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Cardiac arrest in special circumstances

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

výška, odlehlé oblasti)
• Speciální pacienti





Specifické podmínky

• Obtížné prostředí, obtížené meteorologické podmínky
• Horší a delší přístup k pacientovi, dlouhý transport do nemocnice
• Náročný terén a podmínky – nebezpečí a výzva pro záchranáře
• Omezené lidské i materiální zdroje



http://www.pozary.cz/clanek/107607-olomoucti-hasici-cvici-v-krkonosich-
bezpecny-pohyb-a-zachranu-osob-v-zimnim-nepristupnem-terenu/



http://www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/aktualne/tiskove-zpravy/
1937-zachrana-turisty-z-nepristupneho-terenu



http://www.tatry.cz/cs/zachrana-ceskeho-jeskynare-v-javorince

SPECIFICKÁ PROBLEMATIKA





http://www.panorama-hory.cz/foto-hory-Dolomity-