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Urgentní dovednosti 
v dětském lékařství

Urgentní dovednosti 
v dětském lékařství



Urgentní situace v pediatrii vyžaduje

znalosti
zkušenosti
zručnost
rychlost
chladnokrevnost



tachypnoe (více než 50 dech/min.)
zatahování měkkých částí hrudníku
alární souhyb
lapání po dechu
cyanóza sliznic
ticho nad hrudníkem (úplná obstrukce)!!

Respirační insuficience: globální a parciální

Dušnost = subjektivní pocit dechové tísně
Dušení = objektivní klinické známky



virový původ
subfebrilie
suchý, štěkavý kašel
inspirační stridor
reaguje na kortikoidy

(dexametazon 0,3-0,6 mg/kg
metylprednizolon 3-4 mg/kg)

inhalace chladného vzduchu 
obtížná intubace, nutná

tenká rourka, edém subglotic-
kého prostoru

hemofilus
febrilie
bolest v krku, slinění
obtížné polykání, dusí se v leže
minimální reakce na kortikoidy

inhalace chladného vzduchu
obtížná intubace, ztížená orientace,

retence slin, edém epiglotis

Akutní subglotická laryngitis Akutní epiglotitis



adrenalin 0,01 mg/kg i.v., s.c.
metylprednizolon 10 mg/kg i.v.
Ca gluk. 0,2 ml/kg, antihistaminika
urgentní vstup do dýchacích cest

Akutní pablánová laryngotracheobronchitis
Difterie (záškrt)

Alergický otok v laryngu a suglotickém prostoru:



Aspirace cizího tělesa

hračky, jídlo, tekutiny, přírodniny …..
náhlý kašel, inspirační stridor, cyanoza
obturace v subglotickém prostoru nebo v bronchu
 uvolnění dýchacích cest Heimlichovým  

manévrem přizpůsobeným věku
 odsátí horních dýchacích cest
 přímá laryngoskopie
 bronchoskopie – nutná při 

každém podezření na aspiraci



Urgentní vstup do dýchacích cest

ETI-nutné vybavení, zkušenost, 
farmakologická příprava

Koniotomie - nebezpečná, tenká trachea,
istmus štítné žlázy, aspirace krve

Koniopunkce - nad a pod 
chrupavkou prstencovou
buď silná i.v. jehla nebo 
kanyla G14
nebo sety dle Seldingera 
(Minitrach Portex) 

Retrográdní ETI



Kritické astma, status astmaticus

anamenstické údaje pozitivní x první záchyt
spastické distanční fenomény
prodloužený výdech, emfyzém
zatahování, ortopnoická poloha, excitace

Často předávkování beta mimetiky, možná 
alergie na kortikoidy
Aminophyllin 6 mg/kg i.v., FiO2 zvlhčený,
salbutamol spray, metylprednisolon 5 mg/kg



Bronchiolitis acuta

• onemocnění prvního roku života
• v anamnéze nízká porodní hmotnost, UPV či 

oxygenoterapie v anamnéze
• virový původ (RS virus)
• tachypnoe, emfyzém, dechové úsilí
• kortikoidy, beta-mimetika, fyzioterapie, 

odsávání, antibiotika, UPV



Šok    (oběhový šok)

- nepoměr mezi kapacitou a náplní cévního řečiště
- nepoměr mezi potřebou kyslíku pro tkáňový
metabolismus a jeho dostupností  

Příznaky klinické:
tachykardie, hypotenze, centralizace oběhu, suché
sliznice, oligurie, neklid, alterace vědomí

Příznaky laboratorní:
metab. lakt. acidosa, prerenální uremie, 
hypoalbuminemie, konzumpční koagulopatie, 
hyperglykemie



Typy šoku

hypovolemický (krvácení, průjem, zvracení, 
popáleniny, sepse, ileus)

distribuční (hypotonie kap. řečiště, porucha
periferní cirkulace - anafylaktická reakce, sepse)

kardiogenní (selhání srdeční funkce - kardiomyopatie,
myokarditida, VVV srdeční) 



Zajištění žilního vstupu dítěti I.

i.v. přístup – základní předpoklad úspěšné urgentní 
terapie

ostatní přístupy nepoužitelné:

p.o. - pomalá resorpce, možnost aspirace

i.m., s.c. - centralizace oběhu, zpomalená resorpce,
nebezpečí kumulace

p.r. - častá prudká defekace



Zajištění žilního vstupu dítěti II.

