání, označí dítě 

červenou visačkou. 

Ø Neobjeví-li se dýchání ani po otevření dýchacích cest polohou, kontroluje 

pulz. Není-li pulz hmatný, označí dítě černou visačkou.  

Ø Je-li zaznamenána přítomnost pulzu, provede 5 umělých vdechů. Nezačne-

li dítě dýchat, označí jej černou visačkou. Začne-li dýchat, provede 

červené označení.  
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Ø Při zjištění počtu dechů v rozpětí 15 – 45/min. přechází k dalšímu 

raněnému 

Ø Je-li počet dechů <15, nebo >45, označí dítě červeně. 

Ø Pokud dítě nereaguje přiměřeně na bolest a polohování, nebo nereaguje 

vůbec, označí jej červeně.  

Ø Je-li dítě při vědomí a reaguje na oslovení a na bolest, je označeno žlutě. 

[POKORNÝ, 2008] 

 

  Třídění zraněných při hromadném neštěstí nebo katastrofě je pro všechny 

zúčastněné záležitost velice emotivní a psychicky náročná. Je ale je nutno si 

uvědomit že případné zdržení zachránce resuscitací zraněného bez přítomnosti 

dýchání a pulzu by mohlo způsobit smrt lidem, kterých naděje na přežití je po 

poskytnutí jednoduchých úkonů větší.  

 

5.7 Transport polytraumatizovaného pacienta  

   Polytraumatizovaného pacienta je vždy nutno transportovat do 

traumacentra. Mortalita pacientů, kteří byli primárně transportování do 

traumacentra, byla o polovinu nižší než u pacientů primárně transportovaných do 

regionální nemocnice. Nejnižší přitom byla u pacientů transportovaných do 

traumacentra pozemní cestou 15,7 % (průměrný čas ošetření 68minut) U pacientů 

transportovaných leteckou záchrannou službou byla mortalita 22,1 % a čas do 

přijetí v traumacentru v průměru 90 minut. U pacientů transportovaných do 

lokálních nemocnic byla zaznamenána mortalita v průměru 41,2 % a doba 

ošetření trvala 69 minut. [URBÁNEK, 2005] 
 

  Základní podmínky pro transport postiženého jsou splněny v případech 

kdy: 

o se podařilo obnovit nebo stabilizovat základní životní funkce 

o byly provedeny prioritní výkony jako intravenózní vstupy, drenáž 

pneumotoraxu, zastavení zevního krvácení, tracheální intubace, 

imobilizace páteře a dlouhých kostí 

o je zajištěna analgezie a náhrada krevních ztrát 

o je připojeno monitorovací zařízení 
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o pacient je ve vhodné poloze pro transport 

  Výjimku, kde hrozí nebezpečí z prodlení, tvoří případy, kdy nelze stav 

zraněného léčit na místě. Jde především o krvácení do hrudníku a břicha.  

Optimální volbou transportního prostředku a destinace je vrtulník směrovaný na 

heliport umístěný na střeše traumacentra, odkud je výtahem dosažitelný 

diagnosticko – léčebný komplex, který je pro polytrauma nezbytný.  

[DRÁBKOVÁ, 1997] 

 

5.7.1 Transportní trauma 

  Transportní trauma je specifická nosologická jednotka představující 

sekundární zhoršení tělesných funkcí po primárním inzultu, působením 

fyzikálních vlivů, které působí přímo i zprostředkovaně. 

Transportním traumatem bývají postiženi jak pacienti transportování pozemními 

prostředky, tak i leteckými odsunovými prostředky – vrtulníky i letouny. 

Transportním traumatem nazýváme stav, kdy faktory zevního prostředí působí na 

transportovanou osobu a zhoršují její zdravotní stav – prohlubují šok, destabilizují 

cirkulaci, ovlivňují krevní tlak ve smyslu jeho prudkého poklesu, způsobí zástavu 

krevního oběhu, poškození orgánů, dezorganizaci organismu v důsledku stále se 

měnících bolestivých podnětů a hlavně z důvodu protichůdných informací, které 

mozek přijímá. Mezi hlavní fyzikální faktory působící na transportovanou osobu 

jsou změny atmosférického tlaku, turbulence, teplotní vliv, vlhkost prostředí, 

hluk, ostré světlo, vibrace, akceleračně – decelerační pohyby a kinetóza.   [JÍCHA, 

2009]. 

Pozemní prostředek – sanitní vůz je zatížen všemi danými momenty zejména při 

jízdě na nerovných vozovkách, v horském terénu, při častém a rychlém 

odbočování ve městě a při rychlé jízdě do zatáček. Působení vibrací zvyšuje riziko 

krvácení, uvolňuje vzniklé tromby v ranách, vede ke tření kostních úlomků, 

umožňuje poškození plíce zlomenými žebry a vznik pneumotoraxu. Decelerace 

posunuje volnější tělní struktury proti fixovanějším. Odstředivé síly, podobně jako 

decelerace, vedou k posunům mozkové hmoty a ke změně distribuce krve.  

Vrtulník má mnohem méně nepříznivě působících vlivů, je - li let plynulý. 

Nevýhodou transportu vrtulníkem je hluk v kabině. [DRÁBKOVÁ, 2002] 
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6 Nemocniční péče 

 6.1 Příjem polytraumatizovaného pacienta do traumacentra  

  Přednemocniční a nemocniční fáze ošetření polytraumatizovaného 

pacienta musí plynule navazovat. Tým v traumacentru musí být na příjem 

připraven, musí zraněného očekávat. Toho lze docílit pomocí dobré radiofonní 

komunikace mezi posádkou RZP a cílovou nemocnicí.  

Při přijmu v traumacentru jsou přítomni: 

• 2 chirurgové a 2 sestry 

• 1 anesteziolog a anesteziologická sestra 

• nejméně 1 sanitář     [POKORNÝ, 2002] 

 

  Vedoucím koordinátorem a rozhodujícím lékařem přijímacího týmu je 

chirurg – traumatolog. Určuje priority diagnostiky a ošetření poranění ve 

spolupráci s konziliáři chirurgicky zaměřených oborů a vede operační tým.  

Anesteziolog – intenzivista se věnuje diagnostice z hlediska celkového postižení 

organismu primárním i sekundárním inzultem a péči o základní životní funkce, 

léčbě šoku a poruch dýchání, přípravě pacienta k neodkladným diagnostickým a 

operačním výkonům a vedení anestézie. [Drábková, 2002] 

 

6.2 Fáze nemocničního ošetření  

  Pokorný rozděluje fáze nemocničního ošetření polytraumatizovaného 

pacienta následovně:  

Akutní – reanimační fáze: 1 – 3 hod.  

Stabilizační fáze: 3 – 48 hod.  

Fáze intenzivní péče: 2 – 8 dnů 

Regenerační fáze: 8 – 14 den 

Fáze rekonvalescence a rehabilitace: po dvou týdnech 

 

6.2.1 Akutní reanimační fáze 

  Po příjmu zraněného do traumacentra anesteziolog sleduje ventilaci, 

pokud je pacient intubován, kontroluje, zda dýchají obě plíce, zda nedošlo 

k aspiraci, pátrá po známkách pneumotoraxu a sleduje hodnoty fyziologických 

funkcí. Při šokovém indexu nad 1,3 (viz kap. 10.1.2 Šokový index dle Allgovera) 
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a větším, zavede centrální žilní katétr a hradí krevní ztráty. Jsou podávány 

krystaloidní roztoky v dávce až 2000 ml a koloidní roztoky v dávce 500 až 1000 

ml. Pokud se nedaří oběh stabilizovat, je nutno co nejdříve podat koncentrát 

erytrocytů, nebo plnou krev. Též je vhodné zajistit vstup do arteriálního řečiště 

k trvalému monitorování TK.  

Chirurg současně vyšetřuje „ od hlavy k patě“. Na lebce zjišťuje rány, krepitace, 

krvácení ze zvukovodů a hematomy. Dále postupně vyšetřuje obličejový skelet 

(nos, epistaxe, orbity, jařmové oblouky, čelisti zuby), krční páteř (palpačně trny 

obratlů, hybnost jen šetrně v tahu, plnění jugulárních žil), klouby ramenní a celou 

horní končetinu, hrudník (dechové pohyby, paradoxní dýchání, krepitace žeber), 

břicho - auskultačně, palpačně, perkusí (poslechem, pohmatem, poklepem), pánev 

(tlak na lopaty a symfýzu), záda, hráz (krvácení z rekta, vagíny, uretry), dolní 

končetiny (délka, poloha hybnost a postavení kloubů, pulzace). Po prvním 

orientačním vyšetření a předběžném zhodnocení celkového stavu je nutno zvážit 

indikaci k urgentním, život zachraňujícím výkonům a stanovit priority pro 

pomocná a doplňková vyšetření. Tato fáze zahrnuje urgentní, život zachraňující 

výkony jako je punkce tenzního pneumotoraxu, perikardu (při srdeční 

tamponádě), urgentní laparotomie, chirurgická kontrola krvácení, tracheostomie u 

devastačních obličejových poranění, jsou - li tyto výkony indikovány.  

 

6.2.2 Stabilizační fáze    

  Pacient je soustavně monitorován na anesteziologicko – resuscitačním 

oddělení (ARO) nebo specializované jednotce intenzivní péče (JIP), jsou 

sledovány jeho oběhové a ventilační parametry. Po stabilizaci stavu a zvážení 

rozsahu poranění je nutno přikročit k časným terapeutickým a diagnostickým 

výkonům, které mají především zabránit dalšímu ohrožení života. Operací je 

řešeno epidurální a subdurální krvácení. Ke snížení nitrolební hypertenze je 

indikována dekompresní kraniektomie (operační vynětí části lebeční klenby). 

Akutní torakotomie (protětí hrudní stěny) je indikována při pokračujícím 

nitrohrudním krvácení se ztrátou více jak 200 ml krve za hodinu,  hemoperikardu 

se srdeční tamponádou a při dissekující (s oddělováním částí) ruptuře aorty. 

Operací je řešeno také krvácení z orgánů břišní dutiny (slezina, játra, 

gastrointestinální trakt, pankreas, ledviny). Neodkladné jsou také operace 
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pohybového aparátu (zlomeniny páteře s poraněním míchy, komplexní poranění 

pánve). Primární operační stabilizace zlomenin je také důležitá, protože eliminuje 

stresový faktor z místa lomu a usnadňuje ošetřovatelskou péči a polohování 

v lůžku. Všechny uvedené operační indikace vyžadují akutní řešení. Pořadí 

výkonů je nutno stanovit individuálně podle konkrétní situace.  

