
MUDr. Petr Pavlíček 

Neodkladné stavy  
u dětí 



Respirační insuficience 

 



Anatomické a fyziologické 

odlišnosti 

Novorozenec 

  - úzké DC (nosní průduchy, hlasová štěrbina, 

                   prsténcová chrupavka, trachea) 

  - nejužší místo je prsténcová chrupavka 

  - délka trachey 4 cm 

  - výše postavený hrtan, rel. velký jazyk 

  - oba hlavní bronchy odstupují pod úhlem 55 st. 

       (možná oboustranná endobronchiální intubace) 



novorozenec dospělý 

frekvence/min 30 - 40 12 - 16 

inspirační čas (s) 0.4 – 0.5 1.2 – 1.5 

I/A 1:1.5 – 1:2 1:2 – 1:3 

inspirační flow   (l/min) 2 - 3 24 

dechový objem (ml) 

                         (ml/kg) 

18 – 24 

6 - 8 

500 

6 - 8 

FRC                  (ml) 

                          (ml/kg) 

100 

30 

2200 

34 

vitální kapacita    (ml) 

                            (ml/kg) 

120 

33 - 40 

3500 

52 



novorozenec dospělý 

celková plicní kapacita 

     (ml/kg)    

200 

63 

6000 

86 

mrtvý prostor  (ml/kg) 2.2 2.2 

celková compliance 

      (ml/cm H20/ml FRC) 

2.6 – 4.9 

0.04 – 0.06 

100 

0.04 – 0.07 

conductance 

 (ml/sec.cmH20/ml FRC) 

24 

0.24 

600 

0.28 



 tachypnoe 

 zatahování měkkých částí hrudníku 

 alární souhyb 

 dýchání otevřenými ústy 

 lapání po dechu 

 abnormální zvuky (stridor, granting..) 

 cyanoza sliznic 

 ticho nad hrudníkem (úplná obstrukce) 

Klinické známky 



 virový původ 

 subfebrilie 

 suchý, štěkavý kašel 

 inspirační stridor 

 reaguje na kortikoidy 

    (dexametazon 0,4 mg/kg 

     metylprednizolon 3 mg/kg) 

 obtížná intubace, nutná 

    tenká rourka 

 hemofilus 

 febrilie 

 bolest v krku, slinění 

 obtížné polykání, dusí se v leže 

 minimální reakce na kortikoidy 

 

 

 obtížná intubace, ztížená orientace 

Akutní subglotická laryngitis Akutní epiglotitis 



Downes score 

Příznaky 0 1 2 

Poslech normáln

í 

vrzoty oslabený, ticho 

Stridor není inspirační inspirační i expir. 

Kašel není drsný štěkavý 

Zatahování není alární dýchání 

+zatahování jug 

+zatahování 

nadklíčkových jamek, 

mezižebří, podžebří 

Cyanoza není při Fi02 0.21 při 02 terapii 



Akutní pablánová laryngotracheobronchitis 

 adrenalin 0,01 mg/kg i.v., i.m., s.c. 

 metylprednizolon 10 mg/kg i.v. 

 Ca gluk. 0,2 ml/kg, antihistaminika 

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 – úder mezi lopatky,   

event. Heimlichův manévr 

 odsátí horních dýchacích cest 

 přímá laryngoskopie 

 bronchoskopie – nutná při  

   každém podezření na aspiraci 



Obstrukce DC 
•  - laryngitida, laryngotracheobronchitida 

      - epiglotitida 

      - tracheobronchomalacie 

      - vrozená, získaná stenoza 

      - cévní prstenec nebo smyčka 

      - aspirace cizího tělesa 

      - adenotonzilární hypertrofie 

      - pareza hlasivek 

      - obstruktivní bronchitida, bronchiolitida 

      - astma bronchiale 

      - tumory 

 







 



 



 



Plicní parenchym 

    - pneumonie 

    - plicní edém 

    - ALI/ARDS 

    - kontuze 

 - cystická fibroza 

 

Hrudník 

    - fluidopneumothorax 

    - brániční hernie 

    - paréza bránice 

    - kyfoskoliosa 

    - nestabilní hrudník 

     



Dýchací svaly 

     - myasthenia gravis 

     - svalová dystrofie 

     - kachexie 

     - svalová únava při nadměrné práci 

Centrální a periferní nervový systém 

     - poranění mozku a míchy 

     - encefalitidy, myelitidy, polyradikuloneuritidy 

     - intoxikace 

     - neurodegenerativní onemocnění (SMA) 

Plicní cirkulace 

     - plicní embolie 

     - primární plicní hypertenze  

  



Možnosti zajištění 

• Oxygenoterapie – podávání zvlhčeného 02 

– (brýle), polomaska, kyslíkový stan 

• Zajištění průchodnosti DC 

– airway (vzduchovod) ústní a nosní 

– laryngeální maska 

– tracheální rourka 

– koniopunkce (koniotomie), tracheostomie 

• UPV  

– Ruční dýchací přístroj („Ambuvak“) 

