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Těžké traumaTěžké trauma

polytraumapolytrauma

sdružené poraněnísdružené poranění

závažnézávažné monotraumamonotrauma
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závažnézávažné monotraumamonotrauma



Statisticky významnéStatisticky významné
Index hodnocení závažnosti poraněníIndex hodnocení závažnosti poranění
ISS (ISS (InjuryInjury SeveritySeverity ScoreScore))

Hodnocení 3 nejzávažnějších poraněníHodnocení 3 nejzávažnějších poranění
např. hlavanapř. hlava--hrudníkhrudník--končetiny (AIS body 4končetiny (AIS body 4--33--1)1)

ISS = 4ISS = 422 + 3+ 322 +1+122 = 16+9+1 =26= 16+9+1 =26

ISS≥ISS≥ 1616 těžké poraněnítěžké poranění
ISS≥ISS≥ 2525 těžkétěžké polytraumapolytrauma
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Fakultní nemocnice OlomoucFakultní nemocnice Olomouc
TraumacentrumTraumacentrum OlomoucOlomouc

fakultní, krajská, městská nemocnicefakultní, krajská, městská nemocnice
3.417 zaměstnanců, 60 klinik3.417 zaměstnanců, 60 klinik
1.395 lůžek1.395 lůžek (47.000 pac./rok)(47.000 pac./rok)

760.000 ambulantních pac.760.000 ambulantních pac.
1,200.000 obyvatel1,200.000 obyvatel
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Traumata ve FN OlomoucTraumata ve FN Olomouc

19711971 I. a II. chirurgická klinikaI. a II. chirurgická klinika
19951995 Traumatologické odděleníTraumatologické oddělení
20052005 Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu

těžká traumatatěžká traumata

20102010 Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu
všechna traumatavšechna traumata

19711971 I. a II. chirurgická klinikaI. a II. chirurgická klinika
19951995 Traumatologické odděleníTraumatologické oddělení
20052005 Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu

těžká traumatatěžká traumata

20102010 Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu
všechna traumatavšechna traumata



Systém neodkladná péčeSystém neodkladná péče
1. Přednemocniční neodkladná péče1. Přednemocniční neodkladná péče

–– Terénní specialisté, praktičtí lékařiTerénní specialisté, praktičtí lékaři
–– Zdravotnická záchranná službaZdravotnická záchranná služba

2. Nemocniční neodkladná péče2. Nemocniční neodkladná péče
–– Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu

3.  Nemocniční následná péče3.  Nemocniční následná péče
–– Lůžková část (intenzivní, standardníLůžková část (intenzivní, standardní))
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Nemocniční neodkladnáNemocniční neodkladná
péčepéče

19601960 EmergencyEmergency Department (USA)Department (USA)

19991999 Oddělení urgentního příjmu (ČR)Oddělení urgentního příjmu (ČR)

19601960 EmergencyEmergency Department (USA)Department (USA)

19991999 Oddělení urgentního příjmu (ČR)Oddělení urgentního příjmu (ČR)



Urgentní příjemUrgentní příjem
Česká lékařská společnost Jana EvangelistyČeská lékařská společnost Jana Evangelisty PurkyněPurkyně

Odborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrofOdborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
Sekce urgentních příjmůSekce urgentních příjmů

POSLÁNÍ, ČINNOST A STRUKTURAPOSLÁNÍ, ČINNOST A STRUKTURA
ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMUODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

(EMERGENCY  DEPARTMENT)(EMERGENCY  DEPARTMENT)

schváleno výborem společnosti UM a MK ČLS JEP dne 15.12.2005schváleno výborem společnosti UM a MK ČLS JEP dne 15.12.2005

Česká lékařská společnost Jana EvangelistyČeská lékařská společnost Jana Evangelisty PurkyněPurkyně

Odborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrofOdborná společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
Sekce urgentních příjmůSekce urgentních příjmů

POSLÁNÍ, ČINNOST A STRUKTURAPOSLÁNÍ, ČINNOST A STRUKTURA
ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMUODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU

(EMERGENCY  DEPARTMENT)(EMERGENCY  DEPARTMENT)

schváleno výborem společnosti UM a MK ČLS JEP dne 15.12.2005schváleno výborem společnosti UM a MK ČLS JEP dne 15.12.2005



