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ÚVOD 
Rád bych čtenáře v absolventské práci seznámil s jedním z mnoha 

traumatických poranění, a to s poraněním míchy, neboli spinálním traumatem, které 

může při nesprávném postupu a manipulaci na místě zásahu a při podcenění 

symptomů posádkami rychlé zdravotnické pomoci (příště RZP), ale i rychlé lékařské 

pomoci (příště RLP), zanechat trvalé a velmi nepříjemné následky. V práci nejprve 

čtenáře seznámím se základní anatomií a fyziologií míchy tak, aby on získal základní, 

ale komplexní obraz o promítání se míchy v lidském těle, a její funkci, což je důležité 

pro pochopení patofyziologie. Po úvodní anatomické části se práce bude věnovat 

 patofyziologii se zaměřením na nejčastější mechanismy spinálního traumatu. Věnovat 

se budu zejména pádům z výšky, dopravním nehodám, skokům do vody, apod. U 

těchto poranění, i když pacient nevykazuje příznaky poranění míchy, je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti při manipulaci a využít všech dostupných fixačních prostředků, 

které jsou ve vozech RZP/RLP k dispozici, jelikož symptomatologie spinálního traumatu 

se může vyvíjet v čase a celkový klinický obraz nemusí nutně ihned odpovídat poranění 

míchy. 

Dále se v práci budu věnovat neurologickým vyšetřením pacienta v terénu a  

diferenciální diagnostice, kde se pokusím s ohledem na čas strávený na místě zásahu 

popsat ta nejúčinnější a nejjednodušší neurologická vyšetření, ze kterých lze získat 

poměrně kompletní obraz o stavu pacienta. Mnoho interních či neurologických 

onemocnění může vyvolat míšní symptomatologii podobnou nebo stejnou jako míšní 

symptomatologie u traumatu. Proto ve své práci představím několik možných 

netraumatických příčin míšních symptomatologií, se kterými se posádky RZP mohou 

v terénu setkat. 

Nedílnou součástí správného postupu u spinálního traumatu je i 

farmakoterapie. V současné době jsou jedinou lékovou skupinou první volby u 
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spinálního traumatu kortikoidy. V práci se také budu věnovat dávkování a 

farmakodynamice kortikoidů. 

Cílem práce je poskytnout ucelený přehled o spinálním traumatu, převážně pak 

o možnostech jeho diagnostiky v terénu posádkami rychlé zdravotnické pomoci, léčby 

a správného zajištění a transportu pacienta. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Získat ucelený přehled o možnostech diagnostiky, farmakoterapie, zajištění a 

transportu pacienta se spinálním traumatem posádkami rychlé zdravotnické 

pomoci (RZP) 

1.2 Dílčí cíle 

 Zmapovat schopnosti zdravotnických záchranářů adekvátně zajistit pacienta se 

spinálním traumatem 

 

 Verifikovat znalosti laické veřejnosti o spinálním traumatu a přidružených 

poraněních 
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2 Anatomie míchy 
Mícha se anatomicky dělí podle toho, kterým úsekem páteřního kanálu prochází, na 

míchu krční, hrudní a bederní. [DYLEVSKÝ, 2000] 

2.1 Páteřní mícha (medulla spinalis) 

Je provazec nervové tkáně, který probíhá páteřním kanálem ve výši C1 – L2. Hřbetní 

mícha je dlouhá asi 45 cm a je silná jako palec. Střed míchy tvoří šedá míšní hmota 

složená převážně z nervových buněk. Obal míchy je složen z míšních drah – nervových 

vláken oboustranně spojujících různé oddíly centrálního nervového systému. V lebeční 

dutině na míchu plynule navazuje první oddíl mozkového kmene – prodloužená mícha 

(lat. Medulla oblongata). Dolní konec míchy se kuželovitě ztenčuje a končí u druhého 

bederního obratle L2. Pod L1 se mícha dale větví v cauda equina) [DYLEVSKÝ, 2000] 

2.2 Bílá hmota (substantia alba)  

Je soustava různě dlouhých a různě širokých nervových vláken, která jsou spojena ve 

svazky. Většinou jsou tato vlákna myelinizovaná. Dále bílá hmota obsahuje krevní cévy, 

vazivo, neuroglie. Bílá hmota zajišťuje komunikaci mezi různými míšními segmenty a 

také mezi mozkem a míchou. Bílá hmota jedné poloviny míchy je s bílou hmotou druhé 

poloviny míchy spojena pomocí commissura alba, kde axony kříží střední rovinu a 

přebíhají z jedné strany na druhou.  

2.3 Šedá hmota (lat. Substantia grisea)  

Má na ve svém průřezu tvar písmene H nebo rozepjatých křídel motýla, je tvořena 

především těly neuronů, nemyelinizovanými axony a dendrity. 

Pokud máme problém rozlišit, kde se v míše nachází šedá, a kde bílá hmota, můžeme 

jako mnemotechnickou pomůcku použít mozek. Šedá kůra mozková je na „povrchu“ 

mozku, což je obecně známé. V míše však šedá hmota vyplňuje její střed. Bílá hmota se 

v mozku nachází pod šedou kůrou mozkovou, ale v míše naopak obaluje šedou hmotu, 
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a tak tvoří obal míchy. Co se týče buněčného složení šedé a bílé hmoty v mozku a míše, 

jsou totožné.  

2.4 Přední rohy míšní (lat. radix ventralis)  

Obsahují odstředivá (eferentní) vlákna vedoucí motorické a vegetativní vzruchy 

k periferii těla. Přední rohy míšní obsahují motorické neurony, proto z předních 

míšních rohů vystupují motorická nervová vlákna.  [ČIHÁK, 2002]     

2.5 Zadní rohy míšní (lat. radix dorsalis)   

Obsahují dostředivá (aferentní) vlákna, vedoucí vzruchy z periferie, tj. z tkání a orgánů 

do centrálního nervového systému. Do zadních míšních rohů vstupují vlákna senzitivní.  

[ČIHÁK, 2002] 

2.6 Míšní nervy  

Míšní nervy jsou smíšené, jelikož obsahují vlákna zadních (senzitivních), i předních 

(motorických) kořenů míšních. Ke spojení vláken dochází před vstupem nervu do 

meziobratlového otvoru. Míšních nervů je 31 párů. 

Míšní nervy jsou již součástí periferní nervové soustavy. Jednoduše lze říci, že míšní 

nervy jsou uspořádány po stranách míchy v celé její délce. K míše jsou připojeny 

pomocí předních (motorických) a zadních (senzitivních) míšních kořenů. Míšní nervy 

zajišťují  spojení mozku s periferií těla. Míšní nerv vzniká spojením předního a zadního 

kořene jednoho míšního segmentu jedné strany v meziobratlovém prostoru. Odtud, 

jak již bylo zmíněno výše, vycházejí boční větve do celého těla.[DYLEVSKÝ, 2000] 

2.6.1 Dělení míšních nervů 

Podle místa výstupu z páteřního kanálu se míšní nervy dělí do 5 skupin: [TROJAN, 2005] 

 nervy krční (nervi cervicales)  

 nervy hrudní (nervi thoracici) 

  nervy bederní (nervi lumbales) 

  nervy křížové (nervi sacrales) 

  nerv kostrční (nervus coccygeus)  
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2.6.1.1 Krční nervy (lat. nervi cervicales)  

Vystupují z krční páteře mezi obratli C1 – C7. Těmito nervy jsou inervovány horní 

končetiny, hlava a krk. Z krční páteře (C3-C5) vystupuje i velmi důležitý brániční nerv 

(nervus phrenicus), který sestupuje do hrudníku, kde inervuje bránici. [DYLEVSKÝ, 

2000]  

2.6.1.2 Hrudní nervy (lat. nervi thoracici) 

 Vystupují z míchy mezi obratli Th1 – Th12. Tyto nervy jsou taktéž důležité pro dýchání, 

neboť inervují mezižeberní svalstvo, které je pomocným dýchacím svalstvem. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 

2.6.1.3 Bederní nervy (lat. nervi lumbales)  

Vystupují z míchy mezi obratli L1 – L5. Tyto nervy inervují kůži a svaly stehna. 

Z bederních nervů vzniká velká bederní nervová pleteň (plexus lumbalis), která inervuje 

svaly břicha. [DYLEVSKÝ, 2000] 

Křížové nervy (lat. nervi sacrales)   

Vystupují z míchy mezi obratli S1 – S5.  

Křížová nervová pleteň 

Z nervu bederní a křížové krajiny se vytváří křížová pleteň (plexus sacralis). Z této 

pleteně vychází, mimo jiné, nerv sedací (n. ischiadicus). V případě vyhřeznutí 

meziobratlové ploténky v této oblasti dochází k prudkým bolestem a paresám svalů 

dolních končetin. 

2.7 Míšní obaly   

Míšní obaly jsou totožné s obaly mozku a anatomicky se dělí na:  

 dura mater spinalis  

 arachnoidea spinalis  

 pia mater spinalis  
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2.7.1 Dura mater spinalis  

Je tvořena kolagenním vazivem do podoby vaku. Dále se dura mater spinalis dělí na 

spatium epiduralis, což je prostor, který je vyplněn tukem a řídkým vazivem, a spatium 

subdurale. [ČIHÁK, 2002] 

Spatium subdurale je fyziologicky pouze štěrbina, která je významná až při úrazech a 

následném krvácení, kdy krvácení vytvoří hematom mezi dura mater spinalis a 

arachnoidea spinalis, který následně utlačuje míchu. 

2.7.2 Arachnoidea spinalis 

Arachnoidea spinalis je tvořena vazivem z kolagenních a retikulárních vláken. 

Mezi arachnoidea spinalis a pia mater spinalis se nachází prostor zvaný spatium 

subarachnoideum, ve kterém se nachází likvor. [ČIHÁK, 2002] 

2.7.3 Pia mater spinalis 

Obal, který je těsně přiložen k povrchu míchy. Pia mater obaluje i cévy a doprovází je 

dovnitř CNS. [ČIHÁK, 2002] 

2.8 Závěsný aparát míchy 

Závěsný aparát míchy je složen z 20 – 33 výběžků, které spojují míchu s arachnoidea 

spinalis, a následně i s dura mater spinalis. Tyto výběžky udržují správnou polohu 

míchy při různých pohybech páteře. [ČIHÁK, 2002] 

2.9 Cévní zásobení míchy 

Cévní zásobení míchy je zajištěno arteriemi a vénami.   

2.9.1 Krční mícha  

Cévní zásobení krční míchy je zajištěno převážně a. vertebralis, a. cervicalis a a. 

cervicalis profunda. [ČIHÁK, 2002] 

2.9.2 Hrudní mícha 

Cévní zásobení hrudní míchy je zajištěno a. Intercostales, a. lumbeles, a. iliolumbalis, a. 

sacralis lat.  

Žíly se pak ze všech částí míchy sbírají do plexus venosi vertebrales interni, která je 

tvořena vv. Vertebrales, vv. Lumbales, vv. Cervicales prof., vv. Intercostales a vv. 
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Sacralis lat. Nejvyšší riziko ischemie je v hrudním úseku viz. Syndrom a. spinalis 

anterior.  

 

3 Fyziologie míchy 
Mícha má funkce převodní a reflexní.  

Mícha v lidském těle funguje jako jakýsi mezičlánek, který zajišťuje spojení mezi 

periferií, orgány a CNS. Dále zajišťuje základní obranné reflexy, tedy reflexy 

nepodmíněné, napětí cévních stěn, vyprazdňování močového měchýře a konečníku. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 

3.1 Reflexní funkce míchy  

Reflexní funkce míchy zabezpečuje především klidové napětí ve svalech a provádění 

jednoduchých svalových pohybů především obranného charakteru. (Např. rychlý 

obranný pohyb vyvolaný bolestivým podnětem.) Reflexně je míchou také řízeno 

vyprazdňování močového měchýře a konečníku a různé funkce pohlavního aparátu – 

erekce a ejakulace. [DYLEVSKÝ, 2000] 

3.2 Reflexní oblouk 

Reflexní oblouk se skládá z receptoru, dostředivé (aferentní) centra, odstředivé 

(eferentní) dráhy a efektoru neboli orgánu, který vykoná zprostředkovanou činnost. 

Podnět v reflexním oblouku je veden od receptoru přes aferentní senzitivní dráhy  do 

zadních rohů míšních. Ze zadních rohů míšních putuje do CNS. Z CNS putuje do 

předních rohů míšních, kde „nasedá“ na eferentní motorické dráhy, které signál 

dovedou až do efektoru, kterými mohou být například svalová vřeténka, a výsledkem 

je stah svalu. [DYLEVSKÝ, 2000] 
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3.3 Reflexní oblouk v praxi 

Reflexní oblouk si v praxi můžeme vyzkoušet například na patelárním reflexu. 

Podráždíme-li úponovou šlachu musculus quadriceps femoris těsně pod dolním 

okrajem pately, dojde ke smrštění svalu a k vymrštění bérce. [DYLEVSKÝ, 2000] 

A jak k tomu došlo? 

Senzitivní vlákna stehenního nervu, která jsou v tomto případě receptor, zaznamenala 

vzruch. Proto je vzruch veden aferentními senzitivními drahami do zadních rohů 

míšních. V zadních rozích míšních je vzruch převeden přes šedou míšní hmotu do 

předních rohů míšních. Odtud je vzruch eferentními motorickými drahami veden až 

k efektoru, což je opět musculus quadriceps femoris. A výsledek je vymrštění bérce. 

3.4 Převodní funkce míchy  

Převodní funkce míchy zajištují míšní dráhy, které zprostředkují oboustranné spojení 

míchy s vyššími oddíly centrálního nervstva i vzájemné spojení jednotlivých úseků 

míchy.  [Dylevský, 2000] 

3.5 Míšní dráhy 

Míšní dráhy probíhají v bílé i šedé hmotě. Dělí se na dráhy ascendentní a descendentní. 