 

6.2.3 Fáze intenzivní péče 

  V této fázi vyžaduje pacientův stav nadále soustavnou monitoraci všech 

vitálně důležitých funkcí (ventilace, oběh, funkce ledvin, hemokoagulace, krevní 

plyny, acidobazická rovnováha, bilance tekutin, střevní peristaltika). Je nutno 

denně pacienta klinicky vyšetřovat a pátrat po potenciálních přehlédnutých 

úrazových škodách a hlídat první známky komplikací (infekce v ráně, peritonitida, 

katetrové infekce atd.). Pokud je situace příznivá, dochází k zlepšování celkového 

stavu. Ke konci tohoto období lze přistoupit k některým menším operacím, mezi 

které patří sekundární sešití ran, jednoduché kožní plastiky, ale také revize ran 

které jeví známky infekce. Pokud je vývoj nepříznivý, mohou se začít projevovat 

různé komplikace. Vyskytují se bronchopneumonie, syndrom dechové tísně (viz 

kap. 12.6 ARDS), celkové sepse až multiorgánová selhání (viz kap. 12.4 MOF) 

 

6.2.4 Regenerační fáze   

  V této fázi lze přikročit k primárně odloženým operacím, stabilizovat 

zlomeniny páteře bez postižení míchy, definitivně ošetřit obličejový skelet, pánev 

a velké klouby.  

6.2.5 Fáze rekonvalescence a rehabilitace 

  Rehabilitační program by měl začít co nejdříve a to ve třetí či čtvrté fázi 

léčení. Rozsah rehabilitace je závislý na možnosti komunikace a spolupráce 

s pacientem. Rehabilitace začíná polohováním pacienta na lůžku, po zlepšení 

celkového stavu se přechází na aktivní rehabilitaci, která zahrnuje dechovou 

gymnastiku a procvičování zdravých i operovaných kloubů. Důležitá je také 

psychoterapie a psychická podpora blízkých. [POKORNÝ, 2002] 
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7 Polytrauma v těhotenství 
  Příčiny polytraumatu v těhotenství jsou přiměřené stylu moderního 

života. Vedou mezi nimi dopravní nehody. Méně často patří těhotné ženy do 

skupiny pěších sražených vozidlem. Dominantní zastoupení mají tupá traumata. 

Penetrující poranění  - střelná a bodná jsou vzácná. Nesplňují sice v některých 

případech kritéria první klasifikace polytraumatu  - poranění více než jedné 

základní tělní oblasti, ale splňují její druhou část - bezprostředně ohrožují život. 

Po dobu celého těhotenství jsou postiženy dva organismy. Při stavu ohrožujícím 

bezprostředně život těhotné mají opatření indikovaná pro její záchranu prioritu ve 

všech případech. V posledním měsíci těhotenství, někdy i dříve je již poloha 

plodu podélná hlavičkou. Mozkolebeční poranění plodu se zlomeninou klenby a 

s nitrolebečním krvácením jsou při zlomeninách pánve v tomto období vysoce 

pravděpodobná. Charakter poranění se délkou těhotenství mění vlivem zvětšující 

se dělohy i změnami jejího obsahu. Bránice je vysunuta výše. Má mírně 

změněnou strukturu, snáze při velkém násilí vznikne ruptura bránice s herniací 

žaludku a tlustého střeva do pohrudniční dutiny. Polytrauma s touto komplikací je 

zatíženo letalitou  16 – 36 procent. Ruptura dělohy vznikne při přímém traumatu 

dělohy a pánve. Specifické změny v organismu těhotné vedou postupně ke 

zvětšení kolujícího objemu krve, i když je koncentrace hemoglobinu lehce nižší 

oproti netěhotným. Je tím zvýšena oběhová rezerva, což má příznivý význam. 

Nicméně může být příčinou dlouhodobé latence klinických příznaků při 

pokračující krevní ztrátě. Teprve ztráta vyšší než 1000 ml. vede při sledování 

tepové frekvence a krevního tlaku ke změnám. V té době je však perfuze 

fetoplacentární jednotky již snížena o 10 – 20 procent. Při ukončení těhotenství, 

většinou nepřipraveného k fyziologickému dovršení, je plod vystaven 

předčasnému mimoděložnímu životu a vždy vyžaduje intenzivní péči. 

[DRÁBKOVÁ, 2002] 
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8 Polytrauma a dítě 
  Polytrauma, respektive sdružené poranění je příčinou až 50 % úmrtí u 

dětí starších 1 roku. Poranění centrální nervové soustavy (CNS) je u dětí častější, 

je součástí prakticky poloviny všech tupých poranění u dětí. Je nezbytné 

postupovat ve smyslu pravidla ABC (airway, breathing, circulation). Období péče 

o polytraumatizované dítě lze rozdělit do několika etap.  

První etapa – prvotní vyšetření a resuscitace 

Dýchací cesty  

  Hlavním úkolem je uvolnění anatomické obstrukce, zajištění dostatečné 

výměny plynů a prevence aspirace. Neprůchodnost dýchacích cest je ve valné 

většině případů u dětí zapříčiněna obstrukcí jazykem nebo měkkými tkáněmi 

nosohltanu. Z dalších příčin je přítomnost cizích materiálů (krev, zvratky), těžké 

obličejové poranění a úrazy hrtanu či hrudníku. Bez ohledu na anamnézu nutno 

s každým pacientem zacházet jako s najedeným, je přítomno riziko aspirace. 

Včasná tracheální intubace je nutná u hypoventilujících pacientů, dále u vážného 

poranění CNS, u popálenin v oblasti obličeje a krku, u hemodynamicky (oběhově)  

nestabilních pacientů či u dětí vyžadujících silnější analgosedaci.  

Dýchání 

  Bezprostředně po zajištění dýchacích cest musí následovat zajištění 

dostatečné ventilace. Příčinou přetrvávající hypoxie při adekvátní ventilaci je u 

dětí nejčastěji aspirace, zhmoždění plíce, výjimkou není chybná intubace 

endobronchiálně (do průdušky).  

Cirkulace 

  Přežití pacienta stejně jako případná morbidita jsou přímo závislé na 

rychlosti, s jakou jsou korigovány známky šoku. Mezi základní kroky v prevenci a 

léčbě hemoragického šoku je zástava krvácení, zajištění adekvátního žilního 

přístupu a adekvátně agresivní náhrada objemu krystaloidními roztoky a krevní 

transfuzí. Tepová frekvence je u dětí nejcitlivějším měřítkem srdečního výdeje a 

objemové rezervy. Malé děti jsou schopny efektivní vazokonstrikce a udrží krevní 

tlak i při ztrátách až 25 procent objemu cirkulující krve. Zrychlení pulzu je proto 

časnější známkou hypovolémie. Rozhodující pro léčbu hemoragického šoku je 

agresivní, ale zejména u menších dětí adekvátní, intravenózní náhrada tekutin. 

Nejobvyklejší chybou v počátku léčby polytraumatizovaného dítěte je na jedné 
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straně pomalé či nedostatečné podávání tekutin a krve, na druhé straně pak podání 

velkého množství krystaloidních či hypotonických roztoků s následným rozvojem 

edému mozku při součastném poranění CNS.  

Centrální nervová soustava 

  V rámci první etapy je provedeno pouze základní neurologické vyšetření 

se zaměřením především na možné krvácení do centrální nervové soustavy a to 

Glasgow coma scale, anizokorie (nestejná velikost zornic), lateralizace  (asymetrie 

mozkových funkcí). Na rozdíl od dospělých pacientů, může být u malých dětí 

kraniocerebrální poranění příčinou hemoragického šoku. Z dalších specifik 

dětského věku je nutno připomenout větší tendenci ke ztrátě tělesné teploty nejen 

v důsledku nitrožilního (i.v.) podání velkého množství relativně chladných 

tekutin, ale u malých dětí dochází k prochlazení již při pokojové teplotě.  

Druhá etapa – druhotné vyšetření  

Po stabilizaci kardiopulmonálního systému a při pokračující protišokové terapii 

následuje kompletní fyzikální vyšetření „od hlavy k patě“ s podrobnějším 

zhodnocením stavu pacienta. Vyšetření začíná hlavou a krkem, nutno vyšetřit oči, 

obličej, vlasovou část hlavy, věnovat pozornost hematomům, obzvláště 

periorbitálním (v okolí očnice), jako možným známkám zlomeniny baze lební. Je 

nutno hledat známky výtoku z uší či nosu, přítomnost podkožního emfyzému na 

krku. Na hrudníku je hodnocena kvalita a frekvence dýchání, asymetrie nebo 

bolestivost. Břicho je vyšetřováno opakovaně. Rychle narůstající objem břicha 

může svědčit o pokračujícím krvácení do dutiny břišní. Následuje vyšetření 

končetin (odřeniny, pohmožděniny, známky nestability). Přehlédnutí porušeného 

krevního zásobení nebo inervace může vést ke zbytečné morbiditě pacienta.  

Definitivní péče 

  V této etapě musí být dítě buď hemodynamicky stabilní se zajištěnými 

dýchacími cestami a dostatečnou ventilací. V definitivní péči jsou provedena 

specializovaná vyšetření jako například CT nebo měření nitrolebního tlaku při 

mozkolebečním poranění či bronchoskopické vyšetření. [ZAZULA, 2001] 
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9 Klasifikace polytraumat 
  K objektivnímu posouzení závažnosti stavu polytraumatizovaného 

pacienta existuje řada klasifikačních systémů. Některé klasifikační systémy 

hodnotí fyziologické funkce zraněného, jiné hodnotí anatomická poškození 

organismu.  

V přednemocniční péči (PNP) jsou nejčastěji využívány: 

Glasgow Coma Scale (GCS), která slouží ke zhodnocení neurologického stavu 

pacienta. Základem GCS je reakce očí, motorická a slovní odpověď na zevní 

podnět. (viz Příloha)  

Hodnotíme: 

• otevírání očí (3 až 1 bod) 

• slovní reakce (5 až 1 bod) 

• motorická reakce (6 až 1 bod) 

Celkové skóre, jímž se stav vědomí vyjádřen, může být minimálně 3 body 

(hluboké bezvědomí) a maximálně 15 bodů (plné vědomí). Jako kóma je 

hodnocen stav pod 8 bodů. [ERTLOVÁ, 2004] 

Trauma Score (TS), vypovídá o pacientovi, který ještě nebyl zajištěn a o 

traumatickém postižení jeho základních životních funkcí, které nejsou dosud 

léčebně ovlivněny. Jsou hodnoceny: 

• dechová frekvence (bez dechu = 0 bodů, 10-24 dechů = 4 body) 

• způsob dýchání (klidné dýchání = 0 bodů, namáhavé dýchání = 1 bod) 

• systolický TK (0 mm Hg = 0 bodů, > 90 mm Hg = 4 body) 

• rychlost kapilárního návratu (> 2 s = 1 bod, < 2 s = 2 body) 

• Glasgow Coma Scale ( 3-4 = 1 bod, 14-15 = 5 bodů) 

Z celkového počtu bodů lze vypočítat stupně závažnosti a předpokládané přežití 

zraněného. [DRÁBKOVÁ, 2002] 

Polytraumaschlussel (PTS), je takzvaný klíč k hodnocení závažnosti 

polytraumat. Rozdělení poranění podle tohoto PTS klíče lze provést již po 

skončení podrobného fyzikálního vyšetření. Jde o bodové hodnocení poranění 

jednotlivých částí těla a zohledněn je také věk zraněného.  

