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Definice

TRAUMA – náhlé fyzické poškození mechanickou, chemickou, 
tepelnou nebo jinou energií, jejíž rozsah překračuje odolnost 
těla

POLYTRAUMA – současné poranění nejméně dvou tělesných 
systémů, přičemž  postižení alespoň jednoho z nich nebo jejich 
kombinace bezprostředně ohrožují život pacienta

SDRUŽENÉ PORANĚNÍ - poranění více systémů, které ale 
bezprostředně neohrožují život pacienta



Úmrtí

Bezprostřední úmrtí – 50% všech, v průběhu 30 min. po úrazu, 

příčiny: těžká postižení CNS, srdce, rozsáhlé ruptury cév 
(nejč. nitrohrudních)

Časná – 30%, 4 hod. po úrazu   

Příčiny: obstrukce dých. cest, nedostatečná ventilace, 
hemopneumothorax, velké krevní ztráty (lacerace sleziny a 
jater), IC krvácení

Pozdní – 20%  Příčiny: ARDS, MODS, sepse, PE

Předpoklad úspěšnosti léčby – kvalitní systém přednemocniční 
péče a vznik specializovaných traumacenter



Patofyziologie traumat

6 základních mechanismů poškození 

organismu

⚫ poranění měkkých tkání

⚫ poranění orgánů

⚫ zlomeniny

⚫ ischémie/reperfúze

⚫ poruchy koagulace

⚫ infekce



Ischémie/reperfúze

ischémie přímá či sekundární vlivem šokového stavu

anaerobní metabolismus (k. mléčná ve tkáních)

Reperfúze (znovuprokrvení) - uvolnění TNF, IL, 

uvolnění k. mléčné do oběhu…

postižení kapilár, vznik otoků, postižení orgánových 

funkcí, rozvoj systémového zánětu (SIRS) 



Poruchy hemokoagulace

⚫ Destrukce endotelu – aktivace plasminu-fibrinolýza, 
aktivace proteinu C-hypokoagulace

⚫ Letální triáda: koagulopatie, acidóza, hypotermie

➢ hemodiluce – naředění (koagulační faktory, krevní 
destičky)

➢ konsumpce (spotřebování) koagulačních faktorů i 
destiček- DIK

➢ podchlazení (trombo, koag. kaskáda, fibrinolytický 
systém)

➢ metabolické poruchy (acidóza)

http://www.anaesthetist.com/icu/organs/blood.htm


Umístění pacienta pokud možno 

do místa definitivního ošetření

➢ u polytraumatu či podezření na něj do traumacentra

(co nejrychleji)

➢ u popálenin do popáleninového centra (do 4 - 6 hod)



Traumacentrum

⚫ traumacentrum = definitivní ošetření všech 

závažných traumatických pacientů

⚫ trvale k dispozici lékaři různých odborností



⚫ intenzivista

⚫ traumatolog

⚫ rentgenolog

⚫ chirurgické subspecializace:

- neurochirurg otorhinolaryngolog

- urolog                   internista /???/

- ortopéd

- kardiochirurg, thorakochirurg

- cévní chirurg



Zásada

⚫ V prvních minutách po převzetí pacienta má 

absolutní přednost zajištění základních životních 

funkcí před všemi ostatními opatřeními - i před 

vyšetřovacími metodami.

⚫ C-ABCDE postup! Vyšetřuj a současně 

léč!



Vyšetření pacienta v nemocnici

⚫ Primární – C-ABCDE

⚫ Sekundární - EFAST, CT…
⚫ https://www.123sonography.com/courses/emergency-

ultrasound-bachelorclass-course/trauma-ultrasound

⚫!!!ATLS –Protokol!!!-???

⚫ dle ATLS je CT – je ,,tunel smrti“!!!-???

https://www.123sonography.com/courses/emergency-ultrasound-bachelorclass-course/trauma-ultrasound


Vyšetření pacienta v nemocnici

⚫!!!ATLS – Protokol!!!- ???

⚫ Pokud je EFAST pozit. a pacient nestabilní -

ad operační sál

⚫ pokud je EFAST negat - ad celotělové CT

⚫ Definitivní – v klidu…terciární vyšetření



Vyšetření pacienta v nemocnici

⚫ ATLS všude a vždy???

⚫ - možná non-lege artis…

⚫ Pozit FAST?  Ad op. sál?

⚫ - monžá postup dle guidlines, ale možná non-

lege artis…



KPR u traumat

Effectiveness of chest compressions in cardiac 

arrest caused by hypovolaemia, ardiac tamponade 

or tension pneumothorax, chest compressions 

are unlikely to be as effective as in normovolaemic

cardiac arrest and may reduce residual 

spontaneous cardiac output.

Therefore, chest compressions take 

a lower priority than addressing the reversible

causes. 

Chest compressions must not delay 

immediate treatment of reversible causes. 

A retrospective cohort study analysing data

from the Trauma Quality Improvement 

Program (TQIP) database, a nationwide 

trauma registry in the USA, between 2010 

and 2016 compared open cardiac 

compressions to close chest compressions 

in IHCA patients admitted with signs of life. 

Results in this specific patient group showed 

a favourable outcome for the patients 

receiving open cardiac com-pressions versus 

closed chest compressions.



Odhad krevní ztráty dle typu 

poranění

⚫ Humerus 100 – 800 ml

⚫ Předloktí 50 – 400 ml

⚫ Pánev 500 – 5000 ml !

⚫ Femur 300 – 2000 ml

⚫ Bérec 100 – 1000 ml 

⚫ Dutina hrudní 500 – 2000 ml

⚫ Dutina břišní 500 – 2000 ml

Jednotlivé zdroje krvácení se sčítají !!!



Tradiční chirurgický přístup



Damage control surgery



Strategie “damage control SURGERY“

1. Urgentní operace s cílem

ošetření největších škod, zástava krvácení a 

ukončení kontaminace

2. Převoz na ICU

resuscitace, korekce acidózy, hypotermie a 

koagulopatie

3. Definitivní operace



Resuscitační péče - cíle

⚫ prvních 24 – 48 hod kritických, umožnění 
definitivní operace 

⚫ léčba metabolického rozvratu : 

zahřívání

léčba poruchy krevní srážlivosti,          

léčba acidózy

⚫ objemová terapie

⚫ monitorace a udržování srdečního výdeje 

⚫ případně další diagnostika



Objemová resuscitace

Současný názor

⚫ nesnažit se zcela normalizovat krevní tlak

⚫ sTK kolem 80-90 Torr  (kraniotrauma MAP 

80 torr)



Masivní krvacení u traumat

- max 1000-2000 ml krystaloidy 
a pak MP a EBR 1:1

- trombocyty, fibrinogen, PCC – dle ROTEM, Exacyl-tranexamová
kyselina (antifibrinolytikum)

- ne koloidy

- alternatívnou je ,,transfuzní protokol“ 

EBR:MP:Plt=1:1:1

,,plná krev-čerstvá!!!-???







R

E

B

O

A



CT priorita!!! Transport na sál je  je

kontraproduktivný!!!-?

Recentní studie podporují CT vyšetření k definitivní a přesné diagnostice život ohrožujících poranění 

u polytraumatu [1,2]. Rychlá diagnostika pomocí CT je spojena se sníženou mortalitou polytraumatizovaných 

pacientů [3,4,5], zlepšením funkčního neurologického stavu u izolovaných kraniocerebrálních traumat [6], 

a sníženou mortalitou u pacientů s poraněním aorty [4].
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Budúcnosť…??? - hybrid room…



Ďakujem za pozornosť.