Míšní dráhy slouží k převodu různých vzruchů z receptorů na periferii těla a též 

k volním pohybům příčně pruhovaného svalstva. V případě léze některé z drah tedy 

dojde k výpadku funkcí od místa léze níže. Jako příklad lze uvést transverzální míšní 

lézy a výpadek sfinkterů. 

Obecně lze řící, že ascendentní dráhy, tedy dráhy vzestupné, vedou senzitivní vzruchy 

do CNS, zatímco dráhy descendentní zajišťují motorické volní funkce.  

Ascendentních a descendetních drah existuje mnoho. Pro potřeby této práce je zde 

však zmíněna jen jedna z drah descendentních, a to dráha pyramidová, která zajišťuje 

volní hybnost. 

 



 
 

17 
 

3.6 Volní hybnost 

Volní hybnost, tj. pohyby, které jsme schopni provést vlastní vůlí, nám zajišťují 

pyramidové dráhy, které se kříží v mozkovém kmeni a dále procházejí do míchy, 

konkrétně do některého z míšních segment, a dále předních rohů míšních. 

3.7 Dráha pyramidová (kortikospinální) 

Pyramidová dráha je hlavní motorickou drahou. Pyramidové dráhy se kříží 

v prodloužené míše. Je tvořena z pyramidových buněk a zajišťuje volní, vědomé 

pohyby příčně pruhovaného svalstva. Pokud dojde k přerušení pyramidové dráhy, 

dochází ke spastické obrně. Pyramidová dráha zprostředkovává volní hybnost. 

V důsledku křížení pyramidových drah v mozkovém kmeni se při lézi pyramidové dráhy  

porucha hybnosti promítne na opačné straně (kontralaterálně) nežli léze.  

4 Autonomní vegetativní systém 
Pro pochopení některých klinických příznaků míšní léze je nutné znát funkci 

autonomního vegetativního systému, tedy sympatiku a parasympatiku, převážně jejich 

výstupy z míchy, kdy lze podle příznaků již předem předpokládat výši míšní léze. 

Sympatikus a parasympatikus působí vždy protichůdně. Většina vnitřních orgánů je 

inervována jak sympatikem, tak i parasympatikem. Výstupní dráhy autonomních nervů 

jsou přepojeny ve vegetativních gangliích. Sympatická pregangliová vlákna z páteřní 

míchy končí v paravertebrálních, krčních, bříšních nebo terminálních gangliích. Ganglia 

parasympatiku leží v sousedství nebo uvnitř výkonného orgánu. 

4.1 Sympatikus 

Mediátorem sympatiku je noradrenalin, který se tvoří v dřeni nadledvin. Vlákna 

sympatiku se tedy nazývají adrenergní, tedy taková, která reagují na noradrenalin. 

Sympatická vlákna vystupují z oblasti  Th1-L2. 

Sympatikus lze nazvat též jako systém alarmující. Stimulací sympatiku dochází k 

vyplavování adrenalinu a noradrenalinu, což vede k tachykardii, bronchodilataci a 

vasokonstrikci, která způsobí následnou hypertenzi. Dochází též ke zvýšenému pocení,  

polyurii a mydriáze. 
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4.2 Parasympatikus  

Mediátorem parasympatiku je acetylcholin. Vlákna parasympatiku se tedy nazývají 

cholinergní. Parasympatická vlákna vystupují z oblasti S2 – S4. 

Parasympatikus lze nazvat též systémem odpočinkovým. Stimulací parasympatiku 

dochází k bradykardii, bronchokonstrikci, zvýšené sekreci slin, erekci (priapismus) a 

mydriáze.  Parasympatický systém je aktivován např. při intoxikaci organofosfáty. 

5 Základní neurologické pojmy v kostce 

5.1 Pseudochabá paréza 

U pseudochabé parézy pacientova končetina pomalu klesá (v závislosti na postižení 

pyramidových drah). Motorické funkce ještě zcela nezanikly. Pseudochabou parézu 

můžeme najít v počátečních stadiích míšního šoku. 

5.2 Paréza a plegie 

Pseudochabá paréza se postupně mění až v parézu - částečnou ztrátu hybnosti nebo v 

plegii – celkovou ztrátu hybnosti. U paréz a plegií příslušných končetin bývá zachována 

jen hybnost, senzitivní čití může být zachováno. 

5.3 Spasticita 

Vzniká při postižení mozku, mozkového kmene a míchy v oblasti pyramidové dráhy. 

Spasticita vzniká až po několika hodinách či dnech. Pacient má flexi v lokti a pronaci v 

zápěstí. Dolní končetiny bývají v extenzi. 

5.4 Priapismus 

Priapismus neboli erekce, vzniká důsledkem mohutné vasodilatace, nejčastěji u 

transverzální míšní léze. Priapismus neustupuje ani za normálních podmíne, za kterých 

fyziologická erekce ustupuje. 

5.5 Paradoxní dýchání 

Při paradoxním dýchání dochází k vyklenutí bříšní stěny a propadu hrudníku. Toto 

dýchání je typické pro transverzální míšní lézy v segmentech krční páteře nebo vyšších 

hrudních páteřních segmentech. 
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6 Patofyziologie míšního poranění obecně 
Při úrazovém poranění míchy dochází k tzv. primárnímu poškození míchy a 

sekundárnímu poškození míchy. Tato poškození se významně podílí na závažnosti 

poškození míchy. Záchranář však dokáže ovlivnit jen sekundární poškození míchy. 

Poškození míchy je často doprovázeno neurogenním šokem, který je pro míšní 

poranění charakteristický, zejména pak pro transverzální míšní léze, a je v této práci 

popsán samostatně.  

6.1 Primární poškození míchy  

Primární poškození míchy je způsobeno samotným úrazovým mechanismem, tedy 

nárazem, kompresí, apod. Dochází například k roztříštění nebo posunu samotného těla 

obratle, což má za následek samotné poškození míchy. 

Tento proces závisí čistě na úrazovém mechanismu a záchranář jej nedokáže ovlivnit. 

Sekundární poškození míchy u nás popsal MUDr. Němeček.   

6.2 Sekundární poškození.  

Cévní poškození primárním mechanismem dále vede ke krvácení do šedé kůry míchy, 

které může vést až k hematomyelii a způsobit hemoragickou nekrózu tkáně, tj. stav, 

kdy je tkáň zalita a utlačována krví. V tomto případě se do dané tkáně nedostává přísun 

kyslíku a dochází k její nekróze a edému. Dále vzniká porucha autoregulace v důsledku 

mechanického poškození kapilár, což vede k  vasospasmům a trombózám. Tyto 

mechanismy dále rozvíjí edém, který utlačuje stále více a více tkáně, ve které dochází 

k nekróze. Vznikem nekrózy dochází k určitým biochemickým změnám, podílejících se 

na nepřímém poškození míchy. Změny spočívají v cytotoxickém působení glutamátu, 

v produkci volných radikálů, spuštění protizánětlivých procesů a mnoha dalších 

biochemických dějích.  

Edém míchy je významný a progresivní a podílí se na něm jak primární, tak sekundární 

mechanismus poranění. Následkem všech těchto změn je ztráta funkce míchy. 

Tyto mechanismy se ve své podstatě uplatňují u jakéhokoli jiného traumatického 

poranění, jako například kraniocerebrální trauma, apod. 
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7 Šokové stavy při transverzální míšní lézi 

 neurogenní šok 

 spinální šok 

7.1 Neurogenní šok 
Neurogenní šok vzniká u míšních lézí v oblasti hrudní a krční míchy do úrovně 

segmentu  Th6. 

Při neurogenním šoku dochází k převaze parasympatiku nad sympatikem, který byl 

poškozen vlivem úrazového mechanismu. Klinicky tedy u neurogenního šoku můžeme 

pozorovat bradykardii, hypotenzi a teplé končetiny jako důsledek periferní 

vazodilitace a stagnace krve v žilním oběhu. Dále vzhledem k periferní vazodilataci  a 

stagnaci krve v žilním oběhu dochází k poklesu srdečního výdeje a šoku. 

7.2 Spinální šok 
Ke spinálnímu šoku dochází při míšním poranění, nejčastěji při transverzální míšní lézi.  

V první fázi dochází ke stimulaci sympatiku, což vede k hypertenzi. Spinální šok může 

být doprovázen jak tachykardií, tak i bradykardií. 

Ve druhé fázi dochází ke ztrátě vedení vzruchů pod úrovní léze, následuje pokles 

krevního tlaku. Tato klinika může trvat i několik týdnů. 

8 Incidence spinálního poranění 
Spinální poranění se vyskytuje u 1,5 – 3 %  všech polytraumat. 45 % úrazů míchy vzniká 

při dopravních nehodách, jako důsledek působení akceleračně-deceleračních sil. 20 % 

úrazů míchy mají na svědomí pády z výše. 15 % poranění míchy mají na svědomí 

sportovní aktivity, jako například skoky do vody, paragliding, lyžování, apod. Horní úsek 

páteře (C1-C2) bývá postižen v 25 % ze všech míšních poranění. Dolní úsek (C3-Th1) 

bývá postižen v incidenci 75 % ze všech poranění míchy. 
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9 Mechanismy úrazu spinálního traumatu 
Mezi nejčastější mechanismy spinálního traumatu se řadí nepřímá poškození míchy, 

která jsou nejčastěji způsobena působením fyzikálních sil, a přímá poranění míchy, 

která jsou však méně častá, přesto lze na ně však v PNP narazit. 

9.1 Přímé poškození míchy 

Přímá poškození míchy jsou nejčastěji způsobena střelnou nebo bodnou zbraní, kdy 

projektil nebo čepel poškodí okolní struktury míchy, které následně poruší míchu či její 

dráhy, nebo zbraň pronikne přímo do míšního kanálu v určitém segmentu. Při těchto 

typech přímého poranění míchy má pacient nejčastěji klinické příznaky Brown-

Sequardova syndrome, neboli hemisekce míšní. [www.uzis.cz] 

9.2 Nepřímé poškození míchy 

Nepřímým poškozením míchy fyzikálními silami nejčastěji vznikají poranění vertikálně-

kompresivní, rotační nebo flexně-extenční. Tato poškození lze nejčastěji předpokládat 

u pádů z výše (vertikálně-kompresivní) nebo dopravních nehod (flexně-extenční).  

10 Některé etiologie spinálního poranění 
 Dopravní nehody 

 Pády z výše a skoky do mělké vody 

10.1 Dopravní nehody 

Dopravní nehody bývají nejčastější příčinou spinálního traumatu. Největší vliv na tuto 

skutečnost má velká úrazová energie a akceleračně-decelerační síly, které při dopravní 

nehodě působí na lidské tělo, zejména pak na krční páteř. [www.uzis.cz] 

10.1.1 Whiplash syndrom 

Při nárazu vozidla do překážky dochází k hyperflexi a okamžité hyperextenzi krční 

páteře postiženého, to má za následek nadměrné přetížení závěsného aparátu míchy v 

oblasti krční páteře a svalově-vazivového aparátu v téže oblasti, nebo dislokaci obratle, 

který následně může poškodit míchu kompresí. 

Záludnost Whiplash syndromu spočívá v jeho počáteční asymptomatologii. V mnoha 

případech u účastníků dopravních nehod nejsou shledány žádné klinické příznaky 
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poranění míchy, proto se bohužel velmi často zapomíná na řádnou imobilizaci krční 

páteře účastníků dopravních nehod před jakoukoli další manipulací s nimi. Díky 

počáteční asymptomatologii je diagnostika Whiplash syndromu v terénu velmi obtížná, 

proto je nutné Whiplash syndrom vždy u dopravních nehod předvídat, a tomu 

přizpůsobit postup a vyprošťování a manipulaci s postiženými.  

CAVE: Whiplash syndrom bývá velmi častý u dětí ve věku do 3 let. Dětský svalově 

vazivový aparát není ještě plně vyvinutý, proto následky Whiplash syndromu u dítěte 

bývají často mnohem závažnější a fatálnější, a to i při menších rychlostech.  

Je důležité si uvědomit, že Whiplash syndromu nelze zabránit bezpečnostními pásy, ani 

dětskou sedačkou. 

 

10.2 Pády z výše a skoky do mělké vody 

Pády z výše a skoky do mělké vody bývají 2. nejčastější příčinou spinálního traumatu. U 

tohoto mechanismu úrazu dochází nejčastěji ke kompresi obratlů a následnému 

stlačení či přerušení míchy.  U pádů z výše je nutné myslet nejen na spinální trauma, 

ale převážně na přidružená poranění, která díky velké kinetické energii často spinální 

trauma doprovázejí. 

Při skocích do mělké vody dochází nejčastěji také ke kompresnímu poranění krční 

míchy. Zákeřnost míšního poranění při skocích do mělké vody spočívá v tom, že právě 

díky poranění krční míchy se postižený nemůže hýbat, plavat. Proto je důležité vůbec 

zaregistrovat postiženého ve vodě a co nejdříve a nejšetrněji ho dostat na břeh. 

V případě, že se tak nestane, jsou často následky pro postiženého fatální. 

11 Postup záchranářů a prostředky k zajištění pacienta se 

spinálním traumatem 
Pacienti se spinálním traumatem vyžadují zvláštní a šetrný postup, který je zárukou 

nezhoršení se jejich stavu a lepší prognózy. Tento zvláštní a šetrný postup však klade 

velký důraz na koordinaci, zkušenosti a psychickou odolnost  všech účastníků na místě 
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zásahu, neboť jakýkoliv nevhodný pohyb či zaváhání může pro pacienta se spinálním 

traumatem znamenat trvalou invaliditu či smrt. 

