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Emergency Department 
Thoracotomy

• Problém definice – co to znamená?

• Pouze pro pacienty in extremis

• “resuscitační torakotomie”

• Prováděná na Emergency



Emergency Department 
Thoracotomy

• Spadá do procedur Damage control

• Operuji pro obnovu fyziologických funkcí

• Specifická skupina pacientů



Traumatická zástava oběhu – 
existuje nějaká šance?

Zlatá kosa HZS



J Trauma 2013





• Bezpečnost posádek !!!
• Náklady !!!
• GOS traumatických zástav !!!











Co musím zvážit?

• Čas od úrazu

• Přidružená poranění – reálná přežitelnost

• Současný stav pacienta

• Svoji zkušenost/dovednosti/možnosti



Co potřebuji?

• Zkušeného chirurga

• instrumentárium

• Dokonalou spolupráci anestesie

• Logistiku MTP



Co mi EDT poskytne?

• Při klampu hrudní aorty 25 (30) minut času na 
řešení krvácení

• Rizikovou situaci – poranění personálu

• Skepsi – personál musí znát bezvýchodnost 
situace



Proč indikuji – fyziologie 

• Uvolnění srdeční tamponády a zástava 
krvácení ze srdce

• Zástava nitrohrudního krvácení

• Otevřená srdeční masáž

• Klamp descendetní hrudní aorty



Kdy indikuji ?

Mattox, Trauma 2012



Ann Em Med 2015



Emergency Department Thoracotomy - 
technika

• Nutnost zkušeného chirurga

• Levostranná anterolaterální torakotomie – „od 
sterna k hraně stolu“ – v úrovni bradavky 
(baze prsu)

• Přerušení dolního plicního ligamenta



Emergency Department Thoracotomy - 
technika

• dekomprese perikardu s reparací srdce

• „twist“ plíce / klamp hilu plicního

• klamp hrudní aorty – doplnění volumu – 
další výkony

• možné rozšíření doprava - clamshell















Výsledky

Rhee JACS 2000



Výsledky – Evropa 



Rizika

• Forenzní ????

• Technické – neúčinný klamp, nemožnost 
zástavy krvácení

INFEKCE !!!





TAKE HOME MESSAGE(S)



Emergency department 
thoracotomy

• Logistika péče na ER – ATLS protokol

• Včasné rozpoznání traumatické zástavy oběhu

• Správná indikace výkonu

• Včasný a rychlý chirurgický zákrok



Emergency department 
thoracotomy

• Levostranná anterolaterální

• evakuace krve/klamp descendentní aorty

• zastavit krvácení/perikardiotomie

• packing – second look operace



Emergency department 
thoracotomy

• dělat jen to, co je opravdu potřeba

• operovat pro obnovu fyziologických funkcí

• anatomie počká

• umění včas ukončit operaci!!!!



DAMAGE CONTROL SURGERY - EDT

• Změna myšlení a chirurgického chování při 
urgencích z anatomického na fyziologické

• Snižuje forensní následky mé péče - 
dokumentace



jaromir.koci@email.cz
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