– (ventilátory 4. generace, šetrné ventilační 

režimy) 

 







Zajištění DC 

• intubace: nasotracheální x orotracheální 

          TR bez manžety – cca do 8 let věku 

          TR s manžetou – cca od 8 let výše  

• tracheostomie 

• maska (neinvazivní ventilace) 



 



• průměr TR  (ID mm) = 4 + věk/4 

 

• poloha TR:  

          - auskultace 

          - Rtg hrudníku (konec v oblasti Th1/2)  



věk vnitřní průměr (ID) mm 

předčasně narozený 2.5-3.0 

novorozenec 3.0 

1 – 6 měsíců 3.5 

6 měsíců až 1 rok 3.5 – 4.0 

1 – 2 roky 4.0 – 4.5 

3 – 4 roky 4.5 – 5.0 

5 – 6 let 5.0 – 5.5 

7 – 8 let 5.5 – 6.0 

9 – 10 let 6.0 – 6.5 

11 – 12 let 6.5 – 7.0 

13 – 14 let 7.0 – 7.5 



Urgentní vstup do dýchacích cest 

 ETI-nutné vybavení, zkušenost,  
    farmakologická příprava 

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

    sety dle Seldingera  
    (Mini- Trach II) 
 

 Koniopunkce – mezi štítnou a  
    prstencovou chrupavkou 
    buď silná i.v. jehla nebo  
    kanyla  
     
     



Indikace k UPV 

Klinické:  

• apnoe 

• cyanoza při 02 terapii (Fi02 nad 0.6) 

• nadměrná dechová práce 

• výrazný neklid a nespolupráce pacienta 

• alterace oběhu 

• tichý hrudník 

 



Indikace k UPV 

Laboratorní: 

• Pa02 pod 60 Torrů (8 kpa) při 02 terapii 

• AaDO2 nad 300 Torrů (Fi02 1.0) 

• Qs/Qt nad 15 – 20%   

• PaC02 nad 50 Torrů (6.6 kpa), u chronické 

hyperkapnie narůst PaC02, acidoza, stav 

vědomí 



Cíle UPV 

Klinické: 

• korekce hypoxemie (p02 nad 60 Torrů, Sa02 nad 
90%) 

• korekce akutní respirační acidozy 

• léčba atelektáz 

• odstranění dechové práce 

• odstranění dyspnoe 

• snížení spotřeby 02 (šok…) 

• léčba nitrolební hypertenze 

• možnění hluboké sedace, event. relaxace 









 



 



 



 



 



Šok 

 akutní generalizovaný pokles perfuze metabolicky 

aktivní částí cévního řečiště 

tkáňová hypoxie 

 

 Příznaky klinické: 

tachykardie, centralizace oběhu, špatně hmatný 

tep na periferii, studená periferie, prodloužený 

kapilární návrat, oligurie, neklid, porucha vědomí, 

hypotenze 

 Příznaky laboratorní: 

metab. lakt. acidosa, prerenální uremie,  

konzumpční koagulopatie, hyperglykemie 



Typy šoku 

 hypovolemický (krvácení, průjem, zvracení,  

    popáleniny, ileus) 

 distributivní (hypotonie kap. řečiště, porucha 

    periferní cirkulace - anafylaktická reakce, sepse) 

 kardiogenní (selhání srdeční funkce – myokarditida,  

kardiomyopatie, VVV srdeční)  
     

    obstruktivní (tamponáda…) 



Zajištění žilního vstupu dítěti I. 

i.v. přístup – základní předpoklad úspěšné urgentní  

                   terapie 

intraoseální přístup – pokud není možné zajistit  

                               žilní vstup 

 

ostatní přístupy nepoužitelné: 

 p.o. pomalá resorpce, možnost aspirace 

 i.m., s.c. centralizace oběhu, zpomalená resorpce, 

    nebezpečí kumulace 

 



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  

 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 anestezie  



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 
 materiál: silná i.v. jehla, speciální kovová kanyla 
    s bodcem, vrtačka+kanyla 
 dezinfekce a krytí místa vpichu 
 ověření polohy: aspirace kostní  
    dřeně, volná aplikace F1/1 
 použití: v urgentní situaci jako  
    periferní žilní vstup 
 komplikace: aplikace do svalu a  
    osteomyelitis - ponechat jen nezbytnou dobu 



Intraoseální aplikace 

 



