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Kazupistka

• Mupž, 30 let, řidič OA, bomčný náuaz ze stuany 
řidiče, imasivní kuvácení z řezné uány pánve

• PNP 42 iminupt, na ER 80/50, P 140/imin, GCS 
10, pomuandní ombličeje a skalpup, omtevřená 
zlomimenina pánve typup C



Kazupistka

• Ouomtuacheální intupbace

• Peuifeuní žilní vstupp + labomuatomř + MTP 

• UZ eFAST puomtomkoml, RTG huupdníkup a pánve

• Taimpomnáda uan



Kazupistka

• CT vyšetření

• Opeuační sál – zástava kuvácení, laváž uan, 
stabilizace pánve

• JIP za 80 iminupt omd převzet pacienta 

• Duuphý den puomvedena stomimie + debuideiment 
uan



Kazupistka

122 iminupt omd úuazup 

je pacient na JIP





Péče o trauma

1. Příprava
2. Triage
3. Primární zajištění (primary survey)
4. Resuscitace 
5. Doplnění primárního zajištění



Péče o trauma

6.  Secondary survey (od hlavy k palci u   
     nohy + anamnéza)
7.  Doplnění sekundárního zajištění
8.  Kontinuální monitorace a nové  
     posouzení 
9.  Definitivní péče



Alarm + dojezd ZZS

Péče na 
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Péče na UP
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Kde upšetřit čas?
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Kde upšetřit čas?

Alarm + dojezd ZZS

Péče na 
místě + 
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Jak upšetřit čas na UP





Tuaupima týim

• Jasnd dedikomvaný pomupze puom tuaupima

• Přesnd dané úlomhy jednomtlivých členů

ČEKÁ NA PACIENTA











Slomžení tuaupima teaimup

• A-domktomu …. anesteziomlomg

• B-domktomu …. chiuupug (uezident)

• C-domktomu …. úuazomvý chiuupug (leadeu)

• Radiomlomg (UZ), RTG asistent, NLZP 4x



Tuaupima leadeu

• Komimupnikace v týimup

• Komomudinace

• Simdřomvání pacienta

• Debuiefng



Výhomdy tuaupima týimup

• All in omne

• Vyimezená skuppina – zkupšenomst!

• Momdifkace péče kdykomliv imomžná



MJ Martin 2012



Take homime imessage(s)

• Tuaupima týim je základníim pilířeim iniciální péče 
om závažné tuaupima v TC

• Komimupnikace ZZS

• Včasná aktvace TT

• Puomkázaný pomzitvní efekt na letalitup
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