• PTS – C (hlava a mozek) 

• PTS – Extr. (končetiny) 

• PTS – A (břicho) 
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• PTS – T (hrudník) 

• PTS – P (pánev) 

• Ovlivnění věkem (věk do 39 let = 0 bodů, věk nad 75 let = 21 bodů) 

Dle bodového ohodnocení lze určit stupeň závažnosti a procentuální 

pravděpodobnost letality. [ŠTĚTINA, 2000] 

  V nemocniční péči o zraněné se nejčastěji využívá klasifikační systém 

Injury Severity Score (ISS). Jeho zásadní výhodou je jednoduchost a snadná 

odhadnutelnost již při prvním vyšetření raněného v nemocnici.  V tomto systému 

je organizmus rozdělen na následující oblasti: povrch těla, hlava, krk, hrudník, 

břicho, páteř a končetiny, včetně kostí pánve. Každou z těchto oblastí může úraz 

postihnout dle pětistupňové klasifikace: 

lehce = 1 (například kontuze hrudníku) 

středně = 2 (například zlomenina pažní kosti) 

těžce, bez ohrožení života = 3 (zlomenina báze lební bez výtoku mozkomíšního 

moku - likvorei) 

těžce s ohrožením života = (popálení III. stupně na 30 % povrchu těla) 

kriticky = 5 (zlomenina obratle C5 s rozdrcením míchy a úplným ochrnutím všech 

čtyř končetin - kvadruplegií).  

K zařazení stačí stručná tabulka, pro přesné výpočty a statistická hodnocení je 

vypracován seznam všech možných postižení s přesnou klasifikací. ISS se pak 

vypočítá jako součet druhých mocnin tří nejvýše bodově hodnocených 

poraněných oblastí, maximální možné skóre je tedy 3 x 25 = 75. Pro poranění 

neslučitelná se životem se stanovuje jednotlivé skóre 6 a ISS automaticky 75. 

[POKORNÝ, 2002] 

Systém Revised Trauma Score (RTS) je pro zhodnocení poraněného z hlediska 

celostního a životních funkcí výhodnější. Systém hodnotí: 

dechovou frekvenci (bez dechu = 0 bodů, 10 – 29 dechů = 4 body) 

systolický tlak (neměřitelný tlak = 0 bodů, >89 mm Hg = 4 body) 

Glasgow Coma Scale (GCS 3 = 0 bodů, GCS 13-15 = 4 body) 

Tyto body se násobí přiděleným koeficientem a výsledkem je skóre RTS. 

Trauma and Injury Severity Score (TRISS) skóre slouží ke stanovení prognózy 

poraněného a srovnání úrovně léčby jednotlivých center. Jde o kombinaci RTS a 

ISS, tedy patofyziologického a anatomického skórovacího systému. [POKORNÝ, 

2004] 
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10 Reakce a komplikace doprovázející polytrauma 
  Během léčby polytraumat se mohou vyskytovat různé komplikace, které 

ohrožují život zraněného. V prvních minutách po vzniku polytraumatu může 

vzniknout šok, v nemocniční fázi léčby se kromě šoku vyskytují systémové 

zánětové komplikace, multiorgánové dysfunkce až multiorgánová selhání. 

Nezřídka se vyskytují i poruchy koagulace. [DRÁBKOVÁ, 2002] 

 

10.1 Šok 

  Šok je komplexní odpovědí organismu na akutní významné snížení 

krevního tlaku, prokrvení a okysličení tkání – na absolutní nebo relativní 

hypovolémii. [Bydžovský, 2008] 

 

10.1.1 Klasifikace šoku 

  Při polytraumatu se mohou vyskytnout čtyři typy šoku [DRÁBKOVÁ, 

2002] 

 Hypovolemický šok bývá vyvolán zevním krvácením, vnitřním krvácením, 

extravazací při kompartmentovém syndromu a také při DIC.  

Distributivní šok ke kterému řadíme septický šok jako reakci na mikrobiální a 

další toxiny a neurogenní šok jako  následek spinálního traumatu s míšní lézí, kdy 

je blokována sympatická inervace zajišťující cévní tonus.  

Obstruktivní šok vzniká následkem tenzního pneumotoraxu, který zabraňuje 

především žilnímu návratu a dostatečnému srdečnímu výdeji. Dále k němu vede 

tamponáda perikardu při hemoperikardu, která zabraňuje vyprazdňování srdce.  

Masivní plicní embolizace zabraňuje v srdečním výdeji z pravé komory a tím i 

návratu do levého srdce.  

 

Kardiogenní šok může vzniknout následkem kontuze myokardu po stlačení 

hrudníku po silném nárazu.  

  Nejfrekventovanějším typem šoku u polytraumat je šok hemoragicko – 

traumatický, patřící do skupiny šoků hypovolemických. Jedná se zde o 

kombinaci krvácení a tkáňového poškození mechanickým násilím. [ERTLOVÁ, 

2004] 
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Klasifikace hemoragického šoku podle krevní ztráty a příznaků (dle Drábkové a 

Bydžovského). 

I. stupeň: krevní ztráta do 15 % krevního objemu, tj. do 750 ml. Projevuje se 

lehkou tachykardií (TF do 100/min), pulz je hmatný, krevní tlak je v normě.  Tyto 

ztráty jsou dobře tolerovány, s mobilizací vlastních rezerv. Léčba je prováděna 

roztoky krystaloidů.  

II. stupeň: krevní ztráta 15 – 30 % krevního objemu, tj. 750 – 1500 ml. Na tyto 

ztráty organismus reaguje mobilizací katecholaminů, vyskytuje se úzkost nebo 

psychomotorický neklid až agresivita. Systolický tlak je v normě, snižuje se 

systolicko – diastolický rozdíl, snižuje se tepová vlna a náplň jugulárních žil. Je  

přítomna tachykardie (100 – 120/min) se zpomalením kapilárního návratu na > 2 

s. Hodnota SpO2 je v normě. Je léčen doplněním objemu kombinací 

krystaloidního a koloidního roztoku.  

III. stupeň: krevní ztráta 30 – 40 % krevního objemu, tj. 1500 – 2000 ml.  

V tomto stádiu jsou kompenzační mechanismy na hranici a začínají selhávat. Je 

přítomna bledost v obličeji i na končetinách, úzkost, agrese nebo apatie až 

ospalost. Dýchání je mělké se zvyšující se frekvencí (tachypnoe). Tachykardie je 

výrazná (120 – 140/min) s nízkým systolickým a diastolickým tlakem a 

nitkovitým pulzem. Hodnota SpO2 je lehce snížena. V léčbě je kromě 

krystaloidních a koloidních roztoků podávaná transfúze plné krve.  

IV. stupeň: krevní ztráta je > 40 % krevního objemu, tj. > 2000 ml.  

Je to stav bezprostředně ohrožující život člověka. Projevuje se popelavě bledým 

vzhledem, kůže je zpocená, studená, zejména na končetinách a jejich akrálních 

partiích. Je přítomna zmatenost, porucha vědomí až bezvědomí, kóma, později 

smrt. Tachykardie je extrémní ( >140/min ), pulz nitkovitý až nehmatný, velmi 

nízký až neměřitelný systolický i diastolický tlak. Hodnota SpO2 je snížená. 

Ztracený objem v tomto stádiu je nahrazován roztokem krystaloidů a koloidů 

v kombinaci s transfúzí koncentrátu erytrocytů a krevní plazmy.   

Cílem léčby hemoragického šoku je prostřednictvím zástavy krvácení a náhrady 

ztraceného krevního objemu obnovit oxygenaci a perfuzi a předejít sekundárnímu 

ischemicko – hypoxickému poškození důležitých orgánů. Do chirurgického 

zastavení vnitřního krvácení se  nesnažíme dosáhnout normotenze nebo dokonce 

supranormálních tlakových hodnot. [DRÁBKOVÁ, 2002] 
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10.1.2 Šokový index podle Allgövera 

  Je matematicky vyjádřený vztah mezi pulzovou frekvencí a systolickým 

krevním tlakem. Čím vyšší je hodnota šokového indexu nad číslo 1, tím je šokový 

stav závažnější. Hodnota menší než 1 je považována za normální. (<1 – norma, 

1,0 – hrozící šok, 1,2 – lehký šok, 1,5 – střední šok, > 2 – těžký šok) [ŠTĚTINA, 

2000] 

 

10.2 SIRS ( Systemic Inflammatory Response Syndrome) 

  Je syndrom systémové zánětlivé odpovědi organismu na poškození.  

Diagnostika tohoto syndromu vyžaduje přítomnost minimálně dvou 

z následujících příznaků:  

teplota nad 38°C, nebo pod 36°C 

srdeční frekvence nad 90/min 

tachypnoe s frekvencí nad 20/min. 

leukocytóza > 12 nebo < 4×109/l nebo více než 10 % nezralých neutrofilů 

Tyto změny musí být akutní a nesmí být projevem jiného onemocnění, které je 

známou příčinou těchto odchylek. [POKORNÝ, 2002] 

 

10.3 MODS (Multiple Organ Dysfunction Syndrome) 

  Je syndrom multiorgánové dysfunkce vedoucí k multiorgánovému 

selhání. Rychlost progrese je závislá na počtu poškozených systémů a závažnosti 

poškození. Zahrnuje zejména ARDS (viz níže), kardiovaskulární selhávání, 

selhávání jater a ledvin. Mezi příznaky patří bradykardie nebo tachykardie, 

hypotenze, acidóza, tachypnoe nebo bradypnoe, snížená funkce ledvin (oligurie) a 

jater, leukocytopenie, trombocytopenie a hematokrit pod 0,2. [BYDŽOVSKÝ, 

2008] 

 

10.4 MOF (Multiple Organ Failure) 

  Je extrémní formou MODS. Jde o mnohočetné orgánové selhání. Pro 

jeho diagnózu používáme modifikace Moorovy klasifikace, spočívající 

v hodnocení poruchy funkce osmi základních systémů (plicní, gastro - intestinální, 

ledvinový, srdeční, jaterní, metabolický, hematologický a CNS). Minimální 

postižení je hodnoceno 1 bodem, střední 2 body a těžké postižení je hodnoceno 3 
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body. Jednotlivé bodové hodnoty jsou přesně definovány. MOF je posuzováno 

jako součet nejhorších bodových hodnot pro jednotlivé orgány. [POKORNÝ, 

2002] 

 

10.5 DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) 

  Syndrom diseminované intravaskulární koagulace komplikuje závažnost 

polytraumatu ale i dalších chorobných stavů vznikem mnohočetných trombů v 

mikrocirkulaci a spotřebou krevních destiček a koagulačních faktorů. Druhotně 

aktivovaná fibrinolýza rozpouští mikrotromby, ale sama prohlubuje dále 

vznikající krvácivý stav. K rozvoji intravaskulární koagulace dochází postižením 

některého z hemostatických mechanizmů, například cévní stěny, krevních 

destiček, plazmatické koagulace, fibrinolytického systému a selhání inhibičních 

mechanizmů. Klinický obraz DIC je velmi rozmanitý. Může se projevovat různou 

intenzitou krvácení od slabého až po výrazné krvácení z ran, vpichů a sliznic. 

