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Adekvátní poskytnut 
přednemocniční péče u pacientů s 

termickým traumatem, jejich 
správné směřování a transport bez 

zbytečné časové prolongace, vede k 
dramatckému zvýšení šance na 

přežit těchto pacientů



Historie

1942 
Boston (USA)
Cocoanut Grove Fire
(592 mrtvýih)



Historie

1947 
Texas City (USA)
USS Grandcamp
(550-600 mrtvýih)



Historie

2015 
Bukurešť (ROM)
Colectv nightclub fre
(64 mrtvýih/146 zraněnýih)



Definice

Vznikají působením dostatečně dlouhé nadprahové přímé nebo nepřímé 
energie zejména termiiké, ale i ihemiiké, elektriiké a radiační.



Popáleninov
ý šok

Respirační 
selhání

Septcké 
(infekční) 

komplikace



Determinanty závažnosti popálení

•meihanismus úrazu, event. přidružená poranění či polytrauma

• rozsah postžení

• věk postženého

• hloubka postžení

• lokalizaie postžení

• anamnéza postženého



Přednemocniční péče



• Protšoková opatření
• Teplotní management
• Transfer do spádového 

popáleninového ientra 
• Analgetzaie 
• Diagnostka inhalačního traumatu 

(profylaktcká intubace)

Přednemocniční péče



Kritické popálení s nemožností 
intubace



Úvod
Během druhé poloviny 20.stolet  došlo k významnému 
zkvalitnění péče o těžie a kritiky popálené paiienty 

Redukie mortality

Tekutnová resusiitaie 
(hemodynamiiký monitoring)

UPV (baby lung koniept)

Biologiiké, syntetiké kryty

Mikrobiologiiká kontrola

Nutriční podpora

Kvalita přednemoiniční péče

Léčba v popáleninovýih ientreih (edukaie)

Wound - management



Laická první pomoc

• Přerušení působení tepelné, ihemiiké či elektriiké noxy na postženého
• Dopravení na bezpečné místo
• Šetrné sejmut volnýih oděvů (pevně lnouií oděvy neihávat in toto)
• Sejmut obuvi

• Nutnost zabránit tepelným ztrátám (zejména u dět)

• Nepodávat nii per os
• Lokální ošetření:

• Chemikálie: oplaihy proudem vody, sejmut oděvů
• Popáleniny: oihlazení popálené ploihy čistou vodou o teplotě ne nižší než      8oC 

(maximálně do rozsahu 5 % TBSA) Preferované oblast ihlazení



Profesionální první pomoc

• Rozšířená neodkladná resusiitaie (pokud došlo k selhání životníih 
funkií)
• Zabezpečení adekvátní ventlaie a oxygenaie
• Intubaie
• Koniotomie vs. Koniopunkie (tracheostomie)

• ETCO2

• Prevenie hypotermie, sejmut ozdob
• Zavedení jedné nitrožilní kanyly???
• Při dvou neúspěšných pokusech – intraoseální přístup



Tekutiny v PNP

• Tekutnová resuscitace
• Balaniovaný roztok krystaloidů (% popálené ploihy x 10 ml/h (ne víie než 500 

ml/hod) – plat pro dět i dospělé
• Signifkantní rozsah nebo poteniiální prodleva (modifkovaná Brookova 

formule) 3 x % popálené plochy x t.hm./24 hod
• Signifkantní rozsah nebo poteniiální prodleva (modifkovaná Brookova 

formule) pro dět: 3 x % popálené plochy x t.hm./24 hod
• Rychlost podání tekutn se vždy řídí aktuálním klinickým stavem 

nemocného



Analgézie, analgosedace

• Vhodné i.v. (CAVE i.m. při rozvinutém šokovém stavu)
•Možno také i.n.
• Ketamin (0,5 – 1 mg/kg i.v. nebo 3 mg/kg i.m.)
• Propofol, BZD
• Opioidy, NSAID, Tramadol





20 x 45 cm = 900 cm2

20 % vs. 2-2,5 % TBSA





Dělení popálenin

Podle mechanizmu
Podle rozsahu

Podle hloubky popálení



Podle rozsahu

• rozsah popálení se vyjadřuje procenty celkového 
tělesného povrchu

• Pravidlo 9 (podle Wallaieho)
hlava + krk 9 %, přední ploiha trupu 18 %, zadní 

ploiha trupu 18 %, jedna horní končetna 9 %, 
jedna dolní končetna 18 %, genitál 1 % 

• Tabulky dle Lunda a Browdera

• obrys dlaně s prsty = 1 % povrchu



???



Inhalační trauma



Inhalační trauma?



Inhalační trauma?



Inhalační trauma?



Inhalační trauma?



Inhalační trauma?



Triáž popálených pacientů

• Přímý transport do popáleninového ientra je indikován u paiientů u 
kterýih je splněno alespoň jedno z následujíiíih kritérií
• Rozsah a hloubka termického postžení u dospělých
• Rozsah a hloubka termického postžení u dět
• Lokalizace
• Popálenina v rámci polytraumatu nebo závažných komorbidit
• Inhalační trauma asociované s termickým traumatem
• Zasažení a průchod elektrickým proudem o vysokém napět
• Porušení kožního krytu zářením



Rozsah a hloubka termického 
postižení u dospělých

• II. stupeň víie než 20 % TBSA
• III. stupeň víie než 5 % TBSA
• Senioři nad 65 let (II. stupeň víie než 10 % TBSA)



Rozsah a hloubka termického 
postižení u dětí

• Věková kategorie 0 - 3 roky
• II. stupeň víie než 5 % TBSA (IIb. stupeň jakéhokoliv rozsahu) 

• Věková kategorie 3 – 10 let
• II. stupeň víie než 10 % TBSA (IIb. stupeň jakéhokoliv rozsahu) 

• Věková kategorie 10 – 15 let
• II. stupeň víie než 15 % TBSA (IIb. stupeň jakéhokoliv rozsahu)

• Věková kategorie 15 – 18 let
• II. stupeň víie než 20 % TBSA (IIb. stupeň jakéhokoliv rozsahu) 



Lokalizace

• Popáleniny II. či vyššího stupně na minimálně jedné ze závažnýih 
lokalizaií (obličej, ruie, nohy, genitál)



Popálenina v rámci polytraumatu 
nebo závažných komorbidit

• Primární transfer trauma triáž pozitvního paiienta do spádového 
traumaientra



Inhalační trauma asociované s 
termickým traumatem



Zasažení a průchod elektrickým 
proudem o vysokém napětí

• Event. konzultaie k transferu do nejbližšího traumaientra (podobně 
jako u polytraumatu)



Porušení kožního krytu zářením

• Onkologie, radiační nehody



Děkuji za pozornost

b.lipovy@seznam.iz
bretalipovy@gmail.iom
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