Používáme:
kovové jehly s křidélky (Butterfly)
plastové i.v. kanyly G 26-18



Zajištění žilního vstupu dítěti III.

Místo vpichu:
žíly na hřbetu ruky
žilní síť na nártu nohy
vena saphena před vnitřním kotníkem
žíly v kubitální jamce
žíly na dlaňové straně 

zápěstí, palcová hrana 
žíly na hlavičce
zevní jugulární žíla



Zajištění žilního vstupu dítěti, typy a triky

končetinu zaškrcujeme jemně, spíše rukou než
škrtidlem

žílu lze zviditelnit jemným poklepem prsty na
její předpokládaný průběh

vždy je možno naplnit žílu vhodným napolohováním
dítě před venepunkcí je možno sedovat či uvést

do celkové anestézie (ketamin i.m., midazolam p.o.)



Intraoseální aplikace

při nemožnosti zajistit jiný i.v.vstup 
a při časové tísni

místo vpichu: střed přední plochy tibie cca 2 cm
pod tuberositas tibiae, hlavice humeru, vnitřní
kotník a.j.

materiál: silná i.v. jehla, speciální kovová kanyla
s bodcem, samočinný injektor,
aku vrtačka 

dezinfekce a krytí místa vpichu
ověření polohy: aspirace krve, 

volná aplikace F1/1
použití: v urgentní situaci jako 

periferní žilní vstup
komplikace: aplikace do svalu a 

osteomyelitis - ponechat jen nezbytnou dobu



Analgezie dítěte

morfin 0,2 mg/kg i.m. či pomalu i.v., 
kont. 10-30 µg/kg/hod (0,5 mg/kg/den)

tramadol 1-2 mg/kg i.v., i.m., p.r.

nalbufin 0,1-0,25 mg/kg i.v.

ketamin 1 mg/kg i.v., 2-3 mg/kg i.m. 

metamizol 10-15 mg/kg i.v. velmi pomalu

paracetamol 7,5-15 mg/kg i.v.
paracetamol, ibuprofen p.r., p.o.



Sedace dítěte

midazolam 0,1-0,2 mg/kg i.v., 
kont. 0,5-5 µg/kg/min, 0,5 mg/kg p.o.

chloralhydrát 1 mg/kg p.o., p.r.

plegomazin 1 - 2 mg/kg/den 



Objemová terapie šokovaného dítěte

Cíl: úprava oběhových parametrů 
(puls, TK, perif. perfuze+diureza) k normě

krystaloidy, plné roztoky (např. R1/1),
balancované roztoky (Plasmalyte)
20 ml/kg - dávku lze opakovat 2-3x

koloidy (osmoticky aktivní roztoky, 
hydroxyetylškrob v balancovaném roztoku
- Tetraspan) 20 ml/kg

plasma, albumin 5% 20 ml/kg
erytrocytární koncentrát dle KO



Farmakologická podpora oběhu

zvýšení CO dobutamin 3-20 µg/kg/min
dopamin 5-15 µg/kg/min 

zvýšení cévní rezistence  
noradrenalin 0,05-1,0 µg/kg/min
adrenalin 0,05-1,0 µg/kg/min

typy: 3x váha pac. v mg do 50 ml rychl. 1 ml/h=1 µg/kg/min
noradrenalin 1 amp. do 10 ml F1/1z toho 1 ml opět
do 10 ml F1/1lze titrovat přímo i.v. dle oběhové
odpovědi