11.1 Některé zásady manipulace s pacientem se spinálním poraněním 
 

 Naprosto nevhodné pro jakoukoliv manipulaci s pacientem se spinálním 

traumatem či jen podezřením na něj jsou plachty. V plachtách totiž velice 

jednoduše při přenášení dochází k flexi pacientovy páteře, a tedy k možnosti 

zhoršení dosavadního poranění. 

 Pro přenášení pacienta se spinálním traumatem platí, že by měl být přenášen 

jako celek, „prkno“. Z tohoto vzniklo pravidlo tzv. jednoho kusu – AS ONE PIECE, 

pravidlo, kdy je pacient přenášen současně minimálně 4 - 5 zachránci. 

[www.zdn.cz,4] 

 Nasazení krčního límce a vyprošťovací vesty probíhá vždy za přítomnosti 

minimálně dvou zachránců. 

 Pacient se spinálním traumatem či s podezřením na spinální trauma končí vždy 

ve vakuové matraci. 

 

Při vyprošťování pacienta se spinálním traumatem je nejdůležitější imobilizace krční 

páteře pacienta, především tuhým krčním límcem, který patří mezi základní vybavení 

zdravotnické záchranné služby. Další možností pokročilé fixace pacienta je tzv. 

vyprošťovací vesta, která je však o něco náročnější na manipulaci, jak s vestou, tak 

samotným pacientem. Nedílnou součástí každého vozu zdravotnické záchranné služby 

je též vakuová matrace a imobilizační rám, které lze často, a je to vhodné, užít 

v kombinaci. Dle dostupných možností zdravotnické záchranné služby se jako 

nejideálnější a kompletní zajištění pacienta se spinálním traumatem jeví užití krčního 

límce, vakuové matrace a imobilizačního rámu. 

Imobilizační prostředky tedy dostupně ve výjezdových vozech zdravotnických 

záchranných služeb jsou. 
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11.2 Postup zajištění pacienta krčním límcem 

Velikost krčního límce volíme podle vzdálenosti mandibuly od klíční kosti. V principu 

jde o to, že spodní strana krčního límce se opírá o klíční kost a horní část krčního límce 

o mandibulu. Tento jednoduchý princip tak při zvolení vhodné velikosti a správnému 

postupu nasazení límce zamezí jakémukoli pohybu krční páteře. V případě, kdy je na 

místě události dostatek záchranářů, je možno po nasazení krčního límce krční páteř 

pojistit fixačním hmatem.  

Krční límce jsou na zdravotnické záchranné službě k dispozici v několika velikostech 

v závislosti na délce krku.  

Krční límec se nasazuje zásadně ve dvou či více zachráncích. V případě, že je na místě 

zásahu jen jeden záchranář, můžeme krční páteř fixovat fixačním hmatem. Počkáme na 

dalšího školeného zachránce, se kterým poté můžeme nasadit krční límec. V žádném 

případě není vhodné se pokoušet o nasazení krčního límce v jedné osobě. V takovém 

případě může totiž dojít k iatrogennímu poškození pacienta, neboť manipulace 

s pacientem s podezřením na poškození míchy vyžaduje určitou preciznost. 

Postupy nasazování krčního límce se liší a mnohdy jsou velmi obtížné. Nejprve je 

důležité si zajistit k pacientovi vhodný přístup tak, aby každý zachránce měl alespoň 

minimální prostor pro manipulaci.  

V případě dopravní nehody, při vyprošťování řidiče či spolujezdců je vhodné, pokud je 

to možné, aby se jeden zachránce přemístil na sedadlo za pacientem a z této pozice 

uchopil hlavu pacienta a v mírném tahu v ose páteře uvedl páteř do mírné extenze do 

té doby, než druhý zachránce nasadí krční límec.  

O něco složitější je nasazení krčního límce v případě, že pacient má nasazenou helmu. 

V takovém případě je nejdříve nutné sejmout pacientovi helmu z hlavy. 

Ochranná přilba je ve své podstatě skořápka, která se při nasazování musí roztáhnout, 

aby tak následně pevně obepnula hlavu a při nárazu nebyla fyzikálními silami sejmuta 

z hlavy. Na toto je důležité pamatovat při jejím snímání, které probíhá také minimálně 

ve dvou zachráncích, a bez roztažení helmy hrozí další iatrogenní poškození.  Snímání 
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přilby je možné dvěma způsoby. Snímání přilby za současného nasazování krčního 

límce, nebo kompletní sejmutí helmy a následné nasazení krčního límce. 

11.3 Snímání helmy za současného nasazování krčního límce 

Jeden ze zachránců, nejlépe ten za hlavou, uchopí pacienta za dolní čelist v mírném 

tahu v ose páteře, čímž fixuje hlavu a krční páteř. Druhý zachránce rozepne 

podbradník, helmu za její dolní okraje roztáhne a pomalu snímá, než bude krk a hlava 

odhalena natolik, aby bylo možné nasadit krční límec. Po nasazení krčního límce 

zachránce za hlavou přebírá snímání helmy a první zachránce fixuje krční páteř límcem. 

Postup při snímání helmy a současného nasazování krčního límce je velmi obtížný a 

vyžaduje praktické zkušenosti a souhru zachránců.   

11.4 Kompletní sejmutí helmy a následné nasazení krčního límce 

Další možný postup je takový, že se krční límec nasazuje až po kompletním sejmutí 

přilby z hlavy. Zachránce za hlavou fixuje hlavu tím, že uchopí dolní čelist a v mírném 

tahu v ose páteře, zatímco druhý zachránce rozepíná podbradník, roztahuje spodní 

část přilby a snímá kompletně přilbu. Po sejmutí přilby zachránce za hlavou stále fixuje 

hlavu a krční páteř. Druhý zachránce nasazuje krční límec. 

 

11.5 Postup při užití vyprošťovací vesty 

Vyprošťovací vesta je oproti krčnímu límci mnohem komplexnější prostředek k zajištění 

a fixaci páteře. Oproti krčnímu límci totiž vyprošťovací vesta, v případě správného 

nasazení, fixuje jak páteř krční, tak páteř hrudní, bederní, a dokonce i pánevní oblast, 

což je výhodné při polytraumatech a možných frakturách v oblasti hrudní a pánevní. 

 Jednou z nevýhod vyprošťovací vesty je její složitější manipulace, což může mít za 

následek množství nechtěných pohybů, které mohou zhoršit pacientův stav. 

Vyprošťovací vesta vyžaduje přítomnost a kooperaci 2 - 3 zachránců současně. Při užití 

vyprošťovací vesty je totiž nutno šetrně manipulovat s celým tělem pacienta. 

Vyprošťovací vesta je vhodná při vyprošťování z vozidla, kdy jeden ze zachránců fixuje 

fixačním hmatem krční páteř, druhý pacienta mírně předkloní tak, aby třetí zachránce 
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mohl za záda pacienta vsunout vyprošťovací vestu. Velmi důležité je, aby bederní a 

hrudní páteř byla stále v ose s páteří krční. 

11.6 Postup při užití vakuové matrace a imobilizačního rámu 

Vakuovová matrace pracuje na principu vakua. Ve vakuové matraci je uložen sypký 

materiál, který se velmi dobře přizpůsobí jakékoli poloze těla a po odsátí vzduchu se 

zpevní, což vede k tomu, že pacienta kompletně a komfortně fixuje na požadovanou 

dobu. Důležité však je dbát na to, aby byl sypký materiál, který zajišťuje fixaci, ve 

vakuové matraci rovnoměrně rozprostřen po celé její délce ještě před umístěním 

pacienta do matrace. Vakuová matrace pak může být i s pacientem položena na 

imobilizační rám. 

11.7 Imobilizační rám 
 

Imobilizační rám jsou nejčastěji hliníková nebo umělohmotná nosítka, která se skládají 

ze dvou částí, jenž do sebe zapadají na obou koncích.Výhoda imobilizačního rámu 

spočívá v tom, že pacient nemusí být zvedán, přenášen či polohován, aby mohl být 

uložen na imobilizační rám, jako tomu bývá v případě obyčejných nosítek. Imobilizační 

rám se jednoduše rozpojí. Každá jeho část se vloží podél pacienta a na obou svých 

koncích opět zapojí. Imobilizační rám je vhodné užít v případě poranění páteře, 

současně s vakuovou matrací.  

12 Farmakoterapie u pacientů se spinálním traumatem 
Farmakologické postupy u spinálního traumatu jsou stanoveny v protokolech české 

neurologické společnosti a protokolech NASCIS III. 

Vzhledem k velkému spektru farmakologických přípravků jsou v této práci uvedeny jen 

některé léčivé přípravky.  

 Methylprednisolon 

 Fentanyl 

 Sufentanyl 

 Succinycholinjodid 

 



 
 

27 
 

12.1 Kortikoidy u pacientů se spinálním traumatem 

 Methylprednisolon (Solu-Medrol®) 

Methylprednisolon je ve vozech zdravotnických záchranných služeb dostupný pod 

názvem Solu-Medrol® v baleních po 40mg, 125 mg, 250mg, 500mg. 

Podání methyprednisolonu při spinálním traumatu je indikováno jak českou 

neurologickou společností, tak protokolem NASCIS III.  

Methylprednisolon je syntetický glukokortikoid, který svými protizánětlivými a 

imunosupresivními účinky zabraňuje vzniku a progresi otoků, tím tak ve své podstatě 

snižuje progresi sekundárního poškození u spinálního traumatu. 

 

Terapie musí být zahájena do 8 hodin od úrazu. Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné 

hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut. Tato rychlost 

podání intravenózního bolusu by měla probíhat jen u pacientů monitorovaných na EKG 

a za dostupnosti defibrilátoru.  

Podání vysokých dávek methylprednisolonu v intravenózním bolusu (dávky nad 500 mg 

po dobu méně než 10 minut) mohou způsobit arytmii, oběhový kolaps a srdeční 

zástavu. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infúze 5,4 mg/ kg/ hodinu po 

dobu 23 hodin.  [Příbalový leták] 

 

V současné době již podávání kortikoidů při spinálním traumatu není doporučováno a 

je na zvážení poměru přínosu a rizik pro pacienta.  

 

12.1.1 Nová doporučení v léčbě spinálního traumatu kortikoidy 

Dle České společnosti anestezie resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) nebyl 

v žádné studii prokazán signifikantní efekt na pozitivní neurologický vývoj sledovaných 

pacientů, kterým byla podána příslušná dávka kortikoidů při spinální lézi. Chybí tedy 

jakákoli průkazná informace o pozitivním efektu na pacienta se spinálním traumatem, 

a proto je rutinní podávání kortikoidů při spinální lézi spíše nedoporučováno. 

Podávání kortikoidů ve vysokých dávkách je totiž spojeno s vyšším výskytem 

nežádoucích účinků, jako například hyperglykemie, infekce a krvácení do GIT. (tvorba 

vředů)[www.akutne.cz,9] 
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12.2 Myorelexace u pacientů se spinálním traumatem 

 Succinylcholin jodid (Suxamethonium®) 

Myorelaxace pacientů se spinálním traumatem má svá specifika.  

U spinálních traumat je kontraindikováno podání deporalizujícího myorelaxancia 

succinylcholin jodidu (Suxamethonium®, SCHJ). SCHJ při aplikaci způsobuje fascikulace, 

jako důsledek obsazování nervosvalové ploténky, kde soutěží o vazebná místa s 

acetylcholinem na nikotinových receptorech. Proto je vhodné myorelaxaci zahájit 

prekurarizací, kdy pacientovi aplikujeme nejprve některé z nedepolarizujících 

myorelaxans – Norcuron ®, Arduan® a následně SCHJ.  Tímto postupem je však nástup 

SCHJ opožděn, proto je nutné SCHJ podat ve větší dávce. Prekurarizace zábrání vzniku 

fascikulací, které jsou u spinálních traumat nežádoucí, jelikož mohou výrazně zhoršit 

prognózu míšního poranění. [http://www.lf2.cuni.cz/,10 ] 

12.3 Analgezie u pacientů se spinálním traumatem 

 Fentanyl (Fentanyl®) 

 Sufentanyl (Sufentanyl®) 

Před manipulací s traumatologickým pacientem je nutno pacientovi ulevit od bolesti, 

aby tak bylo zabráněno vyplavování katecholaminů, což vede k menšímu stresování 

organismu. Přítomnost stresových faktorů u traumatického poranění může zhoršit 

prognózu, zejména pak u míšních poranění, kdy pacient bez analgezie má tendenci k 

nepředvídaným pohybům v důsledku bolesti.  Nejlepších analgetických účinků lze v 

přednemocniční péči dosáhnout analgetiky opioidního typu Fentanylem© a 

Sufentanylem©. Analgetika opioidního typu mají v  případě aplikace i.v. nástup do 3 

minut a délka trvání účinku je kolem 30 minut. Opioidní analgetika mají své antidotum, 

takže jsou relativně bezpečná. 

U míšních poranění je postup aplikace anlagetik stejný jako u kteréhokoliv jiného 

poranění traumatologické etiologie. 

Nejvhodnější je aplikace Fentanylu®/Sufentanylu® i.v., případně i.o. v dávce 2 - 50 

mikrogramu/kg, to je 2 ml titrovaně u pacienta ideální váhy. 
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V případě větší dávky opioidních analgetik může dojít k takové sedaci pacienta, že 

nebude možné objektivně vyšetřit neurologické funkce, proto, pokud je to možné, je 

vhodné udržet stav pacientova vědomí na takové úrovni, aby s pacientem byla možná 

komunikace. 