Fakultní nemocnice OlomoucFakultní nemocnice Olomouc
Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu
84 zaměstnanců + 31 externistů84 zaměstnanců + 31 externistů
5 intenzivních lůžek5 intenzivních lůžek

11 standardních lůžek11 standardních lůžek
1 intenzivní sanitní vůz1 intenzivní sanitní vůz
heliportheliport

Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu
84 zaměstnanců + 31 externistů84 zaměstnanců + 31 externistů
5 intenzivních lůžek5 intenzivních lůžek

11 standardních lůžek11 standardních lůžek
1 intenzivní sanitní vůz1 intenzivní sanitní vůz
heliportheliport



Urgentní příjemUrgentní příjem
TriageTriage

Časová naléhavost neodkladných stavů:Časová naléhavost neodkladných stavů:

Kritické stavyKritické stavy
okamžité řešeníokamžité řešení

Neodkladné stavyNeodkladné stavy
do 2 hodindo 2 hodin

OdložitelnéOdložitelné stavystavy
od 2 hodin do 24 hodinod 2 hodin do 24 hodin

Časová naléhavost neodkladných stavů:Časová naléhavost neodkladných stavů:

Kritické stavyKritické stavy
okamžité řešeníokamžité řešení

Neodkladné stavyNeodkladné stavy
do 2 hodindo 2 hodin

OdložitelnéOdložitelné stavystavy
od 2 hodin do 24 hodinod 2 hodin do 24 hodin



Urgentní příjemUrgentní příjem
TriageTriage

EmergencyEmergency RoomRoom
ohrožení/selhávání životních funkcíohrožení/selhávání životních funkcí

AmbulanceAmbulance
specializované ambulancespecializované ambulance

LSPPLSPP
všeobecná ambulancevšeobecná ambulance

EmergencyEmergency RoomRoom
ohrožení/selhávání životních funkcíohrožení/selhávání životních funkcí

AmbulanceAmbulance
specializované ambulancespecializované ambulance

LSPPLSPP
všeobecná ambulancevšeobecná ambulance



Urgentní příjemUrgentní příjem
EmergencyEmergency RoomRoom
–– intenzivní a resuscitační péčeintenzivní a resuscitační péče
–– resuscitační tým pro areálresuscitační tým pro areál

Urgentní medicína, 4.ročníkUrgentní medicína, 4.ročník 1212



Diagnostika a terapieDiagnostika a terapie
PolytraumaPolytrauma, sdružená a těžká poranění, sdružená a těžká poranění
Popáleniny, poleptáníPopáleniny, poleptání

Resuscitace, stavy po NZO, respirační insuficienceResuscitace, stavy po NZO, respirační insuficience
Bezvědomí, křečové stavyBezvědomí, křečové stavy
Kardiovaskulární problematikaKardiovaskulární problematika
Rozvrat vnitřního prostředí, septické stavyRozvrat vnitřního prostředí, septické stavy
Cévní mozkové příhodyCévní mozkové příhody
DissekujícíDissekující aneurysma aortyaneurysma aorty
IntoxikaceIntoxikace
Anafylaxe, …Anafylaxe, …

cca
25%

PolytraumaPolytrauma, sdružená a těžká poranění, sdružená a těžká poranění
Popáleniny, poleptáníPopáleniny, poleptání

Resuscitace, stavy po NZO, respirační insuficienceResuscitace, stavy po NZO, respirační insuficience
Bezvědomí, křečové stavyBezvědomí, křečové stavy
Kardiovaskulární problematikaKardiovaskulární problematika
Rozvrat vnitřního prostředí, septické stavyRozvrat vnitřního prostředí, septické stavy
Cévní mozkové příhodyCévní mozkové příhody
DissekujícíDissekující aneurysma aortyaneurysma aorty
IntoxikaceIntoxikace
Anafylaxe, …Anafylaxe, …