Mohou být přítomny mikrotrombózy až embolie, akrální cyanóza i gangréna. DIC 

je určena intenzitou a trváním vyvolávající příčiny, stavem jaterního parenchymu, 

cévní výstelky a kostní dřeně. Základním předpokladem léčby je odstranění 

vyvolávající příčiny. Je nutné zajištění vitálních funkcí, je doporučována 

substituce čerstvě zmrazené plazmy, antitrombin, koncentrát erytrocytů, někdy i 

koncentrát trombocytů. Podání heparinu je lékem volby především u chronické 

formy DIC. [DÍTĚ et al., 2007] 

 

10.6 ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) 

  Tato zkratka charakterizuje syndrom dechové tísně dospělých neboli 

syndrom šokové plíce. Patří mezi závažné, život ohrožující komplikace 

polytraumatu. Je narušena tvorba surfaktantu (povrchově aktivní látka pokrývající 

vnitřek plicních sklípků a alveolů), jsou poškozeny pneumocyty, plicní kapiláry, 

dochází k zánětlivým změnám v intersticiu, vzniká edém plic a kolaps alveolů. 

Postižený je výrazně dušný, má tachypnoe, hypoxémii, je cyanotický. V léčbě je 

používána oxygenoterapie v rámci různých ventilačních režimů, kortikoidy aj. 

[HUGO, VOKURKA, 2009] 
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11 Jednotlivá poranění v rámci polytraumat 

11.1 Cizí tělesa v ranách 

  Záchranáři nezřídka nacházejí při ošetřování v ranách zraněného cizí 

tělesa. Vyjímat je lze pouze v případě, jsou-li v ráně volně ležící. Zaklíněná tělesa 

(střepy, bodné zbraně) je nutno nevyjímat pro možnost vzniku dalšího poškození 

či uvolnění tělesa ve funkci tamponády.  

Léčba: 

Ránu je vhodné jemně sterilně zakrýt a cizí těleso fixovat proti pohybu, například 

obložením obinadly ze strany. Při přítomnosti masivního krvácení je nutno 

končetinu nad ránou zaškrtit, pro nemožnost aplikace tlakového obvazu. 

[BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

11.2 Kraniocerebrální poranění 

  Jako složka polytraumatu se kraniocerebrální poranění vyskytuje 

přibližně v 50 % případů a v jedné třetině je příčinou smrti. Mohou vznikat 

působením přímého i nepřímého násilí. Nejčastějšími příčinami vzniku jsou 

dopravní nehody, následně pády z výše a údery do hlavy při násilných trestních 

činech.  

Zlomeniny klenby lební 

Mezi tyto zlomeniny řadíme zlomeniny lineární – fissury, tříštivé zlomeniny a 

zlomeniny vpáčené – impressivní.  

Zlomeniny baze lební 

Mohou probíhat různým směrem, mohou postihovat různě všechny tři jámy lební. 

Při lokalizaci fraktury v přední jámě lební bývá přítomen brýlový hematom, výtok 

krve, eventuelně likvoru  z nosu (rhinnorhea). Zlomenina střední jámy se 

projevuje výtokem krve vzácněji s likvorem ze zvukovodu (ottorhea). Při fraktuře 

zadní jámy lební jsou přítomny hematomy na přední straně krční páteře a může 

nastat selhávání základních životních funkcí.  

Léčba se opírá o zajištění základních životních funkcí, je obvykle konzervativní. 

Hrozí riziko vstupu infekce a rozvoje meningitidy. Jako profylaxe jsou podávána 

antibiotika. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

Poranění mozku 
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Při poraněních mozku rozlišujeme postižení: 

1 Difúzní (mozková komoce, difúzní axonové poranění) 

2 Ložiskové (mozkové kontuze) 

3 Kompresní (nitrolební krvácení – hematomy epidurální, subdurální 

intracerebrální. [POKORNÝ, 2002] 

1. Difúzní  

Komoce – otřes mozku znamená převážně funkční postižení přechodného rázu. 

Bezvědomí bývá krátkodobé, retrográdní amnézie je rovněž na krátké období. 

Hlavním rizikem je aspirace zvratků v bezvědomí. Mezi další příznaky patří 

zejména bolest hlavy vyskytující se zejména při pohybech a změnách polohy, 

nauzea a zvracení.  

Léčebná opatření vychází z přítomných příznaků. Důležitý je tělesný klid se 

zvýšením polohy hlavy o 15 – 25 stupňů, v neutrální poloze mezi flexí a extenzí 

šíje. Droperidol 1mg i.v. působí antiemeticky, příznivý účinek má i 

magneziumsulfát 1 g pomalu i.v. oxygenoterapie během transportu a klidná jízda. 

Hospitalizace je indikována. [DRÁBKOVÁ, 1997] 

 

2. Ložiskové 

 Kontuze – zhmoždění mozku je ohraničené makroskopické poranění mozkové 

tkáně. Klinický obraz závisí na lokalizaci a rozsahu kontuze. Kontuzní ložisko 

může být izolované nebo vícečetné. V prvních okamžicích nemusí být vždy 

bezvědomí, nebo se může vědomí obnovit. Postupně vznikne nitrolební 

hypertenze a fáze dlouhé poruchy vědomí od soporu až po kóma.  

Léčba tohoto stavu se opírá o zajištění dýchacích cest nejlépe tracheální intubací. 

Relaxace je zahájena vekuroniem (Norcuron). Je důležité předejít kašli. Při 

náznaku křečí je indikován diazepam v dávce 10 mg až 2 x 10 mg i.v. U pacientů 

při vědomí se postupuje podobně jako při komoci mozku. Hospitalizace je 

indikována v úrovni intenzivní nebo resuscitační péče. [DRÁBKOVÁ, 1997] 

 

3. Kompresní 

Komprese mozku je útlak mozku způsobený nitrolebními (intrakraniálními) 

krevními výrony. Tyto stavy vyžadují operační léčení a musí být včas a správně 

rozpoznány. Do této skupiny poranění řadíme:  
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Epidurální hematom je tepenné krvácení mezi lebku a tvrdou plenou mozkovou.   

Nejčastějším zdrojem krvácení je roztržená  arteria meningica media. Průběh má 

tři fáze a to kratší bezvědomí, lucidní interval a nakonec nová progredující 

porucha vědomí. Lucidní interval může chybět, protože epidurální krvácení bývá 

kombinováno s některou formou  difúzního nebo ložiskového postižení mozku. 

Klinicky se epidurální hematom projevuje jednostrannou mydriázou (na straně 

krvácení) a parézou končetin, která je kontralaterální. S narůstajícím nitrolebním 

tlakem lateralizace příznaků obvykle mizí. [POKORNÝ, 2002] 

 Léčba je prováděna evakuací hematomu z trepanačního návrtu a ošetření cévní 

léze z kraniotomie. [FERKO et al., 2002] 

Subdurální hematom vzniká roztržením přemosťujících vén mezi mozkovou 

kůrou a tvrdou plenu mozkovou (dura mater). Jde o krvácení mezi dura mater a 

pavučnicí (arachnoidea). Podle toho, za jak dlouho od úrazu subdurální krvácení 

vzniká a manifestuje se, rozlišujeme akutní (v prvních hodinách až několika 

dnech), subakutní (do 3 týdnů od úrazu) a chronický  (průběh plíživý, 

s manifestací po 3 týdnech až měsících). [POKORNÝ, 2002]  Subdurální 

hematom se může projevit kómatem s ložiskovými příznaky mozkové léze od 

počátku případně po volném intervalu po tupém úrazu hlavy (akutní a subakutní 

forma provázející mozkové kontuze). Psychické změny (kvalitativní poruchy 

vědomí) jsou charakteristickými znaky chronické formy.  

Léčba je prováděna evakuací hematomu z kraniotomie. [FERKO et al., 2002] 

 

11.3 Poranění obličejového skeletu 

  Hlavní příčinou jsou dopravní nehody, následují úrazy obličeje při 

násilných činech, a pády z výše. Často se kombinují s mozkolebečním poraněním. 

Postihují střední nebo dolní obličejovou etáž. Všechna deformují obličej. Na 

deformaci se podílejí zlomeniny a úlomky obličejového skeletu, luxace dolní 

čelisti, zlomeniny čelistí s nemožností skusu, luxace zubů a edém měkkých částí. 

Je častá epistaxe a krvácení z dutiny ústní.  

Léčba: Prioritní úkoly jsou společné s celkovým zajištěním při polytraumatu. 

Zajištění dýchacích cest může být běžnou tracheální intubací s přímou 

laryngoskopií obtížné pro nemožnost otevřít dostatečně ústa a otevřít je poměrně 

symetricky. Hrozí riziko aspirace zubů. Extrémně nepřehledná situace si může 
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vynutit i minitracheostomii a přechodnou tryskovou ventilaci. V nemocnici lze 

zavést tracheální rourku na anesteziologickém fibroskopu. Již před primární 

úpravou obličeje se nejčastěji zamění intubace za tracheostomii. [DRÁBKOVÁ, 

2002] 

 

11.4 Poranění krku 

  Z etiologického hlediska můžeme rozdělit poranění krku na pronikající 

zranění (penetrující), které vznikají nejčastěji jako následky kriminálních nebo 

suicidálních událostí. Bodná poranění jsou příčinou zranění cév, dýchacích cest a 

jícnu. Střelná poranění způsobují zranění vícečetných anatomických struktur 

současně. Tupá zranění vznikají přímým mechanismem, nebo nepřímým 

mechanismem. Přímý mechanismus způsobuje zhmoždění až rozdrcení 

anatomických struktur. Nepřímý mechanismus ohybových, střižných, trakčních 

nebo kompresních sil způsobuje škálu zranění od distorzí přes zlomeniny a luxace 

až k přerušení souvislosti krční páteře a svalstva. [FERKO et al., 2002] 

Z topograficko – anatomického hlediska můžeme rozdělit krk do tří 

horizontálních zón podle úrovně.  

Zóna I. Od dolního kraje prstencové chrupavky ke klíční kosti je doprovázena 

vysokou mortalitou na místě. Bývají zasaženy velké artérie, často trachea, jícen, 

velké žíly, ductus lymphaticus (mízovod) až po krční páteř.  