 

13 Diferenciální diagnostika spinálního traumata 
Proto, aby byl záchranář schopen provést diferenciální diagnostiku spinálního 

traumata, je potřeba znát jak základní patofyziologické procesy, uvedené v 

předchozích kapitolách, tak  míšní syndromy, které se vyskytují u různých poranění 

míchy, a šokové stavy, které jdou ruku v ruce s poškozením míchy. Tyto procesy, 

syndromy a klinické příznaky si poté poskládat do souvislostí, a v praxi je pak logickým 

úsudkem vytřídit a užít na konkrétní situace v praxi.  

13.1 Míšní syndromy  
V odborných publikacích je pojmenováno mnoho míšních syndromů. Pro potřeby 

zdravotnických záchranářů zde bude uvedeno jen několik míšních syndromů a jejich  

popis. 

13.1.1 Transverzální léze míšní 

Při syndromu transverzální míšní léze dochází k poškození jednoho nebo několika 

míšních segmentů a také vždy dochází k porušení všech aferentních i eferentních  drah 

a v místě léze i šedé hmoty. Lézí všech motorických drah vzniká paraparéza či 

quadruparéza. Pod místem léze dochází k výpadku senzitivního čití. Dále dochází k 

poruše funkcí sfinkterů, což vede k inkontinenci nebo retenci. Dominujícím příznakem 

bývá priapismus. Přerušením sympatiku dochází k neurogennímu šoku. Kůže bývá 

zarudlá, díky snížené potní sekreci. V případě, že symptomatologie transverzální míšní 

léze trvá déle než 48 hodin, je pravděpodobnost vyléčení minimální. V přednemocniční 

péči v případě transverzální míšní léze nastává velký problém při transverzální lézi v 

krčních segmentech C3-C5 nebo vyšším hrudním segmentu Th 1 – Th 7. Segmentem C3 

– C5 je inervován hlavní dýchací sval – bránice. Transverzální lézí v těchto segmentech 

často dochází k poruchám dýchání až k apnoe. Mezižeberní svalstvo je inervováno z 
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páteřního segmentu Th1 –Th7. Projevem transverzální léze v oblasti Th1 – Th7 bývá 

paradoxní dýchání. Krátkodobé vyřazení míchy, připomínající traumatickou příčnou lézi 

míšní, může vzniknout například při kotrmelci nebo po pádu z výše, kdy dojde k otřesu 

míchy (commotio spinalis). 

Pacienta je nutno předat na specializované centrum. 

 Typickými příznaky u transverzální léze míšní jsou: 

 Priapismus 

 Paradoxní dýchání 

 Neurogenní šok 

 Porucha sfinkterů 

 Výpadek veškerého čití 

13.1.2 Jednostranné příčné míšní léze (Brownův-Sequardův syndrom) 

Příznaky Brown-Sequardova syndromu vyplývají z anatomického průběhu 

spinothalamické dráhy, jejíž vlákna pro vnímání bolesti a teploty, ale také vlákna pro 

hrubé čití z protilehlé poloviny těla směrem k mozku, vedou v porušené polovině 

páteřní míchy.  Pod místem postižení je na straně léze porucha hlubokého čití z 

porušení zadních provazců míšních společně s postižením motorickým v důsledku 

přerušení pyramidové dráhy. Kontralaterálně pod místem postižení bývá výpadek 

veškerého čití. V postiženém segmentu je na straně léze úplná anestezie. 

 

Dominující příznaky:   

 Spastická paréza homolaterálně, tedy na stejné straně jako léze 

 Chybění vibračních vjemů homolaterálně 

 Homolaterálně vasodilatace 

 Kontralaterálně ztráta vnímání teploty a bolesti 
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13.1.3 Léze míšních provazců 

Mezi míšní provazce se řadí tzv. míšní dráhy, viz. kapitolu míšní dráhy. Pro potřeby 

zdravotnických záchranářů se tato kapitola věnuje jen kortikospinálním drahám. 

Symptomatologie lézí míšních provazců závisí na míře poškození příslušné míšní dráhy. 

Symptomy se pak nejčastěji projeví distálně od místa nejvýše uložené léze příslušné 

dráhy, a to zpravidla bilaterálně. 

Při lézi kortikospinálních drah se nejčastěji objevují dva klinické příznaky: 

 Spasticita dolních končetin se spastickou paraparézou, bez poruchy funkcí 

sfinkterů, s hyperreflexií a pyramidovými příznaky. 

 

Nejčastější netraumatické příčiny lézí míšních provazců jsou například: 

amyotrofická laterální skleróza a bronchiální karcinomy. 

 

13.1.4 Léze předních rohů míšních 

Přední rohy míšní obsahují, kromě jiného, motoneurony pro příčně pruhovanou 

svalovinu. Proto má postižení předních rohů míšních svou specifickou 

symptomatologii. 

Pokud jde jen o izolované poškození předních rohů míšních, dochází čistě 

k motorickým výpadkům, jako například:  

 chabá paréza 

 svalová atrofie 

 u chronického procesu se objevují též fascikulace 

V případě poškození předních rohů míšních, a současně i struktur sousedících 

s předními rohy míšními, je symptomatologie mnohem pestřejší. 

Nejčastější příčiny lézí předních rohů míšních jsou například infekce (poliomyelitis 

anterior acuta), tumory, degenerativní systémová onemocnění (amyotrofní laterální 

skleróza, apod.) onemocnění, ischemická onemocnění (arterioskleróza) a dalších 

onemocnení, jako například diabetes mellitus, elektrotraumata, apod. 
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14 Diagnostika spinálního traumata v PNP a možné diferenciální 

diagnózy 
Pro stanovení diferenciální diagnózy spinálního traumatu je nutné provést standardní 

neurologická vyšetření, která jsou dostupná v přednemocniční péči, a hledat na 

pacientovi klinické příznaky, které mohou nasvědčovat na poranění míchy, zejména 

poruchy čití, hybnosti, bolest, apod. Je logické, že ne klinický příznak nutně znamená 

jen poškození míchy. Zejména pak při traumatických poraněních lze předpokládat i 

poranění jiných orgánových systémů. Proto by měl každý záchranář uvažovat nad 

dalšími možnými poraněními a hledat další příznaky, které by mohly nasvědčovat jiným 

poraněním, které pacienta ohrožují bezprostředně na životě (krvácení). To však 

neznamená upuštění od kompletního lege artis zajištění pacienta s podezřením na 

spinální trauma v případě, že nehrozí časová tíseň. V opačném případě má přednost 

stabilizace pacientových fyziologických funkcí. 

Diagnózu spinálního traumatu lze s jistotou určit jen u pacienta při vědomí. U pacienta 

v bezvědomí lze spinální poranění s jistotou určit jen za souběhu určitých klinických 

přiznaků. Ve většině případů je možné spinální poranění u pacienta v bezvědomí jen 

předpokládat.  

14.1 Pacient v bezvědomí 

Pokud je pacient v bezvědomí, nezbývá nic jiného, než poranění páteře předpokládat 

podle mechanismu úrazu a chovat se k pacientovi tak, jako by poranění míchy měl. To 

znamená využít všech možných a dostupných prostředků určených k fixaci páteře. Pro 

zjištění mechanismu úrazu nám mohou posloužit i svědci, kteří mohou podrobněji 

popsat některé detaily, například, že pacient před tím, než upadl do bezvědomí, zvedal 

těžké břemeno či udělal rychlý pohyb, nebo přibližnou rychlost nárazu vozidla do 

překážky, apod.  
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14.1.1 Vyšetření pohledem a diferenciální diagnostika spinálního 

traumatu u pacienta v bezvědomí 

Dalším jednoduchým a neméně důležitým vyšetřením je vyšetření pohledem, kdy na 

pacientovi můžeme pozorovat zevní poranění, převážně pak na lebce, jako například 

kraniocerebrální poranění, intrakraniální poranění s možným epidurálním 

hematomem, které, vzhledem k mechanismu úrazu, mohou nasvědčovat o poškození 

míchy, anebo nás mohou navést na jinou příčinu  bezvědomí.  [Mumenthaler,2008] 

Dále můžeme na pacientovi pozorovat fascikulace, které již mohou nasvědčovat o 

poškození míchy, paradoxní dýchaní, které může poukazovat na transverzální míšní 

lézi. V neposlední řadě lze na pacientovi v bezvědomí shledat deformace páteře nebo 

hematomy na různých páteřních segmentech. Při diferenciální dg. ukazatelem při 

vyšetření pohledem může být též pokousání jazyka, které může nasvědčovat jak o 

epilepsii, tak o hematomyelii. 

 

14.1.2 Vyšetření pohmatem a diferenciální diagnostika spinálního 

traumatu u pacienta v bezvědomí 

Při vyšetření pohmatem bychom neměli zapomenout na šetrné prohmatání páteře, 

kde lze nahmatat deformace obratlů. Zásadně se vyhýbáme prohmatávání krční 

páteře. 

14.1.3 Vyšetření vitálních funkcí a diferenciální diagnostika spinálního 

traumatu u pacienta v bezvědomí  

Samozřejmostí je měření vitálních funkcí, kdy můžeme změřením krevního tlaku 

(hypotenze) a tepové frekvence (bradykardie) usuzovat na neurogenní šok, který by 

mohl poukazovat na transverzální míšní lézi. Pro potvrzení neurogenního šoku bychom, 

u pacienta v bezvědomí, měli hledat teplé končetiny.   

Pokud budeme uvažovat o diferenciální diagnostice, připadá v úvahu například cévní 

mozková příhoda (CMP), na kterou můžeme usuzovat v případě naměřené hypertenze.  

Vybavování reflexů u pacientů v bezvědomí postrádá význam, převážně pak, pokud je 

příčina bezvědomí neznámá. Pokud se však u pacientů v bezvědomí rozhodneme k 
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orientačnímu vyšetření reflexního oblouku, můžeme při vybavování reflexů nalézt jak 

areflexii, tak hyperreflexii, v závislosti na hloubce a přičině bezvědomí. Ve větší míře 

však bývá u postiženého v bezvědomí s patologickým procesem v míše vybavována 

hyperreflexie. Pro zhodnocení hloubky bezvědomí použijeme stupnici GCS (Glasgow 

Coma Scale). 

Dle Mumenthalera lze však podle příznaků odlišit, zda-li u pacienta v bezvědomí 

probíhá patologický  proces v míše, popřípadě hemisférách (CMP), nebo v mozkovém 

kmeni dle následujících příznaků. 

 

14.1.4 Patologický proces v míše či mozkových hemisférách u pacienta v 

bezvědomí 

 

 Na straně parézy je dolní končetina rotována zevně 

 Reakci na bolest lze vyvolat jen na nepostižené straně. Totéž platí i o 

nebolestivých grimasách v obličeji 

 Po pasivním zvednutí končetin klesají nebo padají na paretické straně, 

rychleji, zcela “mrtvě” zpět na zem 

 Pasivně otevřená víčka kloužou na straně parézy pomalu po bulbu zpět 

[Mumenthaler, 2008] 

 

14.2 Pacient při vědomí 

Pacient při vědomí již většinou sám zdůrazňuje některé klinické příznaky poranění 

páteře. Převážně pak bolest v zádech, bolest šíje, slabost končetin, brnění končetin, 

bolest končetin, výpadky čití v určitých dermatomech, apod.  

Při podezření na spinální trauma pacienta vyzveme k pohybům horních a dolních 

končetin. Dále vyšetříme čití, kdy začínáme na akrálních částech končetin, tedy na 

prstech končetin a postupujeme kraniálně až do místa, kde pacient pocítí podráždění. 

Čití můžeme vyšetřovat buďto vlastní rukou, nebo tupým předmětem. Hybnost a čití se 

vyšetřuje oboustranně. 
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Funkci dýchacích svalů pacienta můžeme ověřit výzvou k zakašlání. Při kašli se totiž 

zapojují jak hlavní dýchací sval – bránice, tak pomocné mezižeberní svaly a svaly 

„břišního lisu“. Pokud se tedy zakašlání pacientovi podaří bez problému, získáme tak 

rychle a jednoduše ucelený přehled o fyziologické/patofyziologické funkci míchy 

v příslušných páteřních segmentech. 

Ani u pacienta při vědomí by nemělo chybět vyšetření páteře pohmatem, avšak pokud 

pacient vykazuje jasné symptomy spinálního traumatu, je vyšetření páteře pohmatem 

v přednemocniční péči rizikové a při nešetrné manipulaci by mohlo toto vyšetření 

způsobit mnohem horší prognózu. Nevyšetřuje se pohyblivost krční páteře. 

Na pacientovi při vědomí si všímáme deformace páteře, hematomů, nepřirozené 

polohy, teplých končetin, apod. Stejně jako u pacienta v bezvědomí je nedílnou 

součástí diagnostiky a vyšetření pacienta měření vitálních funkcí.  

Důležité je zmínit, že prioritně se řeší stabilizace vitálních funkcí pacienta, i přestože je 

patrné poranění páteře. Pokud je to však možné a nehrozí žádná časová tíseň, měl by 

se záchranář k pacientovi chovat tak, aby pacientovo poranění nepřešlo do další 

progrese, tedy šetrně. V možnostech přednemocniční péče není stanovení exaktní 

diagnózy spinálního traumatu s přesným určením výše léze, to je možné až 

v příslušném nemocničním zařízení. Důležité je však vyslovit podezření na spinální 

poranění, a tomu přizpůsobit postup. 

CAVE: Je  potřeba si uvědomit, že každá porucha hybnosti či čití znamená poškození 

míchy. 

Pokud není jasná zevní příčina poranění, můžeme uvažovat o vzniku onemocnění 

míchy bez vnější příčiny, tedy neúrazové, mezi tyto lze zařadit například ischemii 

míchy, krvácení do míchy, nebo také psychogenní faktory. 

15 Úrazová/neúrazová poškození míchy 

15.1 Úrazová poškození míchy 

Mezi úrazová poškození míchy lze zařadit například transverzální míšní lézi, Brown-

Sequardův syndrom apod. Vzhledem k tomu, že těmto míšním syndromům byly 
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věnovány jiné kapitoly této práce, jsou v tomto tématu uvedeny jen některá, dosud 

nezmíněná úrazová poškození míchy. 