cca
70%



RLP+LZZSRLP+LZZS RLP+RZP+PĚŠÍRLP+RZP+PĚŠÍ

EMERGENCYEMERGENCY
ROOMROOM

AMBULANCEAMBULANCEEMERGENCYEMERGENCY
ROOMROOM

EXPEKTAČNÍ LŮŽKAEXPEKTAČNÍ LŮŽKAOP, JIRPOP, JIRP FNFN
DOMŮDOMŮ

FNFN



Těžká traumataTěžká traumata

priority léčebného postupu (VFpriority léčebného postupu (VF--URG)URG)

stanovenístanovení dominantydominanty poranění (TRAU)poranění (TRAU)

specifická léčebná taktika (+KONZIL)specifická léčebná taktika (+KONZIL)

priority léčebného postupu (VFpriority léčebného postupu (VF--URG)URG)

stanovenístanovení dominantydominanty poranění (TRAU)poranění (TRAU)

specifická léčebná taktika (+KONZIL)specifická léčebná taktika (+KONZIL)



URGENTNÍ PŘÍJEMURGENTNÍ PŘÍJEM -- TRAUMATÝMTRAUMATÝM

ANESTEZIOLOGANESTEZIOLOG –– LÉKAŘ ICULÉKAŘ ICU

++

TRAUMATOLOGTRAUMATOLOG

++

ZKUŠENÉ ZDRAVOTNÍ SESTRYZKUŠENÉ ZDRAVOTNÍ SESTRY

ANESTEZIOLOGANESTEZIOLOG –– LÉKAŘ ICULÉKAŘ ICU

++

TRAUMATOLOGTRAUMATOLOG

++

ZKUŠENÉ ZDRAVOTNÍ SESTRYZKUŠENÉ ZDRAVOTNÍ SESTRY



Traumatým na OUP 1.Traumatým na OUP 1.
Lékař OUP (ICU)Lékař OUP (ICU)
–– zajištění vitálních funkcízajištění vitálních funkcí
–– léčba traumatického šokuléčba traumatického šoku
–– příprava pacienta k operacipříprava pacienta k operaci
–– volán ihned po výzvě ZZSvolán ihned po výzvě ZZS

TraumatologTraumatolog
–– určuje priority diagnostikyurčuje priority diagnostiky
–– určuje priority ošetřeníurčuje priority ošetření
–– spolupráce s konziliáři (NCH, plastik,spolupráce s konziliáři (NCH, plastik, stomchirstomchir.,...).,...)
–– volán současně s lékařem OUPvolán současně s lékařem OUP

Lékař OUP (ICU)Lékař OUP (ICU)
–– zajištění vitálních funkcízajištění vitálních funkcí
–– léčba traumatického šokuléčba traumatického šoku
–– příprava pacienta k operacipříprava pacienta k operaci
–– volán ihned po výzvě ZZSvolán ihned po výzvě ZZS

TraumatologTraumatolog
–– určuje priority diagnostikyurčuje priority diagnostiky
–– určuje priority ošetřeníurčuje priority ošetření
–– spolupráce s konziliáři (NCH, plastik,spolupráce s konziliáři (NCH, plastik, stomchirstomchir.,...).,...)
–– volán současně s lékařem OUPvolán současně s lékařem OUP



Traumatým na OUP 2.Traumatým na OUP 2.
3 zdravotní sestry OUP3 zdravotní sestry OUP (ARIP)(ARIP)
–– 1 „medikamentosní“1 „medikamentosní“
–– 1 „instrumentářka“1 „instrumentářka“
–– 1 „dispečerka“ (žádanky, štítky, telefony)1 „dispečerka“ (žádanky, štítky, telefony)

2 sanitáři2 sanitáři
–– 1 asistující na šokové místnosti1 asistující na šokové místnosti
–– 1 „pochůzkář“ (odběry, krve,...)1 „pochůzkář“ (odběry, krve,...)

3 zdravotní sestry OUP3 zdravotní sestry OUP (ARIP)(ARIP)
–– 1 „medikamentosní“1 „medikamentosní“
–– 1 „instrumentářka“1 „instrumentářka“
–– 1 „dispečerka“ (žádanky, štítky, telefony)1 „dispečerka“ (žádanky, štítky, telefony)

2 sanitáři2 sanitáři
–– 1 asistující na šokové místnosti1 asistující na šokové místnosti
–– 1 „pochůzkář“ (odběry, krve,...)1 „pochůzkář“ (odběry, krve,...)