Zóna II. Sahá od dolního okraje prstencové chrupavky směrem vzhůru až po úhel 

mandibuly. Poranění této oblasti zasahují větší artérie a žíly, štítnou žlázu, popř. 

proniká až do lumen trávicí trubice, dýchacích cest a při větší energii zasáhne i 

krční páteř a míchu. Tato poranění jsou vysoce riziková.  

Zóna III. Je ohraničená úhlem mandibuly po lebeční spodinu a vede k poranění 

cév a hltanu. Je obtížně chirurgicky přístupná.  

Léčba na místě je omezena na rychlý kompresivní obvaz zabraňující vzduchové 

embolii a vykrvácení, při otevření trachey je zavedena tracheální rourka přímo do 

otvoru vytvořeného v průdušnici. Diagnostika a vyšetření v nemocnici zahrnuje 

laryngoskopii, bronchoskopii, ezofagoskopii a dopplerovské neinvazivní vyšetření 

cév krku. [DRÁBKOVÁ, 2002] 
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11.5 Poranění páteře a míchy (spinomedulární) 

  Jen 14 % poranění páteře je sdruženo s poraněním míchy (u krční páteře 

ve 40 %). Naopak u 60 % úrazů míchy je zároveň poraněna páteř. 

Nejčastějšími příčinami poranění páteře a míchy jsou dopravní nehody, pády 

z výše a sportovní aktivity. Častěji bývají postiženi muži.  

Mezi základní mechanismy patří komprese, ohnutí (hyperflexe), kdy prudký 

ohyb nestačí svaly vyrovnat protitahem. Charakteristickým mechanismem je také 

whiplash injury (šlehnutí bičem), kdy dochází k distorzi krční páteře nejčastěji 

při autonehodách prudkým pohybem vpřed a ihned vzad (flexe a extenze). 

Nejčastější poranění páteře je v oblasti C5 – Th1, Th 12 – L1 (vysoká 

pohyblivost). Bývají kontuze, distorze a kompresní fraktury těl obratlů a jejich 

výběžků, izolované luxace obratlů jsou vzácné. Neurologický deficit poranění 

míchy potvrzuje, ale jeho nepřítomnost jej nevylučuje. Poranění míchy je vždy 

třeba předpokládat a podle toho s postiženým manipulovat.  [BYDŽOVSKÝ, 

2008] 

Příznaky: 

K příznakům traumatu horní krční míchy patří nedostatečnost dýchání, chabá 

kvadruparéza nebo kvadruplegie. Při poranění střední nebo dolní krční míchy 

dochází většinou k nekompletní kvadruplegii, objevují se zbytkové funkce na 

předloktí a rukách, výpadky citlivosti v oblasti klíčku a dále okrskovitě podle 

nervů až na paži, paralýza pomocných dýchacích svalů a břišního svalstva. 

Zachována bývá dýchací schopnost bránice. Postižení hrudního úseku míchy se 

projevuje paraplegií se segmentačním výpadkem citlivosti pod úrovní léze, 

postižením mikce a defekace. Postižení v oblasti cauda equina (nervové kořeny 

probíhající od konce míchy k výstupu meziobratlovým prostorem) způsobuje 

podle úrovně poškození výpadky v různých úsecích dolních končetin s chabými 

parézami a segmentačně ohraničenými výpadky citlivosti a poruchy 

vyprazdňovaní.  

Péče o pacienta se spinálním traumatem: Při dopravní nehodě bezpečnostní přilbu 

snímají pokud možno dvě osoby při zachování neutrální polohy hlavy 

poraněného. Prioritní je imobilizace tvrdým stabilizačním límcem při podezření 

na postižení krční páteře, poloha hlavy může být zajištěna ještě postranními vaky 

s pískem a pásovou fixací přes čelo. Pacient je uložen na vakuovou matraci nebo 
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na zádovou desku s imobilizací. Podáván je 6alfa-metylprednizolon (Solu-

Medrol) 2 g v Ringerově roztoku v kapénkové infuzi na 15 minut. Pacient je 

transportován do traumacentra vybaveného spinální jednotkou. [DRÁBKOVÁ, 

2002] 

Nemocniční terapii lze rozdělit na konzervativní (repozice, retence, rehabilitace) 

a operační. Konzervativně jsou léčeny stabilní zlomeniny s nevelkou dislokací, 

bez neurologické symptomatologie. Cílem operační léčby je urgentní dekomprese 

míchy a stabilizace páteře. [POKORNÝ, 2002] 

 

11.6 Poranění hrudníku 

  Poranění hrudníku v rámci polytraumatu výrazně zhoršuje jeho celkovou 

závažnost. Lze je rozdělit na tupá a penetrující. Tupé poranění hrudníku vede 

k jeho nestabilitě se zlomenými žebry. Projevuje se bolestí, dušností, anxiozitou, 

zhoršeným až nedostatečným dýcháním. Mezi další rizika patří kontuze plíce, 

vznik hemotoraxu, pneumotoraxu, kontuze srdce, ruptura stěny trachey a bronchů 

s podkožním emfyzémem a pneumomediastinem. Objektivní nález pohledem i 

poslechem na plících bývá chudý. Při penetrujících poraněních bývá stabilita 

hrudníku zachována, pravidelným nálezem je pneumotorax. Hemotorax bývá 

doprovázen hemoptýzou. Pokud je zasaženo srdce, vede před ostatními příznaky 

hemoperikard a tamponáda srdeční. [DRÁBKOVÁ, 1997] 

Pro tupá i penetrující poranění hrudníku jsou z topografických důvodů 

nejvýznamnější změny dvou základních životních funkcí – krevního oběhu a 

dýchání. Změny dýchání postihují mechaniku dýchání od okamžiku primárního 

inzultu. K úvodní změně se přidružují již v průběhu časných poúrazových hodin 

další změny – primární ARDS. Přídatnou nepříznivou komponentou je bolest na 

hrudníku, pocit sevření, stupňující se bolest při kašli a nádechu. Ke 

kardiovaskulárním změnám přispívá krvácení z velkých cév hrudníku, které může 

vznikat při syndromu akcelerace/decelerace , při penetrujících poraněních komor, 

aorty, dutých žil nebo velkých plicních cév. Dalším významným činitelem 

kardiovaskulárních změn je kontuze a komoce srdce. Nejzávažnější komplikace 

úrazů hrudníku, velmi rychle hrozící smrtí, jsou tenzí pneumotorax, disekce aorty, 

rozdrcení sklerotické aortální chlopně s obstrukcí odstupu koronárních arterii, 

tamponáda perikardu, masivní hemoptýza s aspirací krve.  
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Diagnostika poranění hrudníku je v PNP založena na fyzikálním vyšetření které 

posuzuje a hodnotí obtíže a příznaky (dušnost, hemoptýza, cyanóza, nepevnost 

hrudního koše, podkožní emfyzém, rány hrudní stěny a poslechový nález 

patologie dýchání). Důležitá je také znalost mechanismu úrazu. [DRÁBKOVÁ, 

2002] 

Podle nálezu a zejména podle jeho závažnosti je nutné rozhodnout, zda je třeba na 

místě před transportem ošetřit úrazy hrudníku, které ohrožují život bezprostředně. 

Léčba: Transport při poranění hrudní stěny probíhá v polosedě (Fowlerova 

poloha). V nemocniční péči jsou fraktury žeber řešeny operačně nebo 

vysokofrekvenčním ventilačním režimem s trvalým inspiračním postavením 

hrudníku. V terapii pneumotoraxu je využívána kyslíková terapie (kyslík vysokým 

přítokem), sedace, punkce hrudníku při ventilovém pneumotoraxu. Při  

hemotoraxu je prováděna hrudní drenáž - ideálně v lokální anestézii incizí nad 6. 

žebrem a zavedením hrudního drénu. Při tamponádě perikardu a při hypotenzi je 

nutná okamžitá drenáž v terénu naslepo, nebo v nemocnici pomocí navigace 

transezofageální echokardiografií. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

11.7 Poranění břicha 

  Poranění břicha v rámci polytraumatu může být v prvním okamžiku často 

přehlédnuto, pokud nejde o střelná nebo bodná poranění. V pořadníku priorit je 

zastiňují mozkolebečná poranění a poranění hrudníku. Přesto mají břišní poranění 

velký význam s riziky v časné i oddálené poúrazové fázi. [DRÁBKOVÁ, 2002] 

Poranění břicha vznikají nejčastěji při dopravních nehodách (mechanismus 

akcelerace/decelerace) a při pádech z výše. Jsou také součástí poranění tlakovou 

vlnou – blast syndromu. Zde dochází k poranění  střevních kliček s plynnou 

náplní. Penetrující poranění bývají způsobovány nejčastěji bodnutím nožem nebo 

výstřelem projektilu. [DRÁBKOVÁ, 1997] 

Hlavními příznaky jsou palpační i spontánní bolest a postupně se vyvíjející 

hemoragický šok s tachykardií, který je zejména u dětí dlouho latentní.  

Břišní stěna 

  Pohmoždění břišní stěny se projeví ohraničenými kožními petechiemi, 

sufuzemi a hematomy. Bývá provázeno krevním výronem. Můžou se vyskytovat i 
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svalové ruptury, které vznikají svalovou hyperkontrakcí jako reakce na úrazový 

děj.  

Břišní dutina 

  Nejčastější příčinou hemoperitonea je poranění sleziny. Varovným 

signálem je zlomenina 9. – 11. žebra vlevo v zadní části (tzv. slezinná žebra). 

Může vznikat subkapsulární (pod pouzdrem) nebo intraparenchymatózní 

hematom, povrchní a hluboké trhliny, nebo částečné nebo úplné dilacerace 

(roztržení).  Druhá nejčastější příčina hemoperitonea je poranění jater. Mohou 

vznikat povrchní poranění s trhlinou pouzdra nebo subkapsulární hematom, 

ruptury parenchymu, dilacerace laloku, centrální a hilové ruptury nebo ruptury 

hlavních kmenů jaterních žil. Poranění pankreatu se vyskytuje ve více než 80 % 

společně s poraněním sleziny, jater a duodena. Dle rozsahu násilí se jedná o 

kontuze s prokrvácením, o povrchní i hluboké trhliny až těžké dilacerace. 

Vzácností není několikahodinový asymptomatický interval. Izolovaná zavřená 

poranění žaludku jsou méně častá než poranění perforační (bodná, střelná). 

Dochází k nim při kompresi břišní stěny. Rozsah poranění je závislý na 

momentální náplni žaludku. Vzácností při polytraumatu nebývají ani poranění 

střev mezi které patří pohmoždění střevní stěny a roztržení mezenteria. 

[POKORNÝ, 2002] 

V oblasti retroperitonea bývají častá poranění ledvin a vývodných močových cest. 

V klinickém nálezu poranění ledvin bývají přítomny známky poranění kůže v 

bederní krajině,   jsou přítomny zlomeniny dolních žeber.  

