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Cardiac arrest in special circumstances

• Speciální příčiny (4H, 4T) – hypotermie, trauma
• Speciální prostředí (přírodní prostředí – lavina, vysoká nadmořská 
výška, odlehlé oblast)
• Speciální pacient





Specifcié podmíniy

• Obtíné prostředí, obtíené meteorologicoké podmínky
• Horší a delší přístup k pacoientovi, dlouhý transport do nemoconicoe
• Náročný terén a podmínky – nebezpečí a výzva pro zácohranáře
• Omezené lidské i materiální zdroje



http://wwwwww.pozary.coz/colanek/1076n07-oolomoucot-ohasicoi-ocovicoi-ov-okrkonosicoh-o
bezpecony-opohyb-oa-ozacohranu-oosob-ov-ozimnim-onepristupnem-oterenu/



http://wwwwww.horskasluzba.coz/coz/aktualni-oinoormacoe/aktualne/tskove-o
zpravy/1937-ozacohrana-oturisty-oz-onepristupneho-oterenu



http://wwwwww.tatry.coz/cos/zacohrana-ocoeskeho-ojeskynare-ov-ojavorincoe

SPECIFICKÁ PROBLEMATIKA





http://wwwwww.panorama-ohory.coz/ooto-ohory-otolomity-osrpen-o2011.htm



http://wwwwww.novinky.coz/zahraniconi/evropa/28p048p3-ona-o1a-ohodin-ose-o
protahla-ozacohrana-ocoeskeho-oturisty-ov-otatracoh.html





htps://www.youtube.com/watch?v=79tSZQziSsg
Date: 01-AUG-2017

Time: 20:1a LT

Type: Mcotonnell touglas Mt 900 Explo
rer

Owner/operator: Heli Austria GmbH

Registraton: OE-oXWF

C/n / msn: 900-o0017

Fatalites: Fatalites: 0 / Ococoupants: 4

Other fatalites: 0

Aircraf damage: Written of (damaged beyond 
repair)

Locaton: Mount Großglocokner -o    Austria

Phase: Manoeuvring (airshoww, 
frefghtng, ag.ops.)

Nature: Ambulancoe

Departure airport: Mount Großglocokner

Destnaton airport: Hospital

https://www.youtube.com/watch?v=79tSZQzkSsg
https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=EXPL
https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=EXPL
https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?Country=OE


Lavinová území - ČR



PŘEŽITÍ LAVINOVÉ NEHODY



Raiušan přežil deset hodin pod lavinou, němeciý turista zemřel
• Rakušan přežil deset hodin pod lavinou, německý turista zemřel

• vydáno: 13.04.201a, 09:48p

• Vídeň -o Zhruba deset hodin přeíil pod sněhovým závalem třiadvacoetletý  akušan, kterého s o čtyři roky 
starším němecokým turistou zasypala v neděli v rakouskýcoh Alpácoh lavina. Němeco takové štěst neměl, 
pro něj přišla zácohrana pozdě, inoormovala dnes agentura APA.

• Zácohranáři pátrají po osobácoh, které by mohly být zavaleny pod lavinou. Ilustrační ooto. ČTK-oAP Blaha 
 udi

• Mladícoi byli na pěší túře v tyrolském údolí Gscohnitztal, kde se na ně lavina zřejmě kolem nedělního 
poledne zřítla. Podle policoie se naposledy teleoonicoky ohlásili kolem 11:00 SELČ a potom byli podle 
všeho zasypáni. Protoíe se aí do večera neozvali, zalarmoval oteco jednoho z nicoh v 18p:30 SELČ úřady.