Objemová terapie dítěte v šokovém stavu 

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

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

 koloidy (osmoticky aktivní roztoky,  
    hydroxyetylškrob) 20 ml/kg 

 albumin 5% 20 ml/kg 

 erytrocytární koncentrát dle KO 



Farmakologická podpora oběhu 

 zvýšení CO dopamin 5-20 µg/kg/min 

                    dobutamin 3-20 µg/kg/min 

 zvýšení cévní rezistence   

                     noradrenalin 0,05-1,0 µg/kg/min 

                     adrenalin 0,05-1,0 µg/kg/min 

    snížení cévní rezistence 

                milrinon  0.375-0.75 ug/kg/min 

                nitroprussid 1.0-10 ug/kg/min 

 typy: 3x váha pac. v mg do 50 ml rychl. 1 ml/h=1 µg/kg/min 

          



 



Analgosedace dítěte 

 
 midazolam 0.1-0.2 mg/kg, kont.  0.1     
mg/kg/hod  
morfin 0,2 mg/kg i.m. či pomalu i.v.,  
    kont. 10-20 µg/kg/hod (0,5 mg/kg/den) 

 sufentanil 0.2-0.5 ug/kg/hod  

 propofol – krátká, procedurální sedace 
(do 24 hod)           

 dexmedetomidin      10-25 ug/kg/den 



Bezvědomí a křeče 

 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 



Glasgow Coma Scale 

Parametr Kojenci Děti Hodn

ocení 

Verbální 

odpověď 

žádná žádná 1 

sténání na alg. p. nesrozumitelná 2 

silný pláč na alg.p. nepřiléhavá 3 

dráždivý pláč zmatená 4 

žvatlání orientován 5 



 

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 celk. infekci 

 úraz (komoce, kontuze, lacerace, 

            krvácení) 

 epilepsie 

 intoxikace 

 hypoglykemie, hyperglykemie 

 jaterní selhání, uremie 

 tetanie 

 hypoxie CNS 

 rozvrat vnitřního prostředí 

 dědičná vada metabolismu 

 afektivní záchvat, hysterie 

Horečka Bez horečky 



Léčba křečí a bezvědomí 

 monitorace základních vitálních funkcí a jejich  
    případná podpora 
 Diazepam jako antikonvulsivum  
                          - do 6 let 5 mg 
                          - nad 6 let 10 mg i.v., p.r. 
                            max. 1 mg/kg/den 
 Fenytoin 10-20 mg/kg do max. dávky 30 mg/kg/den 
 fenobarbital 5-10 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 10 minut 

 výskyt febrilních křečí do 6. měsíců a nad 6. let 

 více křečí během jednoho infektu   

křeče při infektu, neexistuje zánětlivá  
spoluúčast mozku 

  

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 max 50 mg/kg/den, možno zahájit dávkou 
  15 mg/kg, pak 4x denně do celk. denní dávky 
- ibuprofen 20-30 mg/kg/den ve 3-4 dávkách 
- metamizol 10-15 mg/kg pomalu i.v. 



Intoxikace 

Definice a anamnéza 

Jde o požití nepochybně toxické či potenciálně toxické 
látky.   Při nejistotě postupujeme, jakoby tomu tak bylo. 
 

Podezření na intoxikaci 
-Svědectví důvěryhodné osoby o požití látky 

-Chybění dané látky, léků aj. přístupných dítěti 

-Léky ležící v okolí dítěte 

-Náhle vzniklé a jinak nevysvětlitelné poruchy chování, úporné  

 zvracení, bezvědomí a křeče nejasného původu, poruchy    

 dýchání, arytmie a poruchy oběhu. 

 

-Důležitá je podrobná anamnéza a důkladné klinické vyšetření,  

 včetně skórovacích systémů (Beneš, GCS apod.) 

 



Intoxikace 

Terapie 

-Zajistit ZŽF 
-Při vědomí vyvoláme zvracení podrážděním jazyka 

-Odebrat dosažitelné vzorky na toxikologii 

-Zajistit transport do nemocnice (lépe RLP na ARO či JIP) 

 

 
Druh intoxikace Antidotum Dávka 

Dietylenglykol Etylalkohol 40% 1,5ml/kg p.o. 

Organofosfáty Atropin, reaktiv. 2 – 5 mg i.v. 

Diazepam Flumazenil 0,2 mg i.v. 

Opioidy Naloxon 10 ug/kg i.v. 

Oxid uhelnatý Kyslík FiO2 1,0   baro 

Etylalkohol Glukóza 10ml 40% G i.v. 



Intoxikace 

Terapie v nemocnici 

 

-Výplach žaludku – jeho význam silně klesá po 1 hodině po požití 

-Podání aktivního uhlí až 1 – 2 g /kg 

-Podrobná preventivní monitorace 

-Zajištění ZŽF až po UPV a podporu oběhu 

-Zjištění informací z toxikologického centra (náhledy se mění!) 

-CRRT, eliminace, antidota 

-Diferencovaná péče dle stavu. 

 

 



Týrané dítě 

• fyzické týrání/sexuální zneužívání 

• modřiny různého stáří 

• zlomeniny v různém stadiu hojení 

• známky poranění genitálu, anu… 

• chování rodičů 

• Munchhausenův syndrom v zastoupení 



Akutní dítě 

 