Léčba: Poloha na zádech s pokrčenými koleny a patami nad podložkou. 

Vyhřeznuté střevní kličky jsou přikrývány vlhkým sterilním krytím (ideální je 

navlhčení fyziologickým roztokem). Vyhřezlé střevní kličky nemají být 

zatlačovány zpět do břišní dutiny. V nemocniční péči je důležitá diagnostika 

zobrazovacími a laboratorními nehodami, případně diagnostická peritoneální 

laváž, nebo urgentní laparotomie u oběhově nestabilního pacienta. 

[BYDŽOVSKÝ, 2008] 

 

11.8 Poranění pánve 

  Mezi nejčastější poranění pánve patří fraktury. Vznikají působením 

vysokoenergetických mechanismů - při pádech z výše, přejetím, zavalením, 
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přiražením k pevné překážce a zejména při haváriích motorových vozidel. 

Závažnost pánevních poranění se pohybuje od okrajových nebo nevýznamně 

dislokovaných zlomenin ramének kosti stydké až po život bezprostředně 

ohrožující komplexní traumata s rizikem rychlého vykrvácení. Nejzávažnější jsou 

komplexní poranění pánve. Označují se tak zlomeniny pánevního kruhu, které 

jsou sdruženy s lokálním poraněním cév, nervů, pánevních orgánů či měkkých 

tkání. [POKORNÝ, 2002] 

Léčba v PNP se opírá o imobilizaci pánve, zajištění i.v. vstupů a transport ve 

vakuové matraci na příjmové oddělení. V nemocniční péči lze postupovat 

konzervativně, nebo operačně. Mezi konzervativní způsoby léčby patří Bohlerův 

závěs pánve. Mezi miniinvazivní postupy patří aplikace zevních fixatérů, které 

jsou pro léčbu zlomenin pánevního kruhu výhodnější než Bohlerův závěs, protože 

umožňují lepší mobilizaci pacienta v lůžku. Mezi operační postupy patří vnitřní 

osteosyntéza, která vyžaduje důkladnou předoperační rozvahu podloženou 

kvalitní RTG a CT dokumentací. S výjimkou komplexních poranění, kdy operace 

může mít vitální indikaci, lze osteosyntézy pánevního kruhu považovat za 

primárně odložitelné (2. – 7 - den).   [POKORNÝ, 2002]   

 

11.9 Poranění končetin 

  Poranění končetin jsou v rámci polytraumatu v druhém pořadí priorit. 

Nejčastějšími příčinami jsou dopravní nehody a pády z výše.  

Mezi nejčastější traumatická poranění končetin patří uzavřené zlomeniny, 

otevřené zlomeniny, luxace kloubů a amputace. Značně devastující jsou střelná 

poranění vysokoenergetickými projektily. Dislokované fraktury a luxace kloubů 

ohrožují zraněného vznikem krvácení. Příznaky zlomenin lze klasifikovat jako 

nejisté a jisté. Mezi nejisté patří bolestivost, zduření, otok a omezená hybnost. Za 

jisté známky zlomeniny považujeme krepitaci u úplných zlomenin nebo 

jednoznačně patrný změněný průběh kosti.  

Léčba: K přednemocniční terapii patří repozice mírným tahem a protitahem a 

dokonalá imobilizace přes dva klouby (kloub nad a kloub pod zlomeninou) 

dlahami. Využívají se vakuové dlahy, vakuové matrace, hliníkovo – pěnové 

dlahy, Krammerovy dlahy, trakční dlahy. Důležitou součástí terapie je analgezie a 

u zlomenin velkých kostí protišoková léčba. Otevřené zlomeniny sterilně kryjeme. 
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Definitivní ošetření probíhá v nemocnici a je charakterizováno jako RRR – 

repozice, retence a rehabilitace. [BYDŽOVSKÝ, 2008] 

Na místě nehody je někdy zapotřebí řešit otázku amputátu a jeho přípravu pro 

replantaci. Jde především o oddělené části končetin. Amputát by měl být zabalen 

do mulu navlhčeného fyziologickým roztokem. Neměli by být použity žádné 

dezinfekční prostředky. Amputát má být vložen do plastikového vaku, který je 

vodotěsně uzavřen a vložen do vhodné nádoby se studenou vodou o teplotě 

přibližně 4 st. C. Takto uchovaný amputát může být replantován přibližně do 

dvanácti hodin od úrazu. [POKORNÝ, 2002] 
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12 Vlastní šetření 

12.1 Hypotézy 

1. Nejčastější příčinou vzniku polytraumat jsou dopravní nehody. 

2. Ve sledovaném souboru polytraumatizovaných pacientů převládá mužské 

pohlaví.  

3. Nejpočetnější věkovou skupinou postiženou polytraumatem jsou mladí 

lidé ve věku do 30 let.  

4. Frekvence výskytu polytraumat je nejvyšší v letních měsících (červen – 

srpen). 

5. Nejčastěji postiženými orgány při polytraumatu je hlava a končetiny. 

6. Alespoň 70 % zraněných je na místo definitivního ošetření transportováno 

letecky.  

 

12.2 Metodika 

  Četnost výskytu polytraumat jsem zjišťoval na výjezdovém stanovišti 

RZP v Lysé nad Labem. Území působnosti tohoto výjezdového stanoviště je 

veliké přibližně 121 Km2 s počtem obyvatel 21 000 (rok 2008) a je sousedí 

s výjezdovými stanovišti měst Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Nymburk a 

Český brod.   

   

  Pro svou diplomovou práci jsem hodnotil data za období od 1.1.2006 do 

31.12.2010. Zdrojem informací byly rozhovory s členy uvedeného výjezdového 

stanoviště a analýza archivovaných záznamů o výjezdu, do kterých jsem nahlížel 

pod vedením zkušené zdravotní sestry. Získaná data jsem následně rozdělil dle 

určených kritérií a graficky zpracoval v programu Microsoft Word a Microsoft 

Excel. Analyzoval jsem informace týkající se příčiny vzniku, pohlaví, věku, 

ročního období, orgánového postižení a transportu do místa definitivního ošetření.  
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12.3 Analýza zjištěných výsledků 

12.3.1 Rozdělení polytraumat podle příčiny vzniku 

Tabulka č. 1 

Přehled příčin vzniku polytraumat 

Příčiny vzniku Počet zraněných Procentuální zastoupení
Automobil 7 35%
Motocykl 2 10%
Sražený cyklista 4 20%
Sražený chodec 1 5%
Pád z výše 6 30%
Celkem 20 100%
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  Výzkum ukázal, že nejčastější příčinou vzniku polytraumat ve 

sledovaném  souboru jsou dopravní nehody automobilů. K těm došlo v 7 

případech (35%). Další významnou skupinu příčin tvoří pády z výše, které jsou 

zastoupeny v 6 případech a tvoří 30 %  polytraumat. Třetí místo zastupují nehody 

při kterých byl sražen cyklista  automobilem. Zastupují 20 % příčin a došlo k nim 

při 4 nehodách.  Ani v jednom z případů neměl cyklista na hlavě ochrannou 

helmu, což přispělo k zvýšení závažnosti zranění. Ve sledovaném období vzniklo 

1 polytrauma při sražení chodce osobním automobilem.  
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12.3.2 Rozdělení polytraumat podle pohlaví 

Tabulka č. 2 

Pohlaví polytraumatizovaných 

Pohlaví Počet zraněných Procentuální zastoupení
Muž 14 70%
Žena 6 30%
Celkem 20 100%
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  Z celkového počtu 20 polytraumat ošetřených za dané období posádkou 

RZP Lysá nad Labem tvořilo mužské pohlaví 16 a ženské pohlaví 6 případů. 

Z toho vyplývá, že převážnou většinu zraněných (70 %) tvořili muži. Ženy byly 

ošetřovány ve 30 % případů.  

 

12.3.3 Věková struktura polytraumat 

 

Tabulka č. 3 

Přehled věkové struktury zraněných 

Věk Počet zraněných Procentuální zastoupení
0 - 20 1 5%
21 - 40 12 60%
nad 41 7 35%
Celkem 20 100%  
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Graf č. 3 
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  Nejpočetnější věkovou skupinou zraněných byli mladí lidé ve věku 21 – 

40 let. Do této kategorie spadá 12 případů. Ve věkové kategorii 0 – 20 let byl 

v mé sledované skupině pouze 1 zraněný. Polytraumatizovaní ve věku nad 41 let 

tvořili 7 z celkového počtu 20 zraněných. Nejstarší pacientkou byla paní ve věku 

80 let po pádu ze schodů. Nejmladší zraněnou byla dívka ve věku 17 let po pádu 

ze třetího patra panelového domu.  

 

12.3.4 Závislost počtu polytraumat na ročním období  

Tabulka č. 4 

Přehled počtu zraněných v závislosti na ročním období 

Roční období Počet zraněných Procentuální zastoupení
Jaro (březen - květen) 6 30%
Léto (červen - srpen) 7 35%
Podzim (září - listopad) 5 25%
Zima (prosinec - únor) 2 10%
Celkem 20 100%

Graf č. 4 
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  K nejvíce případům polytraumatu vyjela posádka RZP v letních měsících 

(červen – srpen). Tomuto období odpovídá 7 výjezdů. V jarním období (březen – 

květen) bylo ošetřeno 6 polytraumatizovaných pacientů. Na podzim (září – 

listopad) připadá 5 zraněných a v zimních měsících (prosinec – únor) byli ošetřeni 

2 pacienti.  

 

12.3.5 Polytrauma z hlediska zasažených oblastí těla 

 

Tabulka č. 5 

Přehled zasažených oblastí těla při polytraumatu 

Oblast těla Počet případů Procentuální zastoupení
Hlava 19 35%
Hrudník 11 20%
Břicho 3 5%
Pánev 4 7%
Končetiny 18 33%
Celkem 55 100%  
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  Analýzou poškozených tělesných oblastí jsem zjistil, že nejpočetněji 

zastoupeným poraněním bylo poranění hlavy. Bylo ošetřeno u 19 z 20 zraněných 

ze zkoumaného souboru. Nejzávažnější poranění hlavy utrpěl 44 – letý cyklista 

bez ochranné přilby, který byl sražen automobilem. Druhou nejpočetnější 

skupinou byla poranění končetin. Nejčastěji docházelo k poraněním dlouhých 
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kostí, z nichž nejvíce frekventována byla fraktura femoru. Oblasti hrudníku byly 

postiženy v 11 případech. Jednalo se o sériové zlomeniny žeber, komoce 

hrudníku, kontuze hrudníku ale i otevřený pneumotorax. Ve 4 případech bylo 

přítomno poranění pánve a břicho bylo prokazatelně postiženo u 3 zraněných.  

