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Konflikt zájmů



POCUS není HOKUS POKUS… (cit. Roman Škulec)

….ale TVRDÁ DATA !



Co je POCUS

• Point Of Care UltraSound
• No numbers, just sound!!!
• Je to ultrazvukový směr, kdy na základě komplexního 

vyšetření složeného z dílčích jednoduchých kroků v korelaci 
s klinickým nálezem získáváme překvapivě velké množství 
informací o pacientovi a to často s velkou přesností

• Důležité je pokládat si správné otázky ( krvácí do břicha? 
Má volnou tekutinu v dutině břišní?)

• Znát limity své a metody
• Není to jen záležitost urgentní medicíny



POCUS u dětí výběr sondy

• Velké rozdíly ve velikosti 
dětských pacientů

• Na rozdíl od dospělých je 
velmi důležité vybrat nejen 
typ, ale i velikost sondy

• Např. lineární sonda existuje 
většinou v „dlouhé“ verzi, 
„krátké“ verzi, „hokejkové“ 
verzi a každá má svoje výhody

• Ideální UZ pro dětský 
POCUS by tedy měl mít 
alespoň 2 velikosti od 
každého typu



Plicní ultrazvuk

• Proveditelný v každém věku

• Některé práce kritické, obecně VELMI kladně hodnocen

• Vzhledem k větší přehlednosti dětských hrudníků např. 
diagnostika pneumonie vysokou senzitivitu (96%) a specificitu 
(93%)

• U některý diagnóz typicky u dětí ještě vyšší (bronchiolitis) 

• Na rozdíl od jiných oblastí dětského POCUS celkem dostatek dat

• Srovnatelné výsledky s CT ve sledování a intervencích u 
parapneumonických výpotků/abscesů – bez radiační zátěže



POCUS pleury a plic



Plicní ultrazvuk

• Novorozenecký ultrazvuk je specifický a to především kvůli 
velikosti těla novorozence

• Specifický problém u malých dětí je PNO (nejen 
novorozenci) – nicméně právě zde POCUS poskytuje 
vysokou senzitivitu i specificitu

• Problematika B-linií, které ukazují na intersticiální 
syndrom různé etiologie je u dětí širší

• Screening dětí VVV srdce, které vidíme v rámci UM poprvé a 
dif. dg. dušnosti





eFAST

• Pleury, perikard, Morrisonův prostor, splenorenální prostror, 
malá pánev

• Jakoliv u dospělých často podrobován kritice, hojně využíván

• A to i u dětí

• 40% nitrobřišních poranění u dětí není spojeno s volnou 
tekutinou v břiše, na druhou stranu dětská traumacentra volí 
konzervativní postup u řady poranění s volnou tekutinou v břiše

• Přesto přináší důležitou informaci do kombinace s klinickými 
parametry a mechanismem úrazu.

• Vždy kombinace s klinikou!!!!



Volná tekutina v břiše

• Velmi jednoduché, rychlé

• Nehledám žádné detaily – opravdu hledat jen volnou 
tekutinu

• VELMI SNADNO lze zaměnit fisuru sleziny za hilus

• Tekutina ano x ne (max. hodně x málo), nepokoušet se o 
kvantifikaci

• Složitá anatomie dutiny břišní



Anatomie



Anatomie



eFAST



POCUS srdce

• POCUS srdce není ECHO srdce dětským kardiologem
• Rozdíl je výrazně lepší zobrazitelnost suprasternálně – advance!

• Jinak stejné projekce, podobné zobrazení
• AS srdeční u malých dětí může dělat potíže méně zkušeným
• Pro nekardiology základní projekce - jednoduchý protokol 
(např. FATE)

• Rozdíly (v aplikaci protoklů) jsou pak překvapivě malé
• FATE – bod 1. „Look for obvious pathology“ – pro děti platí, 
pokud ve standardním místě není vidět standardní projekce je 
třeba vždy zvažovat VVV a kontaktovat dětského kardiologa!!!



FATE
• 1. Subcostal

• 2. Apical

• 3. Para-sternal (Long and Short

Axis)

• 4. Pleural (Left and Right)





POCUS srdce a šok

• Za použití dospělých protokolů 
dosahujeme 
podobných(dobrých) výsledků

• POCUS se stává gamechanger
v terapii pediatrického šoku

• POCUS je jen 
článek“klinického puzzle“

• Musí být integrován s OA, 
vitálními hodnotami, klinickým 
vyšetřením



Shrnutí všech výsledků dohromady

• Kardiogenní šok (LK, PK)

• Obstrukční šok (PE, tPNO, 
tamponáda)

• Distribuční šok (septický)

• Hypovolemický šok



POCUS a šok

Myokarditis CAN Septický šok



Závěr

• V „dospělé“ medicíně je systém POCUS již pevně 
etablován

• Vznikají výukové programy  a expertní skupiny
• Velmi podobné principy je možné rutinně aplikovat i v 
pediatrické praxi

• Urgentní medicína, anestezie a perioperační medicína, 
intenzivní medicína

• Stejně jako např. v anestezii lze bez větších potíží převzít 
„dospělý“ systém, ovšem s respektováním odlišností v 
dětském věku (resp. věkových skupin)





Take home message



Není dítě jako dítě!

27týden 17 let



Děkuji za pozornost