Rizika úrazů dětí dle věkových kategorií
Věk Dosažené schopnosti, vlastnosti Rizika a hrozící úrazy 

novorozenec nepohyblivý z místa Nebezpečná postýlka, autonehody, nedbalost 

rodičů, tepelné trauma 

kojenec Otáčí se, uchopí předmět, strčí jej do 

úst, sedí, leze, zdvihá se na nohy 

Pád z výšky, spálení a opaření, aspirace a 

udušení, absence sedaček do auta a na kolo, 

nezabezpečené schodiště, zásuvky, skříně, 

nedbale uložené léky a chemikálie 

Batole a 

předškolní věk 

Chodí, běhá, šplhá, vleze do čehokoliv 

a kamkoliv, je zvědavé a vytrvalé, 

užívá tříkolku, dětská hřiště 

Viz výše a dále utopení,  dopravní úrazy, 

konflikt se zvířaty, bloudění a ztráta 

orientace, nutný neustálý dozor 

Školní věk Větší nezávislost, jezdí na 

kole,přeceňuje své schopnosti, 

předvádí se v kolektivu 

Dopravní rizika, jízda na kole a pohyb 

v terénu, tonutí, vodní sporty, zimní sporty, 

trvá nutnost zádržných zařízení v autě a 

výuka pravidel chování a zodpovědnosti 

Dospívající Nezávislost, ochotně podléhá vzorům, 

fyzická vyspělost, psychická 

nedospělost,  nebezpečí drog, obtížná 

komunikace s autoritami 

Dopravní rizika, řízení motorových vozidel, 

nezkušenost, přeceňování sil, adrenalinové 

sporty, podceněná výbava, alkohol, drogy, 

násilí. 



Vnější příčiny úmrtí dětí v ČR

(0-14 let, 2005, n=115)

dopravní nehody
40%

ostatní vnější příčiny
27%tonutí

16%

el.proud, ozář., kouř.,
plameny

7%

pády
5%

vystavení 
neživot. mech. silám

5%

 Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR, 2006



Křeče a bezvědomí

anamnéza: perinatální rizika, PM vývoj, úrazy CNS,
neuroinfekce, RA

NO: trvání a typ křečí, nástup a délka bezvědomí,
zvracení, horečka, průjem, úraz, intoxikace, hysterie

orient. vyš.: poloha dítěte, stav vědomí, vitální 
funkce, tělesná teplota, základní fyz. vyšetření,
svalový tonus, reakce zornic, meningeální příznaky,
parezy, zajištění event. zvratků či potenciálně
toxických látek



Počet bodů Reakce na bolestivý podnět 

0 žádná, ani vegetativní 

1 jen vegetativní: zrychlení tepu a dýchání 

2 celková odpověď: decerebrační nebo dekortikační

3 celková odpověď: nekoordinované pohyby 

4 cílená úniková odpověď 

 Reakce na oslovení 

5 vyhoví jednoduchému příkazu s latencí 

6 vyhoví opakovanému příkazu rychle 

7 mluví pomalu, nepřiměřeně, zmateně 

8 je orientován, normálně mluví 

Hodnocení hloubky bezvědomí dle Beneše



Diferenc. diagnoza bezvědomí a křečí u dětí

febrilní křeče
neuroinfekce
postižení CNS hypoperfuzí

při těžké sepsi

úraz (komoce, kontuze, lacerace,
krvácení)

nervový záchvat (epilepsie)
intoxikace
hypoglykemie, hyperglykemie
jaterní selhání, uremie
tetanie
stav po těžké hypoxii CNS
afektivní záchvat, hysterie

Horečka Bez horečky



Léčba křečí a bezvědomí

monitorace základních vitálních funkcí a jejich 
případná podpora

Diazepam jako antikonvulsivum 
- do 5 let 5 mg
- do 10 let 10 mg i.v., p.r.
max. 1 mg/kg/den

Fenytoin 5-10 mg/kg do max. dávky 30 mg/kg/den
Pentobarbital, fenobarbital 5 mg/kg jen v 

resuscitační péči
Glukoza 0,5g/kg, Ca gluk. 1 ml/5 kg, 

MgSO4  1 ml/5kg v indikovaných případech  



Febrilní křeče

předchozí poškození CNS
 ložiskové křeče nebo neurol. poruchy po 

záchvatu (EEG)
 křeče trvají déle než 15 minut
 výskyt febrilních křečí do 1. roku a po 4. roce

života

 více křečí během jednoho infektu

křeče při infektu, neexistuje zánětlivá 
spoluúčast mozku

Pozor – není febrilních křečí bez febrilií

Komplikované febrilní křeče:



