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EtiologieEtiologie
 dopravní úrazydopravní úrazy
 adrenalinové sportyadrenalinové sporty
 kriminální činnostkriminální činnost
 návykové látkynávykové látky



DiagnostikaDiagnostika

 klinické vyšetřeníklinické vyšetření
 sonosono
 RTGRTG
 CT + rekonstrukceCT + rekonstrukce
 bedside laboratořbedside laboratoř
 trombelastograftrombelastograf
 transfuzní skladtransfuzní sklad
 konsiliární systém EMOFFkonsiliární systém EMOFF
 24 odborností24 odborností
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Organizace péčeOrganizace péčeOrganizace péčeOrganizace péče
 oddělení urgentního příjmu – polytrauma, sdružené

poranění
 ambulance úrazové chirurgie – monotrauma

 multidisciplinární diagnostický tým
 traumatolog
 intenzivista
 radiolog

 kombinovaný operační tým
 traumatolog
 chirurg
 urolog
 gynekolog
 plastik

 ARO, JIP

 oddělení urgentního příjmu – polytrauma, sdružené
poranění

 ambulance úrazové chirurgie – monotrauma

 multidisciplinární diagnostický tým
 traumatolog
 intenzivista
 radiolog

 kombinovaný operační tým
 traumatolog
 chirurg
 urolog
 gynekolog
 plastik

 ARO, JIP



Struktura ošetřovaných 2012Struktura ošetřovaných 2012

 polytrauma          345polytrauma          345
 monotrauma   30 967monotrauma   30 967
 hospitalizace     3 596hospitalizace     3 596
 operace              2 869operace              2 869
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TerapieTerapie
 DamageDamage ControlControl SurgerySurgery
chirurgická kontrola krváceníchirurgická kontrola krvácení
debridementdebridement
dekomprese CSdekomprese CS
definitivní stabilizace do týdnedefinitivní stabilizace do týdne

 EarlyEarly TotalTotal CareCare
O.R.I.F.O.R.I.F.
M.I.O.M.I.O.
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Damage Control SurgeryDamage Control Surgery
 stabilizace skeletustabilizace skeletu
 zevní fixacezevní fixace
 pánevní svorkapánevní svorka
ORIFORIF

 stabilizace oběhustabilizace oběhu
tamponádatamponáda
ligaturaligatura
embolizaceembolizace

!!! do 60 minut !!!!!! do 60 minut !!!
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KazuistikaKazuistika

 21.5.201321.5.2013
 kontuze plickontuze plic
 lacerace ledvinylacerace ledviny-- nefrektomienefrektomie
 lacerace slezinylacerace sleziny-- splenektomiesplenektomie
 fr. pr. femorufr. pr. femoru
 fr. l. bérce s paresou n. fibularisfr. l. bérce s paresou n. fibularis
 fr. hlezna vlevofr. hlezna vlevo
 DAPDAP
 ARDSARDS
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Recidiva 5.8.2013Recidiva 5.8.2013Recidiva 5.8.2013Recidiva 5.8.2013

 refrakturarefraktura bércebérce
 ttěžký otřes mozkuěžký otřes mozku



ReoperaceReoperace
 neúspěch zavřené repoziceneúspěch zavřené repozice
 extrakce + předvrtání + resyntézaextrakce + předvrtání + resyntéza



Titan >< ocelTitan >< ocel

elasticita      duktibilita             pevnost         vrubelasticita      duktibilita             pevnost         vrub

lomová houževnatostlomová houževnatost

 titantitan ++++ +                ++           ++                ++           +
 ocelocel ++ ++              +             ++++              +             ++

 cena srovnatelnácena srovnatelná
 alergie 0alergie 0
 MRI safeMRI safe
 kombinace ocel + titan = článekkombinace ocel + titan = článek
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3 recidivy poranění
po polytraumatu
v jednom týdnu

3 recidivy poranění
po polytraumatu
v jednom týdnu

 výše uvedený motorkářvýše uvedený motorkář
 refraktura bérce 5 let po motopolytraumaturefraktura bérce 5 let po motopolytraumatu
 fr. pánve + bérce + předloktí po 1 rocefr. pánve + bérce + předloktí po 1 roce
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Resume nákladyResume náklady

 monotrauma     49 000 CZKmonotrauma     49 000 CZK
 polytrauma     249 000 CZKpolytrauma     249 000 CZK
TC            487 443 000 CZKTC            487 443 000 CZK
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