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Paříž, 31. srpna 1997







Přednemocniční čas: smrtící nepřítel

• Lepší klinický výsledek při příjezdu do TC během 60 minut
Cowley RA et al. An economical and proved helicopter program for transporting the emergency critically ill and injured patient. J Trauma 1973

• Advanced care necessarily extends on-scene interval
Smith J et al. Prehospital stabilization of critically injured patients: a failed concept. Trauma 1985

• On-scene and dispatch times associated with increased mortality
Pham H et al. Faster on-scene times associated with decreased mortality in HEMS transported trauma patients. Trauma Surg Acute Care Open 2017

• Time is the enemy: Critical nature of prehospital time in patients with 
non-compressible torso hemorrhage

• Eforts should be directed toward the development of therapies to 
increase the window of survival in the prehospital environment

Alarhayem AQ et al. Mortality in trauma patients with hemorrhage from torso injury occurs long before the "golden hour". Am J Surg 2016 
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Hypoxie: intubovat nebo neintubovat?

• 21 studií | 35 838 pacientů | letalita ETI v PNP 48 % vs. ETI na UP 29 %
• 2,59x vyšší riziko úmrtí při ETI v přednemocniční péči
• Hypoxémie, přetlaková ventilace při hypovolémii, kardiovaskulární kolaps



Hypoxie: intubovat nebo neintubovat?

• Riziko přednemocniční indukce celkové anestézie
• Pacienti s TKsys < 90 mmHg a GCS 13–15

Hypotenze Přednemocniční ETI ETI neprovedena

Pacienti 101 135

Letalita 15 (14,9 %) 6 (4,9 %)

Přednemocniční ETI Hypovolémie Normovolémie

Pacienti 58 43

Letalita 14 (24 %) 1 (2 %)

OR adj. 3,07

OR adj. 9,99 

Crewdson K et al. Pre-hospital emergency anaesthesia in awake hypotensive trauma patents: benefcial or detrimental? Acta Anaesthesiol Scand 2018



• Min. 12 měsíců praxe v anesteziologii a 12 měsíců v urgentní medicíně
• Formální check-list, přístup 360 st., preoxygenace >3 min, ketamin...



Spinal motion restriction

• Poranění Cp u 2–5 % tupých poranění (10–30 % pokud GCS ≤ 8)

Prehosp Emerg Care 2018



Hypovolémie: zástava zevního krvácení

Amputační poranění. Boston, USA, 15. dubna 2013 Poranění krčních tepen. LZS Hradec Králové, 2018



Hypovolémie: zástava vnitřního krvácení (?)



Hypovolémie: současné možnosti léčby



London‘s Air Ambulance, Velká Británie



Přednemocniční aplikace erytrocytů

J Am Coll Surg 2015



Přednemocniční aplikace plazmy

Moore HB et al. The Lancet 19 July 2018

Sperry JL et al. NEJM 26 July 2018



Přednemocniční aplikace plazmy

COMBAT | Control of Major Bleeding After Trauma Trial
• Use of prehospital plasma was NOT associated with survival 

beneft BUT most patients in trauma centre within 30 min of injury

PAMPer trail | Prehospital Air Medical Plasma
• Prehospital administration of thawed plasma was safe and 

resulted in a robust 30-day mortality beneft and a lower median 
prothrombintime ratio than standard-care resuscitation

• Mortality: plasma 23,2 % vs. control 33,9 % (p=0,03)

Moore HB et al. The Lancet 19 July 2018

Sperry JL et al. NEJM 26 July 2018



Přednemocniční aplikace plazmy

Reitz K et al. J Trauma Acute Care Surg 2019

  Přednemocniční aplikace fbrinogenu
FIinTIC | Efcacy of pre-hospital Fibrinogen Concentrate (Clottafact)
• Časné podání proveditelné a snižuje riziko časné deplece
• Nízký počet pacientů (n=53 za období 2011–15), extrémní dávky koloidů, 

trend ke zvýšení spotřeby TP (zejména FFP) v nemocnici

Ziegler B et al. Nepublikované výsledky na papers.ssrn.com 2019



LZS Hradec Králové, Česká republika



Fotografe: LZS Hradec Králové 2018–19



Prehospital Resuscitaton in adult patents following injury: A Western Trauma Associaton 
critcal decisions algoprithm. J Trauma Acute Care Surg 2019

Zásah LZS
a TP k dispozici:
přednemocniční 

transfuze

Krystaloidy
a) 80 mmHg
b) 100 mmHg

Nepodávat nic!



• Signifcant limitations of CRASH-2
• Difculty to translate results into 

large civilian trauma centres 
and trauma systems of care

Spahn et al. Crit Care 2019





REBOA (Resuscitative Endovascular 
Balloon Occlusion of the Aorta)



REBOA: alternativa resuscitační torakostomie?

• 19 pacientů ISS 34 se život ohrožujícím pánevním krvácením
• 13 úspěšných vs. 6 neúspěšných zavedení

• Pre-REBOA TKsys 57 vs. Post- REBOA TKsys 114 (P < 0,001)
• Nižší riziko vzniku přednemocniční NZO: 0 % vs. 50 % (P = 0,021) 
• Nižší riziko úmrtí z vykrvácení: 0 % vs. 67 % (P = 0,004) 
• Lepší výsledky přežití: REBOA 62 % vs. no REBOA 33 % (P = 0,350)
• Distální arteriální uzávěr vyžadující troembektomii 10/13 (77 %)

Lendrum R et al. Pre-hospital REBOA for exsanguinating pelvic haemorrhage. Resuscitation 2019



Tenzní pneumothorax

Four years  of pre-hospital simple thoracostomy performed by a physician-paramedic HEMS team 236 
torakostomií u 110 pacientů: žádné komplikace

Chesters A et al. J Trauma 2016 



Tamponáda: (hyper-)invazivní metody léčby

Pravidlo „4P“: prodleva  do 10 minut od vzniku NZO, praxe, pomůcky, prostředí
Přínos přednemocniční torakotomie u tupých poranění neprokázán!



Foto: Rehn M, London‘s Air Ambulance



Lockey D et al. Resuscitation 2007



Stay and play nebo scoop and run?

Albert Einstein, Roger Sessions, New York Times,  8 Jan 1950

Everything should be made 
as simple as possible, 

but not simpler!
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MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
       anatolij.truhlar |           @TruhlarA |          truhlaran@zzskhk.cz

Rozhodujeme o osudu mnoha lidí...
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