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Fakultní nemocnice BrnoFakultní nemocnice Brno

 2094 lůžek2094 lůžek
 40 odborností40 odborností
 dálniční centrumdálniční centrum
 alpská oblastalpská oblast
 Grand Prix BrnoGrand Prix Brno
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Traumacentrum FN BrnoTraumacentrum FN Brno

 lůžkalůžka –– 144 / 31 JIP144 / 31 JIP
 odbornostodbornost –– 4040
 lékařilékaři –– 7171
 JmKJmK + kraj Vysočina+ kraj Vysočina

1,8 mil. obyvatel1,8 mil. obyvatel
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Přednemocniční péčePřednemocniční péče

 primární transportprimární transport –– nejbližší zdravotnickénejbližší zdravotnické
pracovištěpracoviště
 diagnostikadiagnostika
 urgentní operační výkonyurgentní operační výkony -- LSSLSS
 stabilizace pac.stabilizace pac.
 transport do TCtransport do TC –– do 24 hod.do 24 hod.

 většina transportů nepatří primárně do TCvětšina transportů nepatří primárně do TC
–– novelizace věstníku 2012novelizace věstníku 2012

 transport nesmí nikdy ohrozit život poraněnéhotransport nesmí nikdy ohrozit život poraněného
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Oddělení urgentního příjmuOddělení urgentního příjmu
 ZZSZZS –– triagetriage MISTMIST -- EMOFFEMOFF
 princip ATLSprincip ATLS
 sonosono, RTG, CT, OP, RTG, CT, OP
 DamageDamage ControlControl SurgerySurgery > < Early> < Early TotalTotal CareCare
 KARIM, KÚCHKARIM, KÚCH
 OrtKOrtK, NCHK,..., NCHK,... RhbORhbO
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Akutní management IAkutní management I



Akutní management IIAkutní management II





Damage Control SurgeryDamage Control Surgery

 kontrola krváceníkontrola krvácení
 dekomprese (NPWT, zip)dekomprese (NPWT, zip)
 debridementdebridement
 redukce kontaminaceredukce kontaminace
 stabilizace skeletustabilizace skeletu

 kontrola krváceníkontrola krvácení
 dekomprese (NPWT, zip)dekomprese (NPWT, zip)
 debridementdebridement
 redukce kontaminaceredukce kontaminace
 stabilizace skeletustabilizace skeletu



Damage Control Surgery -
úvod

Damage Control Surgery -
úvod

LSS (LSS (LifeLife SavingSaving SurgerySurgery))
 chirurgické řešení ŽOK, ventilacechirurgické řešení ŽOK, ventilace
dutinová poranění + pánev +dutinová poranění + pánev + retroperitoneumretroperitoneum
OPOP –– revize dutinrevize dutin -- drenáždrenáž -- packingpacking -- zipzip
 zlomeniny 2 a více dlouhých kostízlomeniny 2 a více dlouhých kostí –– ZF, ORIFZF, ORIF
pánevpánev –– pánevní pás, Cpánevní pás, C clampclamp, ZF, ORIF, ZF, ORIF
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Damage Control Surgery -
schéma

Damage Control Surgery -
schéma

 nestabilní pacientnestabilní pacient
sono + lab.sono + lab.
OPOP
stentstent
embolizaceembolizace

 stabilní pacientstabilní pacient
CTCT

OPOP
JIPJIP
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PolytraumaPolytrauma -- mortalitamortalitaPolytraumaPolytrauma -- mortalitamortalita
 okamžitá úmrtí   1okamžitá úmrtí   1–– 4 hodiny4 hodiny 40%40%

velká krvácení, poranění mozku, srdce a plicvelká krvácení, poranění mozku, srdce a plic

 časná úmrtíčasná úmrtí do 7 dnůdo 7 dnů 30%30%
krvácení do mozku, poranění břicha a hrudníkukrvácení do mozku, poranění břicha a hrudníku

 pozdní úmrtí      od 8. dnepozdní úmrtí      od 8. dne 30%30%
septické komplikace = 80%, MOFseptické komplikace = 80%, MOF
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PolytraumaPolytrauma –– kombinacekombinace
poraněníporanění
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kraniocerebrální poraněníkraniocerebrální poranění 69%69%
poranění hrudníkuporanění hrudníku 62%62%
poranění břichaporanění břicha 36%36%
poranění pánveporanění pánve 27%27%
poranění páteřeporanění páteře 14%14%
končetiny + kraniocerebrálníkončetiny + kraniocerebrální 63%63%
končetiny + hrudníkkončetiny + hrudník 52%52%
končetiny + břichokončetiny + břicho 26%26%
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Polytrauma - TC FN 2012Polytrauma - TC FN 2012
 OUPOUP