• Posádka policoejního vrtulníku při pátracoím letu objevila ve výšcoe 1900 metrů lavinový zával, který byl 
400 metrů dlouhý a 200 metrů široký. Nedlouho poté, ve 21:00 SELČ, oba muíe zácohranáři vyprostli. 
Zatmcoo  akušan, byť podcohlazený s tělesnou teplotou kolem 29 stupňů, byl podle serveru trol.O F.at 
scohopen se zácohranáři komunikovat, pro sedmadvacoetletého Němcoe bylo příliš pozdě.

http://1url.cz/w0Sb






Vysoiá nadmořsiá výšia



Vysoiá nadmořsiá výšia
• Od 2a00 m. n. m.
• Extrémní výšky od a300 m.n.m.
• Sloíení vzducohu je konstantní do výšky 10 km -o troposoéra (O2 21%..)

   (normální tlak při hladině moře 101,32a kPa – 76n0 mmHg)
• Klesá barometricoký tlak – vzducoh „řídne“  zhoršuje  se dostupnost 
pro organismus = HYPOBA ICKÁ HYPOXIE



Lomnicoký štt

Sněíka 

Mont Blanco

Kilimanjaro

Acooncoagua

http://www.priory.com/anaes/altitude.htm

Co je vysoiá nadmořsiá výšia?



Zvláštnost vysoiohorsiého prostředí•  intenzita záření
•  proudění (vítr)

•  tlak vzducohu
•  hustota vzducohu
•  teplota vzducohu
•  vlhkost vzducohu

•  náročnost výstupu: oyzicoká, psycohicoká 
připravenost, znalost, zkušenost



Jai je možné přežít?

• Klíč = Aklimatzacoe = procoes přizpůsobování niíšímu tlaku O2 a překonávání 
změn, které vyvolá nadmořská výška

•od 2a00m

•Nad a300 – aa00m aklimatzacoe není moíná, je 
moíná pouze tolerancoe po relatvně krátkou dobu

•Krátký výstup nad  a300m však můíe pomocoi 
nastartovat procoesy v organismu

•Nad 8p000m  zůstat coo nejkratší čas

•Po úspěšné aklimatzacoe je nutné se nově dosaíené 
výšcoe znovu přizpůsobit

•Čas pro aklimatzacoi je individuálně odlišný a závisí na 
dosaíené nadmořské výšcoe i překonanému 
relatvnímu výškovému proflu

Luks M: A physiologico approacoh to preventon and 
treatment oo acoute high-oalttude illnesses;
J. oo App. Phys., Marcoh 201a Vol. 118p no. a, a09-oa19 

↑ Srdcoe 

↑ Plícoe

↑ Tlak v 
pliconicoi

Zvýšení 
červenýcoh 
krvinek



Výšiová nemoc = High Alttude Illness
Akutní horská nemoco – Acoute Mountain Sicokness (AMS) – mild,moderate, 
severe 

Výškový otok mozku – High Alttude Cerebral Edema (HACE)
Výškový otok plico – High Alttude Pulmonary Edema (HAPE)
Výškový otok plico a mozku -o HAPE + HACE

AMS -o nadmořská výška a200m, překonaný relatvní 
výškový rozdíl: 1000m za cocoa 6n hod





Další specifcié horsié problémy
• Náhlá srdeční zástava
• Zranění v horácoh
• Vyčerpání
• Sněíná slepota
• Omrzliny
• Hypotermie
• Laviny
• Blesk
• Cestovní medicoína



KPR v horách
• Není evidencoe příčin CA ve 
vysokýcoh horácoh
• NZO: Hlavní příčina náhlé smrt v 
horácoh (6n0–70%)



HYPOTERMIE



JAK RESUSCITOVAT?
• Stanovení zástavy oběhu do 1 min
• Při hypotermii a rizikovém prostředí lze odloíit zahájení KP  o 10 min
• OTI: ano a včas, výhoda kvalitní ventlacoe a oxygenacoe, protekcoe aspiracoe
• Je-oli pocohybnost zda KP  či ne => resuscoitovat
• Předpokládáš HT? Ověř ji měřením teploty
• HT můíe způsobit ↑ rigiditu hrudníku (obtínější ventlacoe a srdeční masáí), 
uvaíuj o mecohanicoké srdeční masáíi