 

12.3.6 Transport polytraumat do traumacentra 

Tabulka č. 6 

Přehled typu transportu do traumacentra 

Způsob transportu Počet Procentuální zastoupení
Letecky 16 80%
Pozemní cestou 4 20%
Celkem 20 100%  
 

 Graf č. 6 
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   Můj výzkum ukázal, že převážná většina zraněných byla transportována 

z místa události leteckou záchrannou službou (80 %). Zbylých 20 % zraněných 

bylo transportováno do traumacenter pozemní cestou. V těchto případech byl vzlet 

vrtulníku kontraindikován pro nepřízeň počasí.  

 

12.4 Vyhodnocení vlastního šetření 

  Na základě výzkumu provedeného na stanovišti RZP v Lysé nad Labem 

jsem vyhodnotil předem stanovené hypotézy.  

 

Hypotéza č. 1: Nejčastější příčinou vzniku polytraumatu jsou dopravní 

nehody.  
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  Tato hypotéza se mi potvrdila. Zjistil jsem že ve sledovaném souboru 

tvořily dopravní nehody převážnou většinu polytraumat (14). V sedmi případech 

šlo o zranění posádek osobních automobilů, čtyřikrát byl sražen cyklista, dvakrát 

byl polytraumatizován řidič motocyklu a jednou sražen chodec. Tak vysoké čísla 

připisuji jednak mnohdy hazardní a agresivní jízdě řidičů, nepřizpůsobení 

rychlosti počasí a bezohlednosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. 

Také musím zdůraznit velice častou tendenci cyklistů podceňovat používání 

ochranné přilby. Myslím si, že by používání této pomůcky mělo být povinné i pro 

osoby starší patnáct let.  

 

Hypotéza č. 2: Ve sledovaném souboru polytraumatizovaných pacientů 

převládá mužské pohlaví. 

  Tento předpoklad se mi potvrdil. Až 70 % všech polytraumat tvořili 

muži. Domnívám se, že toto číslo je způsobeno vysokým procentem zastoupení 

mužského pohlaví při dopravních nehodách a tendenci mužů přeceňovat své 

schopnosti.  

 

Hypotéza č. 3: Nejpočetnější věkovou skupinou postiženou polytraumatem 

jsou mladí lidé ve věku do 30 let.  

  Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Z dvaceti sledovaných polytraumat 

připadalo na osoby ve věku do 30 let 9 zraněných a 11 zraněných se pohybovalo 

ve věkové kategorii nad 30 let. Domnívám se, že je to způsobeno vysokým 

zastoupením starších osob při pádu z výše. Pád ultra lehkého letadla měl za 

následek dvě zraněné osoby v této věkové kategorii, jednou byl zraněn dělník na 

stavbě, paní při pádu ze schodů a starší pán při klácení ořechů. Také tři ze čtyř 

cyklistů sražených automobilem byli starší třiceti let.  

 

Hypotéza č. 4: Frekvence vzniku polytraumat je nejvyšší v letních měsících.  

  Tento předpoklad se mi potvrdil. V období červen – srpen vzniklo 7 

polytraumat, což odpovídá 35 procentům výjezdů. Myslím si, že nárůst počtu 

zranění v tomto období má zvýšená aktivita lidí v letních měsících. 

 

Hypotéza č. 5: Nejčastěji postiženými orgány při polytraumatu je hlava a 

končetiny. 
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  Tato hypotéza se mi rovněž potvrdila. Z dvaceti polytraumatizovaných 

bylo u devatenácti přítomno kraniocerebrální poranění. V osmnácti případech 

byly poraněny končetiny. Myslím si, že právě tyto části těla jsou při různých 

úrazových mechanismech nejčastěji vystaveny poškození. Za zmínku také stojí 

relativně vysoký počet poranění hrudníku (jedenáctkrát), který připisuji vysokému 

zastoupení dopravních nehod, při kterých jsou poranění hrudníku velice častá.  

 

Hypotéza č. 6: Alespoň 70 % zraněných je na místo definitivního ošetření 

transportováno letecky.  

  Tento předpoklad se mi také potvrdil. Letecky bylo transportováno až 80 

% sledovaných polytraumat. Důvodem frekventovaného nasazení LZS je fakt, že 

oblast Lysá nad Labem je vzdálená od nejbližšího traumacentra cca 40 km. 

Transport vrtulníkem je rychlý, šetrný a pomáhá předejít rizikům transportního 

traumatu. Některé výzkumy (Vliv transportu LZS a úrovně nemocnice na 

mortalitu pacientů s polytraumatem, autoři Biewener a spol. z Drážďanské 

univerzitní nemocnice – www.zachrannasluzba.cz) udávají, že čas od nahlášení 

polytraumatu do přijetí do nemocničního zařízení je u pozemního transportu je asi 

o 20 minut kratší než u využití transportu pomocí LZS. Myslím si, že k časové 

prodlevě přispívá fakt, že LZS je nasazována ve vzdálenějších oblastech, a 

posádka tráví více času zabezpečením pacienta na místě (on the stage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zachrannasluzba.cz/
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13 Kazuistiky 

13.1 Kazuistika č. 1 

Anamnéza: 

Jméno a příjmení:    J. Z. 

Pohlaví:     muž 

Věk:      43 

Osobní anamnéza:  pacient netrpí žádným onemocněním, před 

2 lety zlomenina zápěstí. 

Farmakologická anamnéza:  žádné léky 

Alergická anamnéza: negativní 

Zdroj informací:  manželka 

 

  Dne 22.6.2010 v 17.28 byla přijata výzva k výjezdu pro posádku RZP 

Lysá nad Labem. Předmětem výzvy je cyklista sražený automobilem na okresní 

silnici nedaleko města Lysá nad Labem. Vzdálenost k místu nehody je cca 3 km. 

Výjezd následuje okamžitě po výzvě v 17.28. RLP je vyslána z města Nymburk 

současně v 17.28. Vzdálenost dojíždějící posádky RLP k místu nehody je cca 18 

km. Povětrnostní podmínky dobré – jasno, sucho.  Posádka přijíždí na místo 

v 17.31. LZS aktivována ihned po příjezdu RZP v 17.31. Vzlet vrtulníku povolen. 

Cyklista je sražen ze zadu osobním automobilem, leží na zádech, nemá ochrannou 

helmu. Vitální funkce pacienta po příjezdu RZP: TK: 80/60, P: 100, D (dýchání): 

neefektivní dýchání – gasping, SpO2: 86%, GCS: 3. Objektivně – Hlava: reakce 

zornic obleněná, přítomen krvavý výtok z nosu, uší a úst. Hrudník: hrudní koš 

souměrný, bez krepitací, dýchání – gasping. Břicho: souměrné, prohmatné bez 

patologické rezistence. Pánev: přítomna nestabilita pánevního kruhu. Horní 

končetiny: bez deformit, pohyblivé, přítomny oděrky. Dolní končetiny viditelně 

zkráceny. Terapie: Posádka RZP okamžitě zajišťuje dýchací cesty pomocí Combi 

tube (pomůcka k zajištění dýchacích cest používána nelékařským zdravotnickým 

personálem) a ventilaci pomocí samorozpínacího vaku připojeného na kyslík. Po 

zajištění dýchacích cest jsou zajištěny dva periferní žilní vstupy na obou horních 

končetinách a probíhá náhrada krevního objemu. Katétrem o průsvitu 14 G je 

aplikován krystaloidní roztok o objemu 2000 ml (fyziologický roztok) 
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přetlakovou manžetou. Periferním žilním katétrem o průsvitu 18 G je podáno 500 

ml krystaloidního roztoku (Hartmannův roztok). Po příjezdu RLP její posádka 

podává koloidní roztok HAES pro náhradu ztraceného krevního objemu (při 

zlomeninách pánve hrozí kompletní vykrvácení). Dále je podáno 500 mg léku 

Thiopental (barbiturátové anestetikum) a 100 mg léku Succinylcholinjodid ( 

depolarizující svalové relaxancium) a dýchací cesty jsou zajištěny endotracheální 

kanylou velikosti č. 8. Pacient je převeden na umělou plicní ventilaci (UPV), je 

mu aplikován ochranný krční límec a je přikryt termoizolační folií. V této fázi 

ošetření jsou naměřeny fyziologické funkce: TK: 120/70 mmHg, SpO2: 97%, P: 

90/min, GCS: 3b. Po příletu LZS je pacientovi aplikováno 8 mg. léku Arduan 

(nedepolarizující svalové relaxancium – při odeznívání účinku nevyvolává 

fascikulace - záškuby svalstva). Po uložení do vakuové matrace je transportován 

LZS do traumacentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a předán 

traumatýmu v 18.05. Ve zdravotnickém zařízení je provedeno CT vyšetření, které 

prokázalo těžké kraniotrauma s masivním otokem mozku a zlomeninu pánevního 

kruhu. Po dvakrát provedené panangiografii mozku s odstupem 30 minut je 

diagnostikována smrt mozku a tento pacient je klasifikován jako dárce orgánů.  

 

 

13.2 Kazuistika č. 2 

 

Anamnéza 

Jméno a příjmení:   M. P. 

Pohlaví:     žena 

Věk:     38 

Osobní anamnéza:    nelze zjistit 

Farmakologická anamnéza:   nelze zjistit 

Zdroj informací:    svědkové nehody, policie 

 

  Dne 7.2.2010 v 15.35 byla přijata výzva k výjezdu pro posádku RZP 

Lysá nad Labem. Předmětem výzvy byla žena sražena vlakem v blízkosti nádraží 

v obci Stratov okr. Nymburk. Vzdálenost k místu nehody je cca 7 km. 

Povětrnostní podmínky jsou nepříznivé – zima, sněžení, vítr. Posádky RZP 
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přijíždí na místo nehody v 15.44. Po příjezdu je konzultován s operačním 

střediskem výjezd RLP Nymburk. Vzlet vrtulníku LZS je pro nepříznivé 

povětrnostní podmínky kontraindikován.  

Žena leží v kolejišti na pravém boku. Ve vzdálenosti asi 2 m od pacientky se 

nachází amputát levé dolní končetiny (ve výši bérce). Vitální funkce pacientky po 

příjezdu RZP: TK: 70/45, P: 105, D: gasping, SpO2: 70 %, GCS: 3 b. Objektivní 

nález – hlava: přítomna skalpace ve spánkové oblasti, povrchová poranění po celé 

ploše obličeje, přítomna mydriáza oboustranně (4 mm), zornice bez fotoreakce. 