Febrilní křeče - terapie
Diazepam - viz výše
Chlazení
- studený zábal celého těla cca 15oC, hlavička volná
- ponecháme cca 15 min., tj. do zahřátí zábalu
- po rozbalení dítě 30 sec. nahé, pak obléknout
- pokud teplota neklesne, možno opakovat 2x za hodinu
- děti se známkami centralizace oběhu chladíme ledem
na velkých tepnách

Antipyretika
- paracetamol 50-60 mg/kg denně, možno zahájit dávkou
30mg/kg, pak 4x denně do celk. denní dávky

- ibuprofen 20-30 mg/kg denně ve 3-4 dávkách
- metamizol 10-15 mg/kg pomalu i.v.



 tíseň plodu
 silné tepenné krvácení
 zástava dechu a oběhu

 tíseň plodu
 silné tepenné krvácení
 zástava dechu a oběhu

Vysoce kritické situace v dětském lékařství:Vysoce kritické situace v dětském lékařství:



Příčinou zástavy dechu a oběhu u dětí 
je hypoxie a asfyxie vzniklá při:

Příčinou zástavy dechu a oběhu u dětí 
je hypoxie a asfyxie vzniklá při:

 úrazech (hrudník, hlava)
 tonutí
 intoxikace
 obstrukce dýchacích cest (cizí těleso, anafylaxe)

Primární zástava oběhu u dětí je vzácná 
(úraz elektrickým proudem, kontuze hrudníku)

 úrazech (hrudník, hlava)
 tonutí
 intoxikace
 obstrukce dýchacích cest (cizí těleso, anafylaxe)

Primární zástava oběhu u dětí je vzácná 
(úraz elektrickým proudem, kontuze hrudníku)



 bezdeší (bledost, cyanoza)
 bezvědomí, areaktivita
 zástava srdeční činnosti (nehmatný tep na 

velkých cévách nebo hyposystolie pod 60/min 
dle věku dítěte)

 bezdeší (bledost, cyanoza)
 bezvědomí, areaktivita
 zástava srdeční činnosti (nehmatný tep na 

velkých cévách nebo hyposystolie pod 60/min 
dle věku dítěte)

Zahájení KPCR dítěte:Zahájení KPCR dítěte:



 bezdeší (bledost, cyanoza)
 bezvědomí, areaktivita
 zástava srdeční činnosti (nehmatný tep na 

velkých cévách nebo hyposystolie pod 60/min 
dle věku dítěte)

 bezdeší (bledost, cyanoza)
 bezvědomí, areaktivita
 zástava srdeční činnosti (nehmatný tep na 

velkých cévách nebo hyposystolie pod 60/min 
dle věku dítěte)

Zahájení KPCR dítěte:Zahájení KPCR dítěte:



 uložení postiženého do polohy na zádech s 
podložením ramen (podle věku a tvaru hlavy, 
pozor na přílišný záklon, který oploští tracheu 
a poranění páteře)

 vytažení dolní čelisti nahoru a mírně vpřed
 vyčištění dutiny ústní prsty, případně odsátí 

odsávačkou
 při trvající neprůchodnosti 

Heimlichův manévr 
přizpůsobený věku dítěte

 opětné vyčištění úst

 uložení postiženého do polohy na zádech s 
podložením ramen (podle věku a tvaru hlavy, 
pozor na přílišný záklon, který oploští tracheu 
a poranění páteře)

 vytažení dolní čelisti nahoru a mírně vpřed
 vyčištění dutiny ústní prsty, případně odsátí 

odsávačkou
 při trvající neprůchodnosti 

Heimlichův manévr 
přizpůsobený věku dítěte

 opětné vyčištění úst

Uvolnění dýchacích cest:Uvolnění dýchacích cest:



 dýchání z úst do úst nebo do úst a nosu
 dýchání z úst do úst přes ochrannou roušku 

nebo S tubus
 ventilace samorozpínacím vakem přes 

 obličejovou masku
 kombi rourku
 laryngeální masku
 tracheální rourku

 urgentní vstup do dolních dýchacích cest 
(koniopunkce)

 dýchání z úst do úst nebo do úst a nosu
 dýchání z úst do úst přes ochrannou roušku 

nebo S tubus
 ventilace samorozpínacím vakem přes 

 obličejovou masku
 kombi rourku
 laryngeální masku
 tracheální rourku

 urgentní vstup do dolních dýchacích cest 
(koniopunkce)