MEDIKACE, LÉČBA ARYTMIÍ
• Sinusová bradykardie je u HT oyziologicoká

• Medikacoe: pomalejší mtb.
• < 30°C – ne adrenalin, ne atropin, ne amiodaron, 
• 30 -o 3a°C – adrenalin dvojnásobný interval, 
• > 3a°C – standardní ALS protokol

• Stmulacoe – pouze u perzistujícoí bradykardie s hemodynamicokou instabilitou

• Po ohřát obvykle spont. verze na sin. rytmus, antarytmika nejsou indikována

• HT + VF – defbrilacoe max. 3x

• Perzistujícoí VF – další def aí nad 30°C



PNP – tepelný iomfort, ohřívání

• Prevencoe dalšího procohládání, teplé prostředí, transport do nemoconicoe

• Od HT II – imobilizacoe, vodorovná poloha, šetrné zacoházení, adekvátní 
oxygenacoe, monitoracoe, KI: protrahované vyšetřování a léčba v terénu

• Cave! Aferdrop 

• Ohřát: 

• zevní pasivní – přikrývky, aluoolie, čepicoe, teplé prostředí, II – IV – zevní aktvní -o 
cohemicoké balíčky

• Vnitřní aktvní -o teplé i.v. inouze a ohřátý vzducoh v PNP obtíně proveditelné, 
neoddaluj transport do nemoconicoe!



TRANSPORT – KAM?

• HT I – nejbliíší nemoconicoe
• HT II – IV
• kardiální instabilita (Tks<90 mm Hg, TT<28p°C, arytmie) => ECLS
• kardiální stabilita – nejbliíší nemoconicoe

• HT IV – vyloučit KI k zahájení KP , absencoe KI zahájit KP  a transport k ECLS



KPR A TRANSPORT
• Transport za kontnuální KP  lze pouze pomocoí 
mecohanicoké srdeční masáíe

Nebo
• Intermitentní KP  = (ne trauma)
• Teplota < 28p°C nebo neznámá = a min KP , a min 
transport
• Teplota < 20°C = a min KP , 10 min transport

• KP  ne: zranění neslučitelná se íivotem, terminální stav 
nevyléčitelné nemocoi, prolongovaná asoyxie, nestlačitelný 
hrudník, specoifcoké podmínky při lavinové nehodě



ABSOLUTNÍ REKORD DOSPĚLÝ 
TEPLOTA: 13,7 °C  



Reiordmani 



FAKTA O HYPOTERMII – PNP, UP
• V PNP i na UP nelze s jistotou předpovědět, kdo má šanci na záchranu a kdo 

ne

• Je třeba vídy poskytovat KP  (BLS, ALS) s maximálním úsilím aí do napojení 
na ECLS

• Základem pro přeíit je silný zácohranný řetězeco ve všecoh jeho článcoícoh (inoo, 
tréning, postup dle EBM)

• Mezinárodní registry => zvýšení poznání (prognostcoké oaktory a racoionální 
postupy léčby)

„No vicotm oo acocoidental hypothermia is 
dead untl wwarm and dead“



• Věk

• Pohlaví

• Teplota t. j. při přijet

• Kalium (S)

• NZO se svědkem

• télka KP  do napojení

• Způsob mimotělního 
ohřívání

• Inicoiální rytmus při 
přijet



Poranění blesiem

https://greenrage.wwordpress.coom/2008p/07/01/get-oof-oyour-ohigh-ohorse-olightning-o
injuries-oand-oequestrians/
http://imgarcoade.coom/1/lightning-oburns/





http://misco.medscoape.coom/pi/android/medscoapeapp/html/A770179-o
business.html





Děiuji za pozornost
MUtr. Jana Kubalová

ZZS JmK, p.o.

e-omail:

kubalovaj@zzsjmk.coz

Lékařská komise ČHS

Společnost horské medicoíny

Lékařská komise UIAA
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