Hrudník – hrudní koš bez deformací, krepitací, dýchací cesty průchodné, dýchání 

bez vedlejších fenoménů (bez chropů, vrzotů, pískotů). Břicho – prohmatné bez 

rezistencí, reakci na bolestivost pro bezvědomí nelze zjistit. Končetiny – horní 

končetiny bez deformit, hybnost zachována, kapilární návrat >2s, přítomny 

oděrky. Pravá dolní končetina krvácí, po celé délce oděrky. Levá dolní končetina 

je amputována v oblasti bérce. Celkově je pacientka opocená a bledá. Terapie: 

Nad místo amputace (cca 20 cm) je přiloženo škrtidlo a zaznamenán čas jeho 

aplikace. Dále jsou zajištěny dýchací cesty pomůckou Combi – tube a dýchání 

pomocí samorozpínacího vaku, následně aplikován ochranný krční límec, zajištěn 

periferní žilní katétr o průsvitu G 16 na pravé i levé horní končetině a je zahájena 

náhrada ztraceného krevního objemu níže uvedenými infuzními roztoky.  

V průběhu zajišťování žilních vstupů přijíždí na místo posádka RLP a lékař 

zajišťuje dýchací cesty endotracheální kanylou velikosti 7,5 a je zahájena umělá 

plicní ventilace o frekvenci 12 dechů za minutu. Je přiložen fixační krční límec. 

Do periferního  žilního  vstupu na levé horní končetině je podán za pomocí 

přetlakové manžety krystaloidní roztok (Ringerův roztok) o objemu 1000 ml, do 

vstupu na pravé horní končetině je podán koloidní roztok HAES o objemu 500 ml. 

Místo amputace a skalpace je očištěno politím fyziologickým roztokem a následně 

sterilně kryto mulovými kompresy. Amputát je opláchnut fyziologickým 

roztokem, místo amputace je sterilně kryto. Následně je amputát vložen do 

igelitového obalu, který je vložen do tepelně izolované bedny s roztokem Aqua 

pro injectione (základní roztok k infuzní terapii) s trochou sněhu pro ochlazení a 

zabezpečení amputátu. Následně je pacientka vložena do vakuové matrace a 

přikryta termoizolační folií. Po opětovné kontrole vitálních funkcí josu naměřeny 

následující hodnoty: TK: 95/65, P: 98, D: 12 (řízená ventilace), SpO2 95%, GCS 

3b. Zajištěná pacientka je transportována posádkou RLP do traumacentra Fakultní 
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nemocnice Královské Vinohrady a předána traumatýmu v 17.03. Pacientka je 

urgentně převezená na operační sál, kde probíhá replantace končetiny. Bohužel 

zranění jsou natolik závažná, že se rozvíjí MODS, následně MOF a druhý den po 

příjmu do traumacentra dochází k úmrtí pacientky.    

 

Hodnocení kazuistik:  

  Úkolem kazuistik je přiblížit postup záchranných týmů v terénu. 

V kazuistice č. 1 vidíme, že záchranář z posádky RZP využil všechny své 

kompetence včetně zajištění dýchacích cest alternativní pomůckou Combi - tube. 

V této kazuistice je též zřejmá kooperace jednotlivých složek IZS a využití 

protokolu ATLS. Kazuistika č. 2 znázorňuje závažný úraz ve špatných 

povětrnostních podmínkách. Kromě standardních postupů posádek RZP a RLP je 

zde patrna nutnost znalosti péče o amputát.  
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14 Diskuse 
  Polytrauma je závažné poranění, které bezprostředně ohrožuje život 

člověka. Výzkumy uvádějí, že četnost polytraumat se neustále zvyšuje.  

Z hlediska prevence je důležité zaměřit se hlavně na dopravní nehody, které mají 

na vzniku polytraumatu nejvyšší podíl. V průběhu výzkumu, který jsem realizoval 

na stanovišti RZP Lysá nad Labem mě ohromil hlavně fakt, že žádný ze souboru 

zraněných cyklistů neměl na hlavě ochrannou přilbu. Toto přispělo značnou 

měrou k zvýšení závažnosti jejich poranění. Dalšími činiteli, které zvyšují četnost 

polytraumat jsou rychlost a bezohledná jízda řidičů automobilů a motocyklů.  

  Polytraumatizovaný pacient je odkázán na rychlou a kvalifikovanou péči 

záchranných týmů. Péče o polytrauma vyžaduje bezchybnou koordinaci 

jednotlivých složek IZS – vyproštění zraněného, zajištění základních životních 

funkcí a rychlý a šetrný transport pozemní, nebo vzdušnou cestou. Zde je velice 

důležitý časový faktor. Veliký význam má určení priorit v přednemocniční péči. 

Zde se osvědčil protokol Advanced Trauma Life Support a traumatologická triage 

indikující transport pacienta do traumacentra. Tým specialistů v traumacentru aby 

měl být na příjem polytraumatizovaného připraven, což zdůrazňuje nutnost 

bezchybné komunikace mezi týmem v terénu, zdravotnickým operačním 

střediskem a cílovým zařízením. Zraněný by měl být neodkladně transportován na 

operační sál k provedení život zachraňujících operací. I po úspěšném absolvování 

operací hrozí pacientovi mnoho časných i pozdních komplikací. Významnou 

složkou léčby je též rehabilitace a psychická podpora blízkých. Každá chyba, 

vzniklá v přednemocniční fázi ošetření může mít rozsáhlé následky v další terapii. 

Proto je velice důležité aby byl záchranný tým na setkání se s polytraumatem 

důkladně teoreticky i prakticky připraven.    
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Závěr 
  Ve své absolventské práci jsem se zabýval problematikou péče o 

polytraumatizovaného pacienta.  

  V teoretické části jsem popsal péči o pacienta v terénu chronologicky od 

výzvy operačního střediska, přes postup posádky ZZS na místě, transport a jeho 

předání do traumacentra. Dále jsem stručně popsal fáze péče o zraněného 

v traumacentru a zmínil se o možných komplikacích doprovázejících léčbu. Též 

jsem uvedl a popsal od „hlavy k patě“ zranění které se mohou u 

polytraumatizovaného pacienta vyskytnout.  

  Praktickou část tvořil výzkum zaměřen na četnost výskytu polytraumat 

v oblasti působení RZP Lysá nad Labem. Jako nástroj výzkumu jsem využil 

analýzu dokumentace a rozhovory s členy záchranářského týmu výše uvedeného 

výjezdového stanoviště záchranné služby. Před sběrem údajů jsem si vytvořil 

hypotézy, které se mi po šetření buď to potvrdili, nebo vyvrátili. Data, které jsem 

šetřením získal jsem zpracoval a pro jejich přehlednost jsem vytvořil tabulky a 

grafy v programu Microsoft Excel. Součástí praktické části byly 2 kazuistiky 

z výjezdů posádek ZZS k polytraumatizovaným pacientům, ve kterých jsem 

znázornil různé příčiny vzniku, mechanismy úrazu, zásah záchranářů ale též 

kooperaci různých složek IZS a vliv povětrnostních podmínek na transport 

zraněného do traumacentra.  

Myslím si, že cíle, které jsem si v úvodní části mé práce stanovil, se mi podařilo 

splnit. Vytvořil jsem teoretický i praktický přehled o diagnóze polytrauma. 

Prostřednictvím zpracovávání tohoto tématu jsem získal mnoho užitečných a 

nových informací, které mi pomohly pochopit důležitost každého kroku v péči o 

toto závažné poranění.  
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Summary 
  As the topic of my graduate work I chose polytrauma in acute care. This 

theme interested mi because polytrauma is the life threatening condition and 

paramedics have been handling with this injury increasingly. Only professional 

medical support at the place of an accident and also the rapid considerate transport 

to trauma center may increase patient ´s chance of survival. The percentage of the 

total recovery is unfortunately low, with the long-term treatment and 

rehabilitation. The responsibility of paramedics is high so there are high 

requirements on their training and education. Through my graduate work I would 

like to obtain much new and advanced knowledge about polytrauma. That 

knowledge I would like to provide to potential readers of my graduate work.  

  The main objective of my graduate work is to create an overview of the 

polytrauma diagnosis and to describe acute care of this serious injury.  

  There are two partial objectives of my graduate work. The first one is to 

carry out the survey focused on the incidence of polytrauma in the region Lysá 

nad Labem. The second partial objective is to create two case histories from 

dispatches of the ambulance crews to patients suffering from polytrauma.  

  My graduate work is divided into two parts, the theoretical and the 

practical. The theoretical part contains the description of medical care given to the 

patient suffering from polytrauma. I focused my attention on the mechanisms of 

injury, life saving procedures performed by paramedics for instance CPR 

(cardiopulmonary resuscitation), immobilization and the transport of the patient to 

trauma centre. In short there are briefly described tasks of the trauma center team 

and the complications which may occur during the polytrauma treatment. The 

practical part includes the survey which was provided at emergency medical 

service station of the town Lysá nad Labem. The survey is focused on the number 

of polytraumas, their causes, the age, the gender of casualties and the type of 

transport to trauma center. The results of the research are shown in tables and 

graphs. Furthermore, I created the case histories of ambulance dispatches to 

polytraumas. These case histories have to approximate the work of the paramedics 

in practice.  

Key words: polytrauma, injury, pre-hospital care, hospital care, golden hour, 

trauma center 
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Příloha č. 1 – Trauma skóre a jeho hodnocení 
 

TRAUMA SKÓRE 
Frekvence 
dýchání 

10-24/min 4 
25-35 3 
>36 2 
1-9 1 
Apnoe 0 

Dýchací 
pohyby 

Normální 1 
Nedostatečné, paradoxní 0 

Systolický 
krevní 
tlak 

>90 torrů 4 
70-89 3 
50-69 2 
0-49 1 
Nehmatný pulz 0 

Kapilární 
návrat 

Normální 2 
Zpomalený 1 
Žádný 0 

1/3 GCS 1-5  
Celkové 
skóre 

1-16  

 
 
 
Hodnocení Trauma Skóre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnota  Ts Přežití % Prognóza Hodnota TS Přežití % Prognóza 
16 99 Příznivá 8 26 Nepříznivá 
15 98 7 15 
14 96 6 8 Vysoce 

nepříznivá 13 93 5 4 
12 87 4 2 
11 76 Nejistá 3 1 
10 60 2 0 
9 42 1 0 Beznadějná 
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Příloha č. 2 – Šokový index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 – Glasgow Coma Scale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení GCS 
 
15 bodů:   plné vědomí 
14 – 13 bodů:  lehká porucha vědomí 
12 – 9 bodů:   středně těžká porucha vědomí 
8 – 3 body:  závažná porucha vědomí 

Stav Pulz/TK syst = šokový index 
Normální 60/120 0,5 
Hrozící šok 100/100 1,0 
Rozvinutý šok 120/80 1,5 

počet bodů 
otevření očí spontánní 

na výzvu 
na bolestivý podnět 
žádné 

4 
3 
2 
1 

komunikace 
kontakt 
bdělost 

orientován 
dezorientován 
zmatená slovní reakce 
nesrozumitelné zvuky 
bez reakce 

5 
4 
3 
2 
1 

motorická reakce vyhoví správně výzvě 
cílená reakce na bolest 
necílená reakce  
flekční reakce 
extenční reakce 
bez reakce 

6 
5 
4 
3 
2 
1 