Umělá plicní ventilace:Umělá plicní ventilace:



 slouží k nahrazení či obnově srdeční činnosti (max. z30%)
 principem je stlačování hrudní stěny a zvyšování 

nitrohrudního tlaku
 novorozenci a děti do 1 roku se masírují: 

 dvěma prsty (jeden zachránce)
 dlaněmi pod zády a oběma palci (dva zachránci)

 dítě nad jeden rok masíruje zachránce jednou    
nebo oběma napjatýma rukama v dolní třetině sterna 

 slouží k nahrazení či obnově srdeční činnosti (max. z30%)
 principem je stlačování hrudní stěny a zvyšování 

nitrohrudního tlaku
 novorozenci a děti do 1 roku se masírují: 

 dvěma prsty (jeden zachránce)
 dlaněmi pod zády a oběma palci (dva zachránci)

 dítě nad jeden rok masíruje zachránce jednou    
nebo oběma napjatýma rukama v dolní třetině sterna 

Nepřímá srdeční masáž:Nepřímá srdeční masáž:



 při laickém či osamělém zachránci 5 záchranných vdechů
a dále 30:2

 dva nebo více profesionálních záchranců 5 záchranných   
vdechů s dále 15:2

Správná srdeční masáž vede ke zjištění pulsů na velkých 
tepnách.

 při laickém či osamělém zachránci 5 záchranných vdechů
a dále 30:2

 dva nebo více profesionálních záchranců 5 záchranných   
vdechů s dále 15:2

Správná srdeční masáž vede ke zjištění pulsů na velkých 
tepnách.

Poměr stisků hrudníku a vdechů u dětí 
od kojeneckého věku do dospělosti (ERC 2005):

Poměr stisků hrudníku a vdechů u dětí 
od kojeneckého věku do dospělosti (ERC 2005):



 

 

 dechová frekvence frekvence masáže srdce

novorozenec         30/min 120/min 

1 měsíc – 8 let         20/min 100/min 

starší 8 let         12/min 80-100/min 

 

 

 

 

 dechová frekvence frekvence masáže srdce

novorozenec         30/min 120/min 

1 měsíc – 8 let         20/min 100/min 

starší 8 let         12/min 80-100/min 

 

 

Tab.1 Optimální dechová a srdeční frekvence při KPCR dítěteTab.1 Optimální dechová a srdeční frekvence při KPCR dítěte



 zajištění žilního vstupu: 3-4 pokusy o venepunkci,   
i. o. přístup. CŽK jen velmi zkušení.

 Adrenalin ihned po zajištění vstupu a pak každých 
3-5 minut (0,01mg/kg), intratracheálně 0,1 mg/kg

 NaHCO3 1 mmol/l po cca 10 minutách neúspěšné KPR
 Atropin, aminofylin, kalcium po příslušné klinické rozvaze

 zajištění žilního vstupu: 3-4 pokusy o venepunkci,   
i. o. přístup. CŽK jen velmi zkušení.

 Adrenalin ihned po zajištění vstupu a pak každých 
3-5 minut (0,01mg/kg), intratracheálně 0,1 mg/kg

 NaHCO3 1 mmol/l po cca 10 minutách neúspěšné KPR
 Atropin, aminofylin, kalcium po příslušné klinické rozvaze

Farmakoterapie:Farmakoterapie:



 použije se jen tehdy, je-li přítomna komorová fibrilace
 výboj 4J/kg následuje po podání adrenalinu 0,01 mg/kg
 při neúspěchu následují 2 minuty KPCR a pak se 

adrenalin + výboj opakují po 3-5 min.

 použije se jen tehdy, je-li přítomna komorová fibrilace
 výboj 4J/kg následuje po podání adrenalinu 0,01 mg/kg
 při neúspěchu následují 2 minuty KPCR a pak se 

adrenalin + výboj opakují po 3-5 min.

Defibrilace při KPCR dítěte:Defibrilace při KPCR dítěte:



Během KPCR udržujeme normotermii nebo mírnou
hypotermii (32-34oC)

Během KPCR udržujeme normotermii nebo mírnou
hypotermii (32-34oC)




