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Letecká záchranná služba (LZS) 



Střediska LZS v ČR 
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H24 
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Vývoj zásahů LZS od 90. let 

 2004: nová koncepce LZS, KZOS, EC135… 





Zásahy LZS v roce 2014 

 Počet zásahů: 634 (+6,2 %) 

 primární zásahy do terénu: 91,3 % (n=579) 

 z toho 82,2 % na základě tísňového volání 

 Počet ošetřených pacientů: 626 (+9,8 %) 

 Doba letové pohotovosti 

 zima 7:00 – 19:00 vs. léto 6:30 – 21:00 

 



Centrové programy 

 Závažné úrazy 

 celkem 423 (67,6 %): dopravní vs. ostatní 

 polytraumata 116 (+25 %), KCP 46, spinální 10 

 popáleniny 32 

 Srdeční zástavy 

 KPR 84 (13,4 %): ROSC 50,8 % 

 PRINCESS, trombolýza, LUCAS II 

 Akutní koronární syndromy 

 Cévní mozkové příhody 

 Transplantační program 



Kazuistika 1: Lavinová nehoda 

Maly Staw (Polsko), 8. února 2005 



17 ICAR COUNTRIES 

 1981 – 1998 

 146 úmrtí / rok (82 – 226) 

 celková smrtnost 33,0 % 

 kompletní zasypání (přežití 47,6 %) x částečné (95,8 %) 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 Krkonoše: 39 lavinových svahů (skialpinismus) 

 1900 – 2005 

 min. 51 zasypaných osob 

 celková smrtnost 23,5% (n = 12) 

 poslední smrtelné nehody 2005, 2008 a 2009 

EPIDEMIOLOGIE 





In the pre-hospital setting, resuscitation should be 

withheld only if the cause of a cardiac arrest is clearly 

attributable to a lethal injury, fatal illness, prolonged 

asphyxia, or if the chest is incompressible. 

In all other patients the traditional guiding principle that 

“ no one is dead until warm and dead ”  should be 

considered. 
ERC Guidelines 2010 



Resuscitation, 2013 



PATOFYZIOLOGIE 

pokles tělesné teploty o 1°C  

 pokles CMRO2 o 5–7% 

TRIPLE „H“ SYNDROM 

 Hypotermie 

 Hypoxie 

 Hyperkapnie 

 Trauma < 10% 

 (CAVE: C páteř) 

105 pts / Innsbruck  

Asfyxie 91,6% 
 

Trauma 5,6% 

Hypotermie 2,8% 

 



AIR POCKET 



SURVIVAL CURVE 



– 18 – 35 min 

> 35 min 





Průběh zásahu 

26. 12. 2008 13:00 – 13:15 ? 

 

 

 

 šířka odtrhu 200 m 

 výška odtrhu 0,2 – 1,8 m 

 délka laviny 600 m 

 výška nánosu 6 m 

 váha sněhu 9 960 tun 



DOCS AND DOGS 

BEZPEČNOST !!! 



    Teplota –12,9 °C (vítr 5 m/s) 



60 záchranářů (ČR, Polsko) + 7 lavinových psů 

TIME IS LIFE 



    Vyproštění postižené 16:35 (+3,5 hod) 



PNP 

 bez zranění 

 air pocket 

 HYPOTERMIE IV 

 Ttymp 14,9 °C? 

 (lit.: Tmin 13,7 

°C) 



AutoPulse (Zoll Medical Corp., USA) 

TRANSPORT 





19:00 (+5,5 hod) 

KARDIOCHIRURGIE 

 Tjícen 17,5 °C 

 K+ 13  5; pH 6,8  7,4; lac 28,6 

 ŠOKOVÝ STAV s nekrózou střeva 

a krvácením do GIT a plic 

 ASY  PEA (32 °C) 



Exitus 22:05 (+9 hod) 

PITEVNÍ NÁLEZ 

 stp. protrahované restrikční asfyxii (petechie) 

 hypotermie (krevní výrony v m. psoas) 

 šokový stav s krvácením do GIT 

 nezávažná povrchová poranění (exkoriace) 



OPERAČNÍ ŘÍZENÍ 

 připravený algoritmus postupu !!! 

 řešení laviny 5 hod 19 min (60 hovorů = 74 minut) 

 souběžně 80 volání na linku 155  25 výjezdů 



DOPORUČENÍ PRO PRAXI 
LAVINOVÁ NEHODA 

 specifika péče v extrémních podmínkách 

 lokální léčebný protokol (PNP  nemocnice) 

 primární transport  mimotělní oběh 

 přístrojová resuscitace (LUCAS, AutoPulse) 

 šetrná manipulace !!! 

 komplexní vyšetření (vysokoenergetický úraz) 

ROZHODOVÁNÍ 

 doba zasypání (< 35 min / > 35 min) 

 air pocket (ano / ne) 

 plazmatická koncentrace K+ (< 12 / > 12) 



Kazuistika 2: Žlutá armáda útočí 



Průběh zásahu 

 Datum: 13. září 2014 

 Místo zásahu: les v blízkosti osady Libín 

 obec Šárovcova Lhota, okres Jičín 

 Indikace: žena cca 50 let, alergická reakce po 

napadení sršni, K1 
 

 Sršeň obecná (-ý) (Vespa Crabro) 

 jedovatý sociální blanokřídlý hmyz 

 žihadlo s jedovou žlázou pouze samičky (do 40 cm) 

 enzymy, peptidy, biogenní aminy (histamin, 

serotonin) – toxická reakce a/nebo alergie 



 

Zdroj: www.google.cz 







Situace na místě 

 Český pohár štafet v orientačním běhu 

 Celkem ošetřeno: 30 (+2) postižených 

 Transport do nemocnice: 4 pacienti 

 1. žena (1970), 30 bodnutí 

 anafylaktická reakce, LZS ad KARIM FN HK 

 2. muž (1973), 10 bodnutí 

 alergická reakce, dušnost, lokální projevy 

 3. žena (1987), 10 bodnutí 

 alergická reakce, kolapsový stav, otoky 

 4. muž (1947), 20 bodnutí 

 alergická reakce, dušnost, slabost 







Komentář 

 Trvání zásahu: 10:27–13:15 

 Počet zasahujících posádek: 10 

 LZS (1), RLP-RV (2), RLP (1), RZP (5), ředitel ZZS 

 Třídění postižených 

 Vytvoření oddělených sektorů 

 Transport léků 

 Celkem aplikováno: Adrenalin (1), Dithiaden (26), 

Dexamed (8), Solu-Medrol (2), R1/1 500 ml (8), 

Calcium (1), Sufenta (1) 

 Komunikace a administrativní činnost 

 



Pokračování příběhu 

 Datum: 4. října 2014 

 Místo zásahu: Dolní Javoří, okres Jičín 

 cca 5 km od prvního incidentu 

 Indikace: hromadné napadení sršni, K2 
 

 Závod v orientačním běhu 

 Počet ošetřených pacientů: 5  

 Počet zasahujících posádek: 5 

 LZS (1), RLP-RV (1), RZP (2), DZS (1) 

 1 pacient transportován do nemocnice 





Algoritmus 



Algoritmus – pokračování 



Děkuji za pozornost 

 Raritní situace v urgentní medicíně mnohdy 

vyžadují komplikované řešení 

 Příprava spolupráce operačního střediska, 

výjezdových skupin a spádových 

zdravotnických zařízení je nezbytným 

předpokladem úspěchu 



ERC Guidelines 2015 