ER

TRAUMATOLOGTRAUMATOLOG
KONZILIÁŘIKONZILIÁŘI

prioritypriority
diagnostiky a terapiediagnostiky a terapie

Lékař URGENTLékař URGENT
•• vitální funkcevitální funkce
•• intenzivní péčeintenzivní péče
•• management týmumanagement týmu

NLZP URGENTNLZP URGENT
ošetřovatelská intenzivníošetřovatelská intenzivní

péčepéče

KARDIOLOGKARDIOLOG
priority terapiepriority terapie
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HELIPORT

ER

Převzetí od LZS (anamnéza, časy, léky v PNP)
Prvotní vyšetření na heliportu

* stav vědomí + oběh + dýchání
* kontrola/podpora/náhrada A+B
* kontrola/podpora C
* výjimečně D

Prvotní inform ace na dispečink hotline „2666“
* u nestabilního pacienta radiolog + USG na ER tel.„4596“
* u podezření na trauma srdce kardiochirurg + ECHO na ER

STABILNÍ PACIENTSTABILNÍ PACIENT NESTABILNÍ PACIENTNESTABILNÍ PACIENT

*A+B (DOPES)
D kontrola dislokace ETR
O kontrola obstrukce ETR
P kontrola PNO
E kontrola ventilátoru
S žaludeční sonda

*C kontrola zevního krvácení, odhad ztrát
zajištění 2-3 PVK, event.CVK
podávání náhradních roztoků

* D léky

* A+B (DOPES)
* C kontrola zevního krvácení + odhad ztrát

zajištění 2-3 PVK, event.CVK v nouzi
podávání náhradních roztoků, EBR 0neg

* D analgosedace/relaxace
ATB, ALTEANA
vazopresory, inotropika, zam etače …

DG. KOLEČKO OP

ER ICU

DISPEČERKA hlásí LÉKAŘI ER
průběžně výsledky :

* elektrolytové/vodní/AB rovnováhy
* fluidokoagulační rovnováhy
* hem atologie/biochemie

KAR TÝM U předána :
* sesterská zpráva-m edikace
* laboratorní výsledky
* obratem zpráva z ER

* definitivní STABILIZACE stavu
* dohoda konziliářů o umístění pacienta (OP,KAR,ICU)

* odběry (vhodná arteria fem oralis)
* ABR, hem atologie/koagulace, biochem ie, transfúzní + objednání
* PVK, PM K, event.asistence ETI,CVK, IAK, HD
* příprava žádanek - CT m ozek,Cp, hrudník a břicho s kontrastem

- RTG prázdná, doplní lékař ER
* aplikace léků dle ordinace lékaře

LÉK AŘ ER+TR AUM ATOLOG LÉK AŘ ER+K AR+TRAUM ATOLOG

RLP
Převzetí od RLP (anamnéza, časy, léky v PNP)
Vyšetření lékařem  ER + traumatologem

U nestabilního pacienta inform ovat K AR freeset „2710“.

SZP

HELIPORT

ER

Převzetí od LZS (anamnéza, časy, léky v PNP)
Prvotní vyšetření na heliportu

* stav vědomí + oběh + dýchání
* kontrola/podpora/náhrada A+B
* kontrola/podpora C
* výjimečně D

Prvotní inform ace na dispečink hotline „2666“
* u nestabilního pacienta radiolog + USG na ER tel.„4596“
* u podezření na trauma srdce kardiochirurg + ECHO na ER

STABILNÍ PACIENTSTABILNÍ PACIENT NESTABILNÍ PACIENTNESTABILNÍ PACIENT

*A+B (DOPES)
D kontrola dislokace ETR
O kontrola obstrukce ETR
P kontrola PNO
E kontrola ventilátoru
S žaludeční sonda

*C kontrola zevního krvácení, odhad ztrát
zajištění 2-3 PVK, event.CVK
podávání náhradních roztoků