15.1.1 Komprese 

Kompresí se rozumí stlačení míchy tělem obratle, nádorem nebo edémem. Typickými 

projevy komprese míchy mohou být nejistá chůze, bolesti, brnění, nebo až plegie v 

závislosti na stupni a místu komprese. 

15.1.2 Poškození obratlů 

Poškození obratlů nebývá samotným problémem poruchy míchy. Problém nastává, 

pokud poškozený obratel, či jeho úlomky, utlačují nebo přeruší míchu. Takový pacient 

může vykazovat klinické příznaky transverzální míšní léze. K poškození obratlů dochází 

luxací, subluxací nebo frakturou. 

15.2 Neúrazové poškození míchy  

15.2.1 Záněty míchy  

 Myelitidy 

 Tabes dorsalis 

Záněty mohou do míchy prostoupit třemi cestami: krví, lymfou nebo otevřeným 

poraněním. Typickými klinickými příznaky zánětu míchy jsou meningeální příznaky 

(trojnožka, opozice šíje), cefalea, nausea a typický nález v liquoru. Záněty míchy mohou 

vykazovat příznaky kteréhokoli míšního syndromu dle rozsahu zánětu. 

 

15.2.2 Degenerativní onemocnění míchy 

 Amyotrofická laterální skleróza 

Příčina degenerativních onemocnění míchy je zatím neznámá. Jde o autoimunitní 

onemocnění míchy, které má celou škálu klinických příznaků (parézy, poruchy 

hybnosti, čití, fascikulace) a může vykazovat všechny míšní syndromy. Pacient s 

degenerativním onemocněním míchy často končí v trvalé invaliditě. Fatální bývají 

postižení míchy v segmentech inervujících bránici (C3-C5) a vedlejší dýchací svalstvo. 
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15.2.3 Vertebrogenní onemocnění míchy 

Vertebrogenní onemocnění míchy je způsobeno výhřezem discus intervertebralis nebo 

samotným stárnutím těla obratle, kdy může dojít k dislokaci těla či disku, což může 

vést k poškození míchy. Nejčastější příčinou bývá jednostranná zátěž bederní páteře 

(špatné zvedání břemene). Příznaky bývají velmi pestré: bolest v bederní oblasti, 

parézy DK, fascikulace, brnění, svalová atrofie, poruchy vyprazdňování, poruchy čití. 

15.2.3 Diabetická mikroangiopatie a poškození míchy 

Diabetická mikroangiopatie bývá jednou z komplikací diabetu 2. typu. Jedná se o 

postižení kapilár, kterými je vlivem pokročilé aterosklerózy snížen průtok. V důsledku 

tohoto může dojít až k ischemii míchy se všemi specifickými příznaky. 

16 Diferenciální diagnostika spinálního traumatu dle 

Mumenthalera 
Mumenthaler používá pro diferenciální diagnostiku spinálního poranění rozdělení dle 

končetin podle začátku (náhlý vznik, velmi rychle, hodiny až dny, týdny až měsíce, 

roky) a podle způsobu vzniku (zevní působení - úrazový mechanismus, spontánní vznik, 

vznik po infekci, čistě motorické spastické syndromy). 

16.1 Náhle vzniklá oboustranná slabost dolních končetin při zevním 

způsobu vzniku 

Pro potřeby této práce a práce zdravotnických záchranářů je v této práci uvedeno jen 

několik diferenciálních diagnostik, a to pouze náhle vzniklých a velmi rychle vzniklých 

slabostí dolních končetin, paraparéz nebo paraplegií.  

16.1.1 Otřes míchy (commotio spinalis) 

Otřes míchy vzniká po úrazu nejčastěji u sportovců, po pádu na záda. V těchto 

případech se lze často setkat s příznaky akutní transverzální míšní léze, nejčastěji 

v cervikální a thorakolumbální oblasti. Příznaky mohou být čistě senzitivní nebo senzo-

motorické. Pro otřes míchy je typické odeznění všech příznaků do 3 dnů. 

Dominující příznaky  

 Symptomatologie transverzální míšní léze 

 Fascikulace 
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 Poruchy senzitivního nebo motorického čití 

 

16.1.2 Zhmoždění míchy (kontusio spinalis) 

Ke kontuzi míchy může dojít úrazovým mechanismem, frakutrou nebo luxací těla 

obratle. Při kontuzi míchy dochází vlivem myelomalacie a hematomyelie k edému, 

který následně utlačuje další míšní struktury vlivem sekundárního poškození. 

Dominující příznaky 

 Titubace 

 Nejistá chůze 

 Poruchy čití 

16.1.3 Psychogenní paraplegie 

Jedná se o psychickou poruchu, kdy pacient po prožití traumatizujícího zážitku či 

dlouhodobého stresu přestane hýbat končetinami, a jeho stav se může jevit jako 

kompletní transverzální míšní léze či jakýkoli jiný míšní syndrom. Je však velmi obtížné 

na místě zásahu objektivně zjistit, co psychogenní paraplegii způsobilo.  

Psychogenní paraplegie může vzniknout i akutně. Při psychogenní paraplegii pacient 

nemá žádné objektivní nálezy. Svalový tonus je normální, reflexy jsou beze změn, chybí 

pyramidové příznaky. 

Pacienta je možné usvědčit silnými algickými podněty, avšak hrozí ztráta důvěry a další 

nespolupráce. Proto se k rozpoznání, zda jde o psychogenní paraplegii, či transverzální 

míšní lézi, užívá několik běžných neurologických vyšetření. Nejčastěji se užívá zkouška 

se zavřenýma očima, kdy lze občas, při opakování zkoušky, zaznamenat změny 

intenzity čití. 

Vznik psychogenní paraplegie je vždy psychického rázu. Přestože nebudou na 

pacientovi shledány žádné klinické známky poškození míchy, nelze psychogenní 

paraplegii podceňovat. Střední zdravotnický pracovník by se měl k pacientovi chovat 

tak, jako by utrpěl spinální trauma, přestože má pochybnosti. 

Dominující příznaky 
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 Může být kompletní symptomatologie transverzální míšní léze 

 Bez algické a termické poruchy čití 

16.1.4 Spinální trauma při elektrotrauma 

Může způsobit paraplegii nebo paraparézu zejména v případech, kdy proud projde 

tělem kraniokaudálně, tedy směrem od hlavy dolů.  

 Paraparéza 

 Plegie 

 Popáleniny 

16.2 Rychlý vznik paraplegie při zevním způsobu vzniku 

Paraplegie sice nevznikla okamžitě, ale přesto rychle v průběhu několika hodin. Mezi 

tyto příčiny paraplegie se dle Mumenthalera řadí: 

 Spinální epidurální hematom 

 Syndrom arteria spinalis anterior 

 Hematomyelie 

 

16.2.1 Spinální epidurální hematom 

Spinální epidurální hematom se často projevuje intenzivní místní bolestí. Paraplegie se 

rozvíjí během několika hodin. Hematom může být způsoben poraněním páteře. Ohlásí 

se vždy intenzivní místní a někdy pásovou bolestí. Obrna začne většinou po hodinách, 

vzácně až během jednoho dne, ale už i po několika hodinách zde může být kompletní 

symptomatologie transverzální míšní léze. Pacienta, který vykazuje symptomatologii 

spinálního epidurálního hematomu, směřujeme co nejrychleji na neurochirurgické 

pracoviště, neboť jedině chirurgický výkon může zamezit trvalému ochrnutí a progresi 

hematomu. [Mumenthaler, 2008]. 

Dominující příznaky 

 Paraplegie 

 Pásová bolest 

 Možnost rozvinutí příznaku transverzální míšní léze 
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16.2.3 Syndrom a. spinalis anterior 

Jedná se o ischemické postižení míchy. Nejčastěji spinální ischemii může způsobit  

šokový stav nebo prudký pohyb při zvedání těžkého břemene, kdy dojde k utlačení 

některé ze zásobujících arterií (a. spinalis anterior) vyhřeznutou meziobratlovou 

ploténkou, s rozvojem typických patofyziologických procesů ischemizované tkáně, tedy 

k edému, následnému útlaku dalších okolních struktur a nekróze s vyplavením 

tkáňových působků. Klinické příznaky pak mohou simulovat kompletní transverzální 

míšní lézi. 

Dominující příznaky  

 Disociovaná porucha čití 

 Paraplegie 

 Porucha algického a termického čití 

 

16.2.4 Hematomyelie 

Jde o krvácení do míchy, při kterém vzniká hematom, proto se hematomyelie vyvíjí 

v čase, nejčastěji po tupém poranění (pád na hýždě, skok do přílíš mělké vody), ihned, 

nebo s latencí několika hodin nebo dnů. Příznaky se mohou vyvinout až k úplnému 

příčnému míšnímu syndromu nebo čistě k intramedulárnímu procesu s disociovanou 

poruchou čití a motoriky. [Mumenthaler, 2008] 

Dominující příznaky: 

 Poruchy čití 

 Poruchy motoriky 

 Bolest v postižené oblasti 

 

16.3 Bolesti v bederní části zad (Lumbalgie) 

Bolest v bederní oblasti nemusí znamenat poškození míchy, ale může nasvědčovat o 

výhřezu disku (discus intervertebralis) lumbální páteře, který v budoucnu může míchu 

poškodit. Jsou známy případy, kdy z “vyhřeznuté ploténky” pacient skončí v trvalé 
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invaliditě. Nejčastější mechanismy, které způsobují lumbalgii, jsou úrazy a tzv. špatné 

pohyby, ústřely. [Marco Mumenthaler, 2008] 

U bolestí v bederní části zad, jedná-li se o výhřez disku, často bývá slabost dolní 

končetiny, radikulární vyzařování bolesti do dolní končetiny. Podle páteřního 

segmentu, ve kterém došlo k vyhřeznutí disku, pak radikulární bolest může iradiovat 

buď po vnější, nebo vnitří straně stehna, ke kolenu, lýtkům sž k plantě. 

L3 

Výhřez disku v oblasti L3 se projevuje kořenovou bolestí na vnitřní straně stehna 

táhnoucí se až před koleno. 

L4 

Výhřez disku v oblasti L4 se projevuje kořenovou bolestí táhnoucí se ze zevní strany 

stehna až k vnitřnímu okraji nohy. 

L5 

Výhřez disku v oblasti L5 se projevuje kořenovou bolestí nad kolenem a táhnoucí se až 

k palci nohy. 

S1 

Výhřez disku v oblasti S1 se projevuje kořenovou bolestí táhnoucí se ze zadní strany 

stehna přes zevní kotník až k malíku nohy. 

 

16.4 Bolesti ve ventrální krajině hrudníku 

Bolesti ve ventrální krajině hrudníku nepatří přímo k tématu práce, ale dovolil jsem si 

je zde uvést, aby čtenář získal představu o komplexnosti nervového systému v rámci 

jiné diferenciální diagnostiky. Bolesti ve ventrální krajině hrudníku mohou, díky 

mnohačetným nervovým zakončením různých životně důležitých orgánů, simulovat 

bolest téměř “kdekoliv-čehokoliv”. Mimo hrudních orgánů se do ventrální krajiny 

promítá i bolest orgánů břišních, díky odstupu nervů pro některé bříšní orgány právě 
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ve ventrální oblasti. Bolest se promítá do Headových zón (viz. přílohu) na povrch 

hrudníku či zad podle toho, jaký nerv daného orgánu je drážděn. 

16.4.1 Srdeční sval a perikard 

Bolest srdečního svalu či perikardu se nejčastěji promítá do spánkové oblasti, frontální 

oblasti a do oblasti prsou.  Bolest v této oblasti tedy může znamenat páteřní segment 

C3-C4 srdce a C8-TH8 perikard. 

16.4.2 Oblouk aorty a descendentní aorta 

Bolest oblouku aorty či descendentní aorty se nejčastěji promítá do horní části levého 

prsa. V páteřním segmentu C3-C4 aorta a TH1-TH3 descendentní aorta. 

16.4.3 Disekce karotidy 

Bolest způsobená disekcí karotidy se nejčastěji projevuje bolestí krku. Diagnózu 

disekce karotidy může potvrdit Hornerův syndrom, jelikož při disekci karotidy dochází 

k poškození sympatického nervového systému.  

Disekce karotidy se velmi často objevuje u traumatizujících poranění, zejména pak při 

autonehodách. 

16.4.4 Žlučník játra 

Bolest žlučníku a jater se promítá do střední části epigastria a pravé části krku. Bolest 

může vyzařovat až ke klíční kosti. Páteřní segment TH6-TH10, C3-C4. 

 

16.4.5 Žaludek 

Bolest žaludku se často promítá do střední části epigastria a levé části krku. Bolest 

taktéž může vyzařovat až ke klíční kosti. Páteřní segment Th5 – Th9, C3 – C4. 

16.4.6 Slezina 

Bolest sleziny se promítá do levé části epigastria. Páteřní segment Th7 – Th10. 

16.4.7 Pankreas 

Bolest pankreatu se promítá taktéž do levé části epigastria. Páteřní segment Th6- Th9. 
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16.4.8 Ledviny a močovod 

Bolest ledvin a močovodu se promítá nejčastěji do pravé i levé části mesogastria, 

popřípadě epigastria. Páteřní segment Th9 – Th12. 

17 Praktická část 
 Sběr dat 

 Dotazníkové šetření 

17.1 Hypotézy sběru dat 

Domnívám se, že posádky rychlé zdravotnické pomoci nepodceňují vznik spinálního 

traumatu u mechanismů, které by o spinálním traumatu mohly nasvědčovat, ale 

naopak, spíše nadhodnocují případné riziko vzniku spinálního traumata, a tomuto 

přizpůsobí své postupy 

Hypotéza č.1 Posádky RZP nepodceňují riziko spinálního poranění a krční límec 

nasazují vždy při podezření na spinální trauma. 