1202 traumat1202 traumat
184184 polytraumatpolytraumat

10 exitus10 exitus letalisletalis (5,4%)(5,4%)
 KÚCHKÚCH

3375 hospitalizací3375 hospitalizací
2681 operací2681 operací
345345 polytraumatpolytraumat
průmprům. ISS (. ISS (InjuryInjury SeveritySeverity ScoreScore) 26) 26
průmprům. doba hospitalizace 12 dní. doba hospitalizace 12 dní
letalita 14,7%letalita 14,7%
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Spektrum operativy TC 2012Spektrum operativy TC 2012

3422 operací3422 operací

28692869 -- KÚCH (páteř 245)KÚCH (páteř 245)
187187 -- ORTKORTK
288288 -- NCHKNCHK –– CNSCNS
etc.etc.
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Dutinová poranění KUCH
– operace 2012
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– operace 2012

dutina hrudní                    15dutina hrudní                    15
dutina břišní                      58dutina břišní                      58
pánev + retroperitoneum  73pánev + retroperitoneum  73

stent                                    3stent                                    3
embolizace                         1embolizace                         1
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Dutina hrudníDutina hrudní

 drenáž hrudníkudrenáž hrudníku -- 99 %99 %
 reviserevise
 stabilizace hrudní stěnystabilizace hrudní stěny
 packingpacking
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Dutina břišní - IDutina břišní - I

 reviserevise
 krváceníkrvácení
 perforace GITperforace GIT
 packingpacking
 zipzip
 CaveCave -- bránice !bránice !
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Dutina břišní - II
- parenchymatozní orgány

Dutina břišní - II
- parenchymatozní orgány

 záchovné operacezáchovné operace
 mesh bagmesh bag

-- slezinaslezina
-- játrajátra
-- ledvinaledvina

 embolizaceembolizace
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Pánev – IPánev – I

 pánevní páspánevní pás
 pánevní svorkapánevní svorka
 zevní fixacezevní fixace
 urgentní ORIFurgentní ORIF–– výjimečněvýjimečně
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 derivace moče a stolicederivace moče a stolice
 podvaz cévpodvaz cév
 packingpacking
 embolizaceembolizace

Pánev – IIPánev – II
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Zlomeniny dlouhých kostí
+ devastace

Zlomeniny dlouhých kostí
+ devastace

 zevní fixacezevní fixace
 NPWTNPWT
 amputaceamputace
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Střelná poraněníStřelná poranění

 dutinová poraněnídutinová poranění
 střelný kanálstřelný kanál
 dokumentace (foto)dokumentace (foto)
 zajištění střelyzajištění střely
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 zadopřední zástřel pánvezadopřední zástřel pánve
 projektil ve stydké kostiprojektil ve stydké kosti

Vybavení projektilu - IVybavení projektilu - I



 vertikální kraniokaudální zástřel dutiny břišnívertikální kraniokaudální zástřel dutiny břišní
 projektil v oblastiprojektil v oblasti

Douglasova prostoruDouglasova prostoru
 obézní pacientobézní pacient

Vybavení projektilu - IIVybavení projektilu - II
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Souhrn - pozitivaSouhrn - pozitiva

 OUPOUP-- pivot péče v TCpivot péče v TC
 kombinovaný teamkombinovaný team
 dostupnost 24 hoddostupnost 24 hod
 stanovení DCSstanovení DCS
 doléčení dle odbornostídoléčení dle odborností
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Souhrn - negativaSouhrn - negativa

 komunikace se ZZSkomunikace se ZZS
 souběh ssouběh s monotraumatymonotraumaty
 nerespektování kontrol na TCnerespektování kontrol na TC
 nákladynáklady
 monotraumamonotrauma 49 000 CZK49 000 CZK
 polytraumapolytrauma 249 000 CZK249 000 CZK
 TC           487 443 000 CZKTC           487 443 000 CZK
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Relativita nákladůRelativita nákladů

 bezdomovec 2012bezdomovec 2012
 489 334 Kč489 334 Kč



Komunikace, dokumentaceKomunikace, dokumentace



Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost


