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Definice:

Mechanismy:

Vícečetná poranění orgánových systému, 
tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě
nebo v kombinaci ohrožují postiženého 
selháním vitálních funkcí.

þ Vysokoenergetické úrazové děje (dopravní 
nehody, skoky/pády, pracovní úrazy)

þ Násilné trestné činy (střelná, sečná, bodná 
poranění)

þ Ostatní (náhodné úrazy)



Vysokoenergetický úrazový děj:

þ Pád z výše 7,5m a vyšší

þ Rychlost nárazu nad 35 km/h

þ Deformace více než 2/3 vozidla

þ Vymrštění z vozidla, úmrtí spolujezdce

þ Opakované převrácení vozidla

þ Chodec sražený os. vozem rychlostí nad 
25 km/h

þ Chodec sražený těžkým vozidlem 
rychlostí nad 10 km/h



Statistika:

Etiologie:

Statistické vyhodnocení polytraumat
v rámci Pardubického kraje
za měsíc červenec a srpen 2007



Patogeneze:

Časový faktor:

Veškerá snaha je směřována ke zvládnutí 
traumaticko-hemorhagického šoku a jeho 
prevenci.

V praxi to znamená zabránit hypoperfúzi 
tkání a zajistit buněčnou oxygenaci.

þ Platinová čtvrthodina

þ Zlatá hodina



Time
management:

þ Včasné rozpoznání operačním střediskemVčasné rozpoznání operačním střediskem

þþ Adekvátní nasazení sil a prostředkůAdekvátní nasazení sil a prostředků (dle (dle 
aktuálně dostupných informací)aktuálně dostupných informací)

þþ Dispatch support Dispatch support (místo události i výjezdové (místo události i výjezdové 
skupiny)skupiny)

þþ Koordinace složek IZSKoordinace složek IZS

þþ Včasné předání informacíVčasné předání informací z místa události z místa události 
operačnímu střediskuoperačnímu středisku

þþ SměrováníSměrování

þþ KZOSKZOS
þþ Výjezdové skupinyVýjezdové skupiny



Postup na 
místě:

þ Komunikace s operačním střediskem
(žádost o LZZS, posilové síly a prostředky, 
součinnost IZS)

þ Imobilizace / vyproštění (zabránění 
sekundárnímu postižení, život zachraňující 
výkony na místě)

þ Manipulace / polohování (více osob, využití 
technických prostředků)

þ Vyšetření (terénní podmínky, nesmí zpozdit 
léčebné postupy)

þ Imobilizace (zajištění před transportem)



Terapie: þ (B)ATLS (OTI, crush intubace, zajištění 
adekvátní ventilace, alternativy – LM, 
CombiTube, FastTrach)

þ Analgézie (nedostatečné zajištění analgézie 
prohlubuje šokový stav)

þ Objemové náhrady (permisivní hypotenze, 
monitorace TK, Voluven, HES 6%)

þ Další neodkladné postupy (intraoseální 
vstup, toaleta dýchacích cest, hrudní drenáž) 



SměrováníSměrování: þ PrimárníPrimární transport do traumacentra
(dle standardu státu New Jersey)

þ Krok 1 - fyziologické parametry

•GCS pod 12
•AVPU - reakce na bolest nebo žádná reakce
•TF pod 60, nebo nad 130
•DF pod 10, nebo nad 29



SměrováníSměrování: þ PrimárníPrimární transport do traumacentra
(dle standardu státu New Jersey)

þ Krok 2 - anatomické změny
•Perforující poranění (včetně bodných, střelných poranění) 
hlavy, krku, trupu
•Vlající hrudník
•Zlomenina humeru nebo femuru ve spojení s jednou či 
více dalšími zlomeninami
•Zlomenina pánve
•Ochrnutí nebo jiné známky spinálního traumatu
•Amputace nad zápěstím nebo nad kotníkem
•Popálenina v kombinaci s dalším závažným poraněním
•Úraz el. proudem vysokého napětí



SměrováníSměrování: þ PrimárníPrimární transport do traumacentra
(dle standardu státu New Jersey)

þ Krok 3 - mechanizmus poranění
•Cestující, který při havárii vyletěl z vozidla
•Vyprošťování nad 20 minut
•Pád z výšky 5 m a víc
•Nepřipoutaný cestující ve vozidle, které se převrátilo přes 
střechu
•Poražený chodec, motocyklista nebo cyklista

Alespoň jedna odpověď ANOAlespoň jedna odpověď ANO = transport do 
traumacentra.
Všechny odpovědi NEVšechny odpovědi NE = transport do místní 
nemocnice



Dětská Dětská 
traumacentra:traumacentra:

Traumacentra:Traumacentra:

•Fakultní nemocnice Hradec Králové
•Fakultní nemocnice Olomouc
•Úrazová nemocnice Brno

•Krajská nemocnice Pardubice
•Fakultní nemocnice Hradec Králové
•Fakultní nemocnice Olomouc
•Úrazová nemocnice Brno







Nezastupitelnou roli při dodržení časových kritérií pro příjem Nezastupitelnou roli při dodržení časových kritérií pro příjem 
polytraumatizovaných pacientů hraje LZZS.polytraumatizovaných pacientů hraje LZZS.



Komplikující faktory:

þ Volání na tísňovou linku

þ Dojezdové časy ostatních složek IZS

þ Povětrnostní podmínky

þ Technická dostupnost

þ Akceschopnost ZZS při hromadném 
výskytu postižení zdraví



Statistika:

Celkový počet:

Průměrný čas 
do příjmu 
tísňové výzvy 
do předání:

Statistické vyhodnocení polytraumat
v rámci Pardubického kraje
za měsíc červenec a srpen 2007

44 polytraumat

55 minut



Statistika:

Věkové 
složení:

Statistické vyhodnocení polytraumat
v rámci Pardubického kraje
za měsíc červenec a srpen 2007



Směrování:

Předání na 
traumacentrum:



Statistika:



Statistika:



Závěr: Podíl polytraumat na celkovém počtu 
zranění
i podíl mladších věkových skupin roste.



Závěr: Existuje značný prostor pro přímé nebo 
nepřímé ovlivnění počtu přežívajících.



Děkuji za pozornost