Hypotéza č.2 Posádky RZP jsou edukovány o aplikaci Solu-Medrolu© při 

spinálním traumatu a jsou schopny jej aplikovat v rámci svých kompetencí a 

platné legislativy. 

Hypotéza č.3 Posádky RZP jsou schopny, v případě nemožnosti využít LZS, 

transportovat pacienta se spinálním poraněním nebo podezřením na něj na 

příslušná komplexní pracoviště. 

Hypotéza č.4 Posádky RZP jsou edukovány o TRIAGE positivitě a pacienty se 

spinálním traumatem předávají letecké záchranné službě. (LZS) 

 

17.2 Hypotézy dotazníkového šetření 

Laická veřejnost je již dostatečně edukována v oblasti první pomoci při spinálním 

traumatu a nenadhodnocuje spinální poranění nad zástavu oběhu, tzn. je 

schopna stanovit priority při zástavě oběhu spolu s možným míšním poraněním. 
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Hypotéza č.5 Laická veřejnost zná algoritmy první pomoci při spinálním poranění. 

(Zástava krvácení > resuscitace>) 

Hypotéza č.6 Laická veřejnost se nebojí s postiženým hýbat pro potřeby zajištění 

základních životních funkcí, přestože lze z mechanismu úrazu usuzovat na 

poranění míchy. 

 

17.3 Metodika sběru dat 

Sběr dat průběžně probíhal na stanovištích zdravotnických záchranných služeb, které 

pracují v systému rychlé zdravotnické pomoci, tedy posádek bez lékaře, nebo na 

stanovištích, které pracují v systému randez-vous, ale na místě zásahu všechny 

potřebné úkony provedl nelékařský zdravotnický pracovník, včetně podání 

farmakoterapie po telefonické konzultaci s lékařem. 

Na vybraných stanovištích zdravotnických záchranných služeb jsem důkladně 

prostudoval záznamy o výjezdech, ve kterých jsem nejprve vyhledával mechanismy 

úrazu či prvotní výzvy, které by mohly nasvědčovat tomu, že na místě zásahu se bude 

nacházet pacient s možným poraněním míchy. 

V případě, že jsem nalezl záznam o výjezdu, ve kterém mechanismus úrazu či prvotní 

výzva nasvědčovala poranění míchy, sledoval jsem další tři podmínky.  

Nasazení krčního límce 

V případě, že byla splněna podmínka mechanismu úrazu či prvotní výzvy, která by 

nasvědčovala poranění míchy, vyhledával jsem v záznamech o výjezdu, zda nelékařský 

zdravotnický pracovník v této situaci nasadil krční límec. V případě, že v záznamu 

nebylo zapsáno použití krčního límce, tato podmínka byla považována za nesplněnou. 

Podání kortikoidů (Solu-Medrol ©) 

Další podmínkou, která byla sledována v záznamech o výjezdu, je podání vhodné dávky 

kortikoidů. V případě, že v záznamu o výjezdu bylo zaznamenáno, že pacient se nachází 

při vědomí, má poruchy hybnosti, čití nebo v záznamu o výjezdu bylo stanoveno 
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poranění míchy, jako diagnóza či fyziologické funkce nasvědčovaly o neurogenním 

šoku, byla tato podmínka splněna v případě, že byl podle NASCIS III protokolu podán na 

místě zásahu metylprednisolon (Solu-Medrol®) bolusově 30 mg/kg hmotnosti do 15 

minutové infuze a posléze pokračovat 5,4 mg/kg hmotnosti po dobu 23 hodin.  

Pokud v záznamu o výjezdu nebyla řádně zapsána farmakologická terapie či se zásadně 

odlišovala od NASCIS III protokolu, byla tato podmínka považována za nesplněnou. 

Transport na vhodné oddělení  

Pokud ze záznamu o výjezdu (mechanismus úrazu, prvotní výzva) vyplynulo jen 

podezření na poranění míchy, byla tato podmínka považována za splněnou, pokud byl 

pacient transportován na urgentní příjem. 

V případě, že v záznamu o výjezdu bylo zaznamenáno, že pacient se nachází při 

vědomí, má poruchy hybnosti, čití, nebo v záznamu o výjezdu bylo stanoveno poranění 

míchy jako diagnóza, či fyziologické funkce nasvědčovaly o neurogenním šoku, byla 

tato podmínka splněna v případě, že byl pacient transportován na specializované 

komplexní pracoviště Traumacentrum/emergency. 

Způsob transportu pacienta 

Poslední sledovanou podmínkou byl zvolený způsob transportu pacienta se spinálním 

traumatem. Tato podmínka byla považována za splněnou, pokud bylo v záznamu o 

výjezdu poznamenáno, že byl pacient předán letecké záchranné službě (LZS). V 

případě, že byl pacient se spinálním traumatem předán posádce rychlé lékařské 

pomoci nebo transportován přímo posádkou rychlé zdravotnické pomoci, byla tato 

podmínka považována za nesplňenou. 

Je nutné upozornit, že všechny sledované podmínky byly upraveny a vybrány a 

sestaveny z několika jednotlivých a různorodých doporučení české neurologické 

společnosti a ATLS protokolů tak, aby z jejich plnění či neplnění bylo možné získat data, 

která budou mít určitou výpovědní hodnotu o schopnosti středních zdravotnických 

pracovníků na výjezdových stanovištích zdravotnických záchranných služeb, postarat se 
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o pacienta se spinálním traumatem. Byly tedy vybrány pro potřeby této práce a jejich 

nesplnění striktně neznamená non lege artis postup. 

 

17.4 Analýza sběru dat 

Přehled mechanismů úrazu/prvotních výzev 

 

 

 

 

Graf č.1  

 

Celkem bylo pro tuto práci sledováno a vybráno 36 záznamů o výjezdu, tedy 36 

pacientů. Z těchto záznamů o výjezdu byly sledovány převážně mechanismy úrazu a 

prvotní výzvy, které by mohly nasvědčovat  spinálnímu poranění.  

Z celkového počtu 36 záznamů o výjezdu bylo v 16 (69 %) záznamech uvedeno jako 

prvotní výzva dopravní nehoda a v 11  (31 %) záznamech o výjezdu bylo jako prvotní 

výzva uvedeno: “stav po pádu” nebo “pád z výše”.  
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Pády z výše Dopravní nehody 

Tabulka č.1  

Prvotní výzva, mechanismus úrazu Počet 

Pády z výše 11 

Dopravní nehody 25 

Celkem 36 
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17.4.1 Nasazení krčního límce 

Celkový přehled pacientů, kterým byl nasazen krční límec 

Graf č. 2 

 

Přehled počtu pacientů, kterým byl nasazen krční límec po pádu z výše  

Graf č.3 

 

Přehled počtu pacientů, kterým byl nasazen krční límec při dopravní nehodě  
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Krční límec nasazen % 

Krční límec nenasazen % 

91% 

9% 
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Graf č.4 

 

Ze všech prvotních výzev dohromady bylo nasazení krčního límce řádně zaznamenáno 

v 72 % přípádů. Ve zbylých 28 % nebylo nasazení krčního límce zaznamenáno v 

záznamu o výjezdu, tudíž nesplněno. V komparaci dopravních nehod a pádů z výše pak 

byl krční límec nasazen nejčastěji u pádů z výše, a to téměř v 91 %. Opakem pak jsou 

dopravní nehody, kde byl krční límec nasazen v pouhých 56 %. 

 

17.4.2 Aplikace Solu-Medrolu© 

Přehled pacientů, u nichž bylo podle záznamu o výjezdu indikováno aplikování Solu-

Medrolu© i.v. 

Tabulka č. 2 

Prvotní výzva/mechanismus 
úrazu 

Počet indikovaných 
podání 
 

Procentuální zastoupení z celkového 
počtu zkoumaných 
 

Dopravní nehody 4 11,1% 

Pády z výše 8 22,3% 

 

Aplikace Solu-Medrolu© byla dle záznamů o výjezdu celkově indikována v 15 

případech, tzn., že pacient dle St.P vykazoval objektivně známky míšního poranění 

(poruchy hybnosti, čití) v 15 záznamech o výjezdu z celkových 36 sledovaných záznamů 

o výjezdu. Procentuelně tedy bylo podání methylprednisolonu indikováno ve 33,4 %. 

56% 

44% 
Krční límec 
nasazen 

Krční límec 
nenasazen 
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 V souvislosti s novými poznatky a vzhledem k faktu, že posádky rychlé zdravotnické 

pomoci nevykazují nebo v těchto případech z jakýchkoliv příčin nevykázaly aplikaci 

methylprednisolonu ve svých záznamech o výjezdu, nebylo z praktického hlediska 

možné tuto proměnnou objektivně posoudit, tudíž tato proměnná nebyla dále 

sledována. 

17.4.3 Způsob transportu pacienta (předání) 

Z celkového počtu pacientů předáno posádkou RZP posádce RLP/LZS 

Tabulka č. 3 

Zvolený transport Počet pacientů Procentuální zastoupení 

LZS 8 22,2 % 

RLP 10 27,8 % 

 

Z celkového počtu transportováno RZP/RLP/LZS 

Tabulka č. 4 

Zvolený transport Počet pacientů Procentuální zastoupení 

LZS 8 22,2 % 

RZP 18 50,0 % 

RLP 10 27,8 % 

 

Poměr mezi počtem pacientů transportovaných posádkami RZP a jinými posádkami 

Graf č.5 

 

Celkem transportováno pacientů po dopravní nehodě/pádu z výše posádkou RZP 

50% 50% 
Posádky RZP 

Posádky RLP/LZS 
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Tabulka č. 5 

Zvolený transport Počet pacientů Procentuální zastoupení 

Dopravní nehody 15 22,2 % 

Pády z výše 3 27,8 % 

 

 

Graf č. 6 

 

Z mé analýzy dat vyplývá, že posádka RZP předala celých 18 případů posádkám RLP 

nebo LZS, což činí 50 % všech sledovaných záznamů o výjezdu. Z těchto 50 % posádka 

RZP předala 8 (22,2 %) případů přímo LZS a zbylých 10 (27,8 %) posádce RLP. 

 Zbylých 18 případů (50 %) se posádka RZP rozhodla transportovat bez asistence lékaře 

či LZS z důvodů blízké dojezdové vzdálenosti do příslušného nemocničního zařízení. 

  

17.4.4 Směřování pacientů 

Směřování pacientů posádkami RZP, RLP, LZS 

Tabulka č. 6 

Místo směřování Počet pacientů Procentuální  zastoupení 

Urgentní příjem (emergency) 7 19,5 % 

Traumacentrum 8 22,2 % 

Chirurgie 21 58,3 % 
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Dopravní nehody 

Pády z výše 
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Směřování pacientů výhradně posádkami RZP 

Tabulka č. 7 

Místo směřování Počet pacientů Procentuální  zastoupení 

Urgentní příjem (emergency) 3 16,7 % 

Traumacentrum 0 0 % 

Chirurgie 15 83,3 % 

 

Směřování pacientů po dopravní nehodě posádkou RZP 

Tabulka č. 8 

Místo směřování Počet pacientů Procentuální  zastoupení 

Urgentní příjem (emergency) 2 13,4 % 

Traumacentrum 0 0 % 

Chirurgie 13 86,6 % 

 

Směřování pacientů po pádu z výše posádkou RZP 

Tabulka č. 9 

Místo směřování Počet pacientů Procentuální  zastoupení 

Urgentní příjem (emergency) 1 33,3 % 

Traumacentrum 0 0 % 

Chirurgie 2 67,7 % 

 

Nejčastěji byli pacienti se spinálním traumatem, či podezřením na něj, směřováni na 

chirurgická oddělení příslušných zdravotnických zařízení 58,3 %. Bohužel, minimálně ve 

dvou zařízeních se nenacházelo CT pro potvrzení diagnózy spinálního poranění. V 

důsledku toho musel být pacient transportován sekundárně. Na urgentní příjmy bylo 

transportováno 19,5 % pacientů a do traumacenter bylo transportováno 22,2 % 

pacientů.  

Posádky RZP transportovaly samostatně 18 pacientů (viz. graf č.6), z toho 15 pacientů 

(83,3 %) pacientů na chirurgická oddělení a zbylé 3 pacienty (16,7 %) na urgentní 

příjmy. Účastníci dopravních nehod (15 osob) byli posádkami RZP nejčastěji 

transportováni na chirurgická oddělení, (86,6 %.) což činí 13 osob.  2 osoby byly 

transportovány posádkami RZP na urgentní přijmy. 
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Ze 3 pacientů, které ošetřovaly posádky RZP po pádu z výše, byli na chirurgii převezeni 

2 pacienti (67,7 %). Jeden pacient (33,3 %) byl po pádu z výše převezen posádkou RZP 

na urgentní příjem. 

 

17.5 Vyhodnocení vlastního šetření sběru dat 

Na základě sběru dat ze stanovišť zdravotnické záchranné služby Lysá nad Labem a 

zdravotnické záchranné služby Mělník jsem vyhodnotil předem stanovené hypotézy 

takto. 

Hypotéza č.1 - Posádky RZP nepodceňují riziko spinálního poranění a krční límec 

nasazují vždy při podezření na spinální trauma. 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Ze zjištěných a analyzovaných dat je patrné, že 

posádky RZP podceňují riziko poškození páteře/ míchy, a to zejména u dopravních 

nehod, kdy byl pacientovi krční límec nasazen pouze v 56 %. Pokud pacient nevykazuje 

jasné neurologické příznaky, (pyramidové zánikové jevy) poškození míchy, posádka RZP 

nezareaguje adekvátně. Nasazení krčního límce by mělo být standardem u každé 

dopravní nehody, jako tomu je v případě pádů z výše, kdy byl pacientům nasazen krční 

límec v celých 91 %.  