* D léky

* A+B (DOPES)
* C kontrola zevního krvácení + odhad ztrát

zajištění 2-3 PVK, event.CVK v nouzi
podávání náhradních roztoků, EBR 0neg

* D analgosedace/relaxace
ATB, ALTEANA
vazopresory, inotropika, zam etače …

DG. KOLEČKO OP

ER ICU

DISPEČERKA hlásí LÉKAŘI ER
průběžně výsledky :

* elektrolytové/vodní/AB rovnováhy
* fluidokoagulační rovnováhy
* hem atologie/biochemie
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EmergencyEmergency RoomRoom 1+21+2 FNOLFNOL

maximálně 5 těžce poraněných současněmaximálně 5 těžce poraněných současně
vysokoprůtokovývysokoprůtokový ohřívač roztokůohřívač roztoků LevelLevel 11
zásoba 4xEBRD Ozásoba 4xEBRD O negneg..
mobilní USGmobilní USG
urgentníurgentní OP v komplexuOP v komplexu OUPOUP

maximálně 5 těžce poraněných současněmaximálně 5 těžce poraněných současně
vysokoprůtokovývysokoprůtokový ohřívač roztokůohřívač roztoků LevelLevel 11
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OUP 2005OUP 2005 –– 20112011 (31.7.)(31.7.)

Průměr / 24 hodinPrůměr / 24 hodin 230230 ošetřenýchošetřených

•• EmergencyEmergency RoomRoom 1010
•• TraumatologieTraumatologie 6161
•• InternaInterna 3838
•• ChirurgieChirurgie 1313
•• UrologieUrologie 1414
•• NeurologieNeurologie 1414
•• LSPPLSPP 5050
•• ExpektačníExpektační lůžkalůžka 2424
•• Intenzivní převozyIntenzivní převozy 1010
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TC FNOL  ISS≥16TC FNOL  ISS≥16

20052005 132132
20062006 186186
20072007 164164
20082008 141141
20092009 234234
20102010 249249
20112011 145 (k 31.7.2011)145 (k 31.7.2011)
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ZárukaZáruka včasné a úspěšné léčbyvčasné a úspěšné léčby

vzájemný respekt a spolupráce pracovníkůvzájemný respekt a spolupráce pracovníků
OUP a Traumatologického oddělení přiOUP a Traumatologického oddělení při
příjmu těžcepříjmu těžce poraněnéhoporaněného
vzájemný respekt a spoluprácevzájemný respekt a spolupráce traumatýmutraumatýmu
a konziliářůa konziliářů

odbornostodbornost –– rozhodnostrozhodnost -- spoluprácespolupráce
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ZÁVĚRZÁVĚR
multioborovámultioborová spoluprácespolupráce

významná role časového faktoruvýznamná role časového faktoru –– léčba, přežitíléčba, přežití

mortalita stoupá s prodlužující se dobou transportumortalita stoupá s prodlužující se dobou transportu
dodo traumacentratraumacentra –– emergencyemergency

pokrytí území ČR LZZS (do 15 minut)pokrytí území ČR LZZS (do 15 minut)

síťsíť traumacentertraumacenter (Věstník MZ ČR)(Věstník MZ ČR)

KAŽDÉ TĚŽKÉ TRAUMA PATŘÍ VČASKAŽDÉ TĚŽKÉ TRAUMA PATŘÍ VČAS
NA URGENTNÍ PŘÍJEM TRAUMACENTRANA URGENTNÍ PŘÍJEM TRAUMACENTRA

multioborovámultioborová spoluprácespolupráce

významná role časového faktoruvýznamná role časového faktoru –– léčba, přežitíléčba, přežití

mortalita stoupá s prodlužující se dobou transportumortalita stoupá s prodlužující se dobou transportu
dodo traumacentratraumacentra –– emergencyemergency

pokrytí území ČR LZZS (do 15 minut)pokrytí území ČR LZZS (do 15 minut)

síťsíť traumacentertraumacenter (Věstník MZ ČR)(Věstník MZ ČR)

KAŽDÉ TĚŽKÉ TRAUMA PATŘÍ VČASKAŽDÉ TĚŽKÉ TRAUMA PATŘÍ VČAS
NA URGENTNÍ PŘÍJEM TRAUMACENTRANA URGENTNÍ PŘÍJEM TRAUMACENTRA



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