Hypotéza č.2 - Posádky RZP jsou edukovány o aplikaci Solu-Medrolu© při spinálním 

traumatu a jsou schopny jej aplikovat v rámci svých kompetencí a platné legislativy. 

V rámci nových zjštěných skutečností o nežádoucích účincích kortikoidů a nemožnosti 

dopátrat se objektivních dat jsem se rozhodl tuto hypotézu vyřadit. Osobně si však 

myslím, že posádky RZP jsou edukovány o aplikaci Solu-Medrolu© při spinálním 

traumatu a jsou schopny jej aplikovat v rámci indikací a svých kompetencí. 

Hypotéza č.3 - Posádky RZP jsou schopny, v případě nemožnosti využít LZS, 

transportovat pacienta se spinálním poraněním nebo podezřením na něj na příslušná 

komplexní pracoviště. 

Tato hypotéza se dle analyzovaných dat nepotvrdila. Posádky RZP transportovaly 

samostatně celkem 18 pacientů. Z toho 15 pacientů (83,3 %) transportovaly na 
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chirurgie malých okresních či městských nemocnic, kde v mnoha případech nebylo k 

dispozici CT vyšetření. 3 pacienty posádky RZP transportovaly na urgentní příjmy do 

větších nemocnic, kde již bylo k dispozici komplexnější neurologické pracoviště s 

příslušnou zobrazovací technikou. Polehčující okolností však může být fakt, že většina z 

pacientů transportovaných na chirurgii nevykazovala objektivní příznaky poškození 

míchy. Tomu nasvědčovaly jen mechanismy úrazu. 

 

Hypotéza č.4 - Posádky RZP jsou edukovány o TRIAGE positivitě a pacienty se 

spinálním traumatem předávají letecké záchranné službě (LZS) 

Tato hypotéza nebyla taktéž naplněna. Z 18 (100 %) výjezdů, ke kterým byla povolána 

posádka RZP, si vyžádala v 10 (27,8 %) případech pomoc posádek RLP a v 8 (22,2 %) 

případech pomoc LZS. Nelze však objektivně zjistit, kdo v 10 případěch rozhodl k 

transportu pacienta ve vozech ZZS, namísto leteckého transportu, jelikož při příjezdu 

na místo události přebírá zodpovědnost za pacienta lékař ZZS. 

 

17.6 Metodika dotazníkového šetření 

Dotazník byl rozdán všem věkovým a genderovým skupinám v počtu 50 kusů. Z 50 

dotazníků bylo řádně vyplněno a vráceno 41, avšak 10 respondentů potvrdilo 

absolvování zdravotnického nebo jiného kurzu (první pomoc, apod.) v délce 200 a vice 

hodin. V tomto dotazníku, určeném převážně laické veřejnosti, nebylo těchto 10 osob 

zařazeno mezi respondenty. Analýza dat tedy byla provedena s 31 respondenty. 

Dotazník je koncipován jako šestistranný a skládá se z modelových situací, ve kterých 

se musí respondent zorientovat a zaškrtnout vhodnou položku. Pro porozumění laické 

veřejnosti není v dotazníku použita odborná terminologie (viz. příloha č. 1). 

 

17.7 Výzkumné otázky k dotazníkovému šetření 

1. Setkal/a jste se někdy s poraněním míchy? 

2. Poskytoval/a jste někdy laickou první pomoc? 
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3. Na ulici spadl muž z 5metrového lešení. Leží obličejem k chodníku a je podivně 

zkroucený, nereaguje na oslovení, nedýchá, na místě události jste sám. Jaký 

bude Váš postup? 

4. Ze skokánku na veřejném koupališti skočil mladý muž. Po vynoření bezvládně 

splývá na hladině, hlavu má stale ponořenou pod hladinu vody. Po vytažení muž 

podivně otevírá ústa (jako kapr) a vydává chrčivé zvuky. Jaký bude Váš postup? 

5. Jste svědkem dopravní nehody. Na sedadle řidiče sedí muž a stěžuje si na bolest 

dolních končetin. Silně krvácí z pravého stehna. Po pár vteřinách muž přestane 

ragovat, nedýchá. Na místě události jste sám. Jaký bude Váš postup? 

6. Na ulici bezvládně leží muž. Reaguje, dýchá. Muž si stěžuje, že nemůže 

“pořádně” hýbat nohama a rukama. Strašně ho bolí záda a těžko se mu dýchá. 

Co se stalo, si nepamatuje. Je zima a deštivo. Na místě události jste sám. Jaký 

bude Váš postup? 

7. Přednost před zahájením resuscitace má: 

 

Pro potřeby této práce se v analýze provádí rozbor jen otázek číslo 3 - 7. Zbylé otázky 

nejsou pro potřeby této práce irelevantní a sloužily pouze jako otázky orientační. 

Celé znění dotazníku lze nalézt v příloze č. 1 

 

 

 

 

17.8 Analýza dotazníkového šetření 

17.8.1 Přehled respondentů 

Věkový přehled respondentů 
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Graf č.7 

 

Přehled respondentů dle pohlaví 

Graf č.8 

 

Dotazník byl vyplněn celkem 31 respondenty, z toho 61 % respondentů (19) bylo v 

době vyplnění dotazníků mezi 21-40 lety. K věku 41-60 let se přiznalo celkem 36 % 

respondentů. Zbylých 14 % respondentů zaškrtlo věkové rozmezí 15-20 let. (viz. graf č. 

7) 

Celkem dotazník vyplnilo 19 mužů, což činí 61 % ze všech respondetů a 13 žen, což je 

procentuálně 39 %. (viz. graf č. 8) 

17.8.2 Otázka č. 3 

Na ulici spadl muž z 5metrového lešení. Leží obličejem k chodníku a je podivně 

zkroucený, nereaguje na oslovení, nedýchá, na místě události jste sám. Jaký bude Váš 

postup? 

Správná odpověď: 
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Zavolám 155, zahájím neprodleně resuscitaci, přestože po pádu z výše hrozí trvalé 

poškození míchy. 

U této modelové situace respondenti měli zareagovat na pacientovo bezdeší. Přestože 

popis modelové situace – pacient po pádu, podivně zkroucený, může pravděpodobně 

poukazovat na poškození páteře, a tudíž i míchy, je nutné, bez ohledu na to, zahájit 

neprodleně resuscitaci.  

Celkem by z 31 respondentů resuscitaci zahájilo 11 respondentů, což činí  34 %. 

Zbylých 21 respondentů by s pacientem raději nehýbalo a vyčkalo na příjezd 

zdravotnické záchranné služby (viz. Graf č.9). 

Graf č.9 

 

17.8.3 Otázka č. 4 

Ze skokánku na veřejném koupališti skočil mladý muž. Po vynoření bezvládně splývá na 

hladině, hlavu má stále ponořenou pod hladinu vody. Po vytažení muž podivně otevírá 

ústa (jako kapr) a vydává chrčivé zvuky. Jaký bude Váš postup? 

 

Správná odpověď: 

Zavolám 155, zahájím resuscitaci, přestože mohu muži trvale poškodit míchu. 

U této modelové situace lze téměř s jistotou předpokládat poškození páteře. Cílem 

však bylo zjistit, zda respondenti dokáží ze zadaného textu rozpoznat gasping, aniž by v 
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textu bylo výslovně uvedeno, že pacient nedýchá, a přizpůsobit tomu postup. Tedy 

zahájit kardiopulmonální resuscitaci, bez ohledu na možné poškození páteře. 

Na tuto otázku odpovědělo správně 13 respondetů z celkového počtu 31. Lze tedy 

usuzovat, že 40 % respondentů je schopno adekvátně zareagovat na terminální dechy 

pacienta (gasping). Zbylých 19 respondentů (60 %) by muže pouze uložilo do 

stabilizované polohy a pokusilo se údery do zad dostat vodu z plic (Graf č. 10). 

Graf č.10 

 

17.8.4 Otázka č. 5 

Jste svědkem dopravní nehody. Na sedadle řidiče sedí muž a stěžuje si na bolest 

dolních končetin. Silně krvácí z pravého stehna. Po pár vteřinách muž přestane 

ragovat, nedýchá. Na místě události jste sám. Jaký bude Váš postup? 

Správná odpověď 

Zavolám 155, muže vytáhnu z automobilu, zastavím krvácení, zahájím neprodleně 

resuscitaci, přestože muži hrozí poranění míchy. 

Otázka číslo 5 má vyzjistit postup laiků u dopravních nehod. Je důležité si uvědomit, že 

účastník dopravní nehody silně krvácí (femorální tepna), v důsledku krvácení posléze 

upadá do bezvědomí, přestává dýchat. Je nutné bezpodmínečně zahájit resuscitaci, 

avšak ještě před zahájením resuscitace je potřeba zastavit krvácení. Suspektní 

poškození míchy není v této situaci prioritou, co se týče algoritmu první pomoci. 
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Správně na tuto modelovou situaci zareagovalo 11 respondentů (34 %). Zbylých 21 

respondentů (66 %) by s pacientem raději nehýbalo, jelikož se obávali poškození míchy, 

případně by jen zastavili krvácení a s postiženým dále nic neprováděli (Graf č. 11). 

 

Graf č.11 

 

17.8.5 Otázka č. 6 

Na ulici bezvládně leží muž. Reaguje, dýchá. Muž si stěžuje, že nemůže “pořádně” 

hýbat nohama a rukama. Strašně ho bolí záda a těžko se mu dýchá. Co se stalo, si 

nepamatuje. Je zima a deštivo. Na místě události jste sám. Jaký bude Váš postup? 

Správná odpověď: 

Zavolám 155, muže ponechám ležet, přikryji ho, komunikuji s ním a vyčkám příjezdu 

zdravotnické záchranné služby. 

Respondenti měli v této modelové situaci rozpoznat možné poškození míchy, na čež 

poukazovala bolest zad, nemožnost pohybu končetinami. Prioritou tedy bylo s 

pacientem nehýbat, jelikož komunikoval a dýchal, i když těžko. Vzhledem k 

nepříznivému počasí by bylo vhodné pacienta přikrýt a komunikovat s ním až do 

příjezdu zdravotnické záchranné služby. 

71 % respondentů by na tuto situaci zareagovalo adekvátně. Zbylých 29 % procent 

respondentů by muže posadilo, případně uložilo do stabilizované polohy, což bylo 

považováno za chybnou odpověď (Graf č. 12). 
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Graf č.12 

 

17.8.6 Otázka č. 7 

Přednost před zahájením resuscitace má: 

Správná odpověď 

Zástava krvácení. 

Respondenti měli v otázce č. 7 za úkol správně zvolit činnost, která by měla předcházet 

resuscitaci. Pokud pomineme záklon hlavy, který nebyl v nabídnutých možnostech 

volby, jedinou korektní volbou je zástava krvácení.  

Tuto možnost zvolilo celých 21 (66 %) respondentů z celkového počtu 31. Zbylých 11 

respondentů volilo mezi vyjmutím zubních protéz, uvolnění košile, případně stabilizace 

páteře (Graf č. 13). 

Graf č.13 
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17.9 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Hypotéza č.5 - Laická veřejnost zná algoritmy první pomoci při spinálním poranění 

(Zástava krvácení > resuscitace>) 

Tato hypotéza byla potvrzena. Krvácení bylo zastaveno téměř ve všech souborech 

sledovaných otázek. 21 respondentů správně odpovědělo, že zástava krvácení má 

přednost před zahájením resuscitace. Toto je velmi příjemné zjištění. Domnívám se, že 

edukace laické veřejnosti v oblasti první pomoci je stále kvalitnější. Nemalý podíl na 

tom jistě bude mít i účast samotných zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb 

na přednáškách pro základní a střední školy. 

Hypotéza č.6 - Laická veřejnost se nebojí s postiženým hýbat pro potřeby zajištění 

základních životních funkcí, přestože lze z mechanismu úrazu usuzovat na poranění 

míchy. 

Tato hypotéza se mi nepotvrdila. Důvodem je stále převládající a staromódní strach 

z poskytnutí první pomoci osobám, které jsou po pádu z výše či dopravní nehodě. 

Veřejnost postiženého nechá ležet, přestože nedýchá, jelikož má obavy, že více ublíží a 

zhorší možné poškození páteře. Vhodné by bylo, aby se laické veřejnosti vštípilo, že 

není možné brát zřetel na poranění míchy v případech, kdy postižený nedýchá. 

Postižený v takovém případě, pokud se resuscitace podaří, nebude moci chodit, ale 

bude moci žít. 
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18 Diskuse 
Spinální poranění je posádkami RZP, dle výzkumu, stále podceňováno. Je 

zajímavé, že posádky RZP nasazují krční límec téměř ve všech indikacích po pádu z 

výše, avšak jen u poloviny dopravních nehod. Pokládám si otázku, co k tomu 

záchranáře vede? Žijí snad posádky RZP v přesvědčení, že pokud je pacient po přímém 

nárazu bez zjevných zranění a schopen se pohybovat, nehrozí žádné poškození míchy? 

Pokud ano je potřeba tento omyl vyvrátit, neboť spinální poranění, zejména pak právě 

u dopravních nehod, kdy je potřeba myslet na whiplash syndrom, který je většinou 

asymptomatický, se vyvíjí v čase a jeho symptomy se mohou projevit až po několika 

hodinách nebo při nepatrném pohybu. Nasazení krčního límce je pro průměrně 

zkušené záchranáře otázka jedné minuty, za kterou, pokud mu ji posádky RZP věnují, 

můžou být pacienti vděčni. U pacientů, kteří nevykazují jasné klinické příznaky 

spinálního poranění, je nutné spinální poranění nepodceňovat a nasadit krční límec.  

NLZP si žádají v přednemocniční péči větší kompetence. Pak tedy nastává otázka, zda je 

to vhodné? Posádky RZP, dle mých analyzovaných dat, podceňují nasazení krčního 

límce v indikovaných případech, zejména pak u dopravních nehod, ale i přesto si žádají 

větší kompetence.   

Analýza sběru dat byla obtížná, přesto se domnívám, že můj výzkum určitou 

výpovědní hodnotu má a je navíc potvrzen i mými vlastními zkušenostmi, kdy se mi v 

praxi několikrát potvrdil výsledek mé analýzy. 

Co se laické veřejnosti týče, domnívám se, a má analýza dotazníkového šetření 

to potvrzuje, že laická veřejnost stále žije v přesvědčení, že nejlépe poraněné osobě 

pomůžeme tím, že s ní nebudeme hýbat neboť hrozí poškození páteře, přestože osoba 

nedýchá. Dle mého šetření v tomto přesvědčení žijí i mladí lidé. Chyba nejspíše bude ve 

výuce první pomoci na základních a středních školách, kde nejsou stanoveny zásadní 

priority první pomoci a poškození páteře je v pomyslném žebříčku priorit nadsazováno 

nad zástavu oběhu. 
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Závěr 
Ve své absolventské práci jsem se zabýval diferenciální diagnostikou spinálního 

traumatu posádkami RZP.  V teoretické části jsem dle logiky popsal anatomii míchy a 

přidružených tkání. Dále jsem popisoval základní fyziologii míchy a nervového systému 

obecně, která plynule navázala na patofyziologii míšních poranění, šokové stavy, míšní 

syndromy, základní postupy u pacientů se spinálním traumatem a farmakologie. Poté 

následovala samotná diferenciální diagnostika, kterou jsem pojal z pohledu míšních lézí 

a jejich dominantních příznaků, které se však mohou u různých poranění míchy 

kombinovat. Velký problém však nastal s bibliografií. Diferenciální diagnostika 

spinálního traumatu není ordinární téma, a to samé platí i o literatuře. Sehnat 

důvěryhodnou literaturu od renomovaných odborníků na toto téma se z počátku zdálo 

být neřešitelným problémem, díky němuž jsem několikrát rezignoval. Většina 

odborných publikací se spinálnímu traumatu věnuje jen obecně. Přesto jsem nalezl 

několik monografií, které se, byť i jen okrajově, touto tématikou zabývají 

V praktické části absolventské práce jsem se rozhodl zjistit vědomosti a návyky 

posádek RZP při poskytování pomoci pacientům se spinálním traumatem. Jako 

metodiku jsem si zvolil sběr dat, kdy jsem procházel na vybraných stanovištích 

záznamy, a výjezdech, a z nich zjišťoval požadované proměnné. Stanovil jsem si 

hypotézy, které byly následně výzkumem vyvráceny. Navíc jsem se rozhodl zjistit 

povědomí laické veřejnosti o poskytnutí první pomoci při úrazech míchy. Jako 

metodiku této části jsem si zvolil dotazník, kde jsem laikům popsal několik modelových 

situací. Vyhodnocení jsem provedl vypsáním všech otázek a správných odpovědí 

s jejich četností. 

Myslím si, že cíle, které jsem si stanovil, se mi povedlo dostatečně splnit, přestože jsem 

měl pochybnosti, a zpočátku nevěděl, z jakého úhlu pohledu mám téma diferenciální 

diagnostiky spinálního traumatu uchopit. 
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Summary 

Differencial Diagnosis of the Spinal Cord Injury 

 The topic of my final assignment is a differencial diagnosis of the spinal cord injury. 

This topic was chosen because it is very serious injury which can change the whole life 

of the patients. The most of the patients with complete transversal injury of the spinal 

cord ends to be wheelchairbound or totally paralysed from the neck to the leg 

(quadriplegia). It is dangerous because cervical spine inervates respiratory muscles and 

many patients die before the ambulance arrives. This injury requires a specific access 

of paramedics and physicians to the patient because there are different circumstances 

than in other injuries. Manipulation with the patients, for example, has to be careful 

and fluent. In extreme case the patients’ condition could be worsened, and therefore 

their prognoses might not be good. 

The main objective of my work is to create the basic overview of the spinal cord injury, 

possibilities of the diagnostic methods and understanding some mechanisms of this 

injury and also pathophysiology.  

This assignment is also aimed at pharmacotherapy. There are few specific drugs 

described and their dosage which is needed to be applied in the spinal cord injury. 

The partial goal of my work is to obtain information about care of paramedics in case 

of spinal cord injury. This was made by obtaining dispatch files from some ambulance 

dispatches mainly in Lysá nad Labem and Mělník. 

My assignment is divided into two parts. The first part is theoretical, which contains 

anatomy, physiology and pathophysiology of the spine where the autonomic 

vegetative system as a sympathicus and parasympathicus is described. Another 

chapter of the theoretical part is focused on physical examination of an unconscious 

and conscious patient, the pharmacotherapy – there is mainly methylprednisolon and 

its dosage described. Further, transport devices are mentioned and the work activities 

of paramedics at the place of the accident e. g. extrication of the victim and application 

of the spine collar.  This assignment also deals with the mechanisms of the spinal cord 

injury and signs of the spinal cord injury. It is related to few injuries and diseases of the 
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spinal cord injury. The last chapter of the theoretical part is aimed at spinal syndromes. 

A few spinal syndromes exist that vary in symptomes and mechanisms of the injury. 

The practical part is focused on information obtained from ambulances dispatches files 

at Lysá nad Labem and Mělník emergency stations. This practical part conserned with 

the work of paramedics at the place of the accident and their care provided to the 

patient with the spinal cord injury. 

 

Key-words: spinal cord injury, physical examination, signs, symptoms, paramedics, 

accident 
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Seznam příloh 

Příloha č.1 - Dotazník 

Dotazník  

Poranění míchy 

 

Vážení respondenti, 

Jmenuji se Jan Žoha a jsem v posledním ročníku VOŠ zdravotnické, kde studuji obor 

diplomovaný zdravotnický záchranář. V rámci mé závěrečné absolventské práce byl 

vytvořen tento anonymní dotazník, který má, do jisté míry, verifikovat  vědomosti  a 

dovednosti  laické veřejnosti při poskytování první pomoci osobám se závažným 

poraněním míchy. V případě, že máte zdravotnické nebo lékařské vzdělání, prosím, 

tento dotazník nevyplňujte (vyjma kurzů první pomoci a jiných zdravotnických kurzů do 

objemu 200 hodin). 

V dotazníku vždy najdete možnost  volby z několika odpovědí. Zakřížkujte, prosím, vždy 

jen jednu. Součástí tohoto dotazníku mohou být i jednoduché modelové situace, proto 

prosím pozorně čtěte a zakřížkujte vždy jen tu odpověď, kterou považujete za 

správnou. 

V rámci objektivity tohoto dotazníku Vás žádám o co nejdůslednější a samostatné 

vyplnění tohoto dotazníku, bez použití jakýchkoliv pomůcek a nápověd. Při poskytování 

první pomoci nebude na nápovědu taktéž čas. Věřím, že tento dotazník pomůže 

odhalit, nebo alespoň naznačí, nedostatky ve výuce první pomoci na školách a kurzech. 

 

 

 

Datum vyplnění: (den, měsíc, rok)................................ 
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Děkuji za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem                                                                   

Jan Žoha 

 

 

 

Vaše pohlaví: 

žena   muž   (označte prosím křížkem) 

 

Váš věk: 

 15-20      20-40      40-60     (označte prosím křížkem) 

 

Absolvovali jste v minulosti  kurzy první pomoci? 

Ano            Ne                          (označte prosím křížkem) 

Pokud ano, jaký typ kurzu ? 

..................................................................................................................................... 

 

Ukončené vzdělání: 

ZŠ     SOU      SŠ  nebo SOŠ s maturitou      VOŠ       VŠ    (označte prosím křížkem) 
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1. Setkal/a jste se někdy s poraněním míchy? 
 

Ano                Ne   

 

 

 

 

2. Poskytoval/a jste někdy laickou první pomoc? 

 

Ano             Ne   

 

 

3. Na ulici spadl muž z 5-ti metrového lešení. Leží obličejem k chodníku 

a je podivně zkroucený, nereaguje na oslovení, nedýchá, na místě 

události jste sám. Jaký bude Váš postup? 
 

    Zavolám 155, s mužem budu minimálně hýbat, neboť po pádu z výše hrozí 

trvalé poškození míchy a vyčkám přijezdu ZZS 

 

    S mužem budu minimálně hýbat, neboť po pádu z výše hrozí trvalé 

poškození míchy, maximálně mu zakloním hlavu, avšak opatrně s ohledem na 

krční páteř a posléze zavolám 155 

 

    Zavolám 155, zahájím neprodleně resuscitaci, přestože po pádu z výše 

hrozí trvalé    poškození míchy. 

 

    Zavolám 155, muže uložím do stabilizované polohy a vyčkám příjezdu ZZS 

 

    Zavolám 155, muži zakloním hlavu a vyčkám příjezdu ZZS 

 

    Zahájím neprodleně resuscitaci, přestože po pádu z výše hrozí trvalé 

poškození míchy, po 3 cyklech neúspěšené resuscitace zavolám 155 a vyčkám 

jejich příjezdu v resuscitaci dale nepokračuji 
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    Zahájím neprodleně resuscitaci, přestože po pádu z výše hrozí trvalé 

poškození míchy, po 3 cyklech neúspěšené resuscitace zavolám 155 a vyčkám 

jejich příjezdu. V resuscitaci nadále pokračuji 

 

 

 

4. Ze skokánku na veřejném koupališti skočil mladý muž. Po vynoření 

bezvládně splývá na hladině, hlavu má stále ponořenou pod hladinu 

vody. Po vytažení muž podivně otevírá ústa (jako kapr) a vydává 

chrčivé zvuky Jaký bude váš postup? 

 

 

     Zavolám 155, s mužem nebudu hýbat, neboť má pravděpodobně 

poškozenou míchu a vyčkám příjezdu ZZS 

 

 

    Muže uložím do stabilizované polohy, přestože má pravděpodobně 

poškozenou páteř, pokusím se dostat vodu z plic poplácáním po zádech, 

zavolám 155 a vyčkám jejich příjezdu 

 

     Zavolám 155, zahájím resuscitaci, přestože mohu muži trvale poškodit 

míchu. 

 

     Zahájím resuscitaci, přestože mohu muži trvale poškodit míchu. Po 3 

cyklech resuscitace neúspěšné resuscitace se pokusím muži dostat vodu z plic 

(otočením nab ok a poplácáním po zádech) zavolám 155 a vyčkám jejich 

příjezdu. V resuscitaci dale nepokračuji 

 

      Zahájím resuscitaci, přestože mohu muži trvale poškodit míchu. Po 3 

cyklech resuscitace neúspěšné resuscitace zavlám 155 a vyčkám jejich 

příjezdu. V resuscitaci nadále pokračuji 

 

 

5. Jste svědkem dopravní nehody. Na sedadle řidiče sedí muž a stěžuje 

si a bolest dolních končetin a brnění horních končetin.Silně krvácí z 

pravého stehna. Po pár vteřinách muž přestane reagovat, nedýchá. 

Na místě události jste sám. Jaký bude Váš postup? 
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    Zavolám 155, muže vytáhnu z automobilu a zahájím resuscitaci, přestože 

hrozí poškození míchy. 

Muže vytáhnu z automobilu, zastavím krvácení a zavolám 155. Vyčkám jejich 

příjezdu 

 

    Zavolám 155, muže ponechám v automobilu, neboť mu hrozí poškození 

míchy, jen zastavím krvácení . 

 

    Muže ponechám v automobilu, neboť mu hrozí poškození míchy, jen 

zastavím krvácení, zavolám 155 a vyčkám jejich příjezdu. 

 

    Zavolám 155, zastavím krvácení a zahájím neprodleně resuscitaci v 

sedačce řidiče, neboť se budu snažit minimalizovat poškození míchy. 

 

    Zavolám 155, muže vytáhnu z automobilu, zastavím krvácení, zahájím 

neprodleně resuscitaci, přestože muži hrozí těžké poškození míchy. 

 

 

 

 

6. Na ulici bezvládně leží muž. Reaguje,dýchá. Muž si stěžuje, že 

nemůže “pořádně” hýbat nohama a rukama. Strašně ho bolí záda a 

těžko se mu dýchá.Co se stalo si nepamatuje. Je zima a deštivo. Na 

místě události jste sám. Jaký bude Váš postup? 

 

     Muže uložím do stabilizované polohy, zavolám 155 a vyčkám jejich 

příjezdu 

 

     Zavolám 155, muže ponechám ležet, přikryji ho, komunikuji s ním a 

vyčkám příjezdu zdravotnické záchranné služby 

 

     Muže posadím, aby se mu lépe dýchalo, zavolám 155 a vyčkám jejich 

příjezdu 

 

     Muže ponechám ležet, budu s ním komunikovat. 

 

     Zavolám 155, muže uložím do stabilizované polohy, přikryji ho a vyčkám 

příjezdu zdravotnické záchranné služby. 
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     Muže posadím, aby se mu lépe dýchalo,přikryji ho a  zavolám 155. 

Vyčkám příjezdu zdravotnické záchranné služby 

 

 

 

7. Přednost před zahájením resuscitace má: 
 

    Stabilizace páteře 

 

    Zástava krvácení 

 

    Zvednutí dolník končetin 

 

    Uvolnění  košile, limce na krčních tepnách 

 

     Vyjmutí zubní protézy  

 

     Vyjmutí kontaktních čoček 

 

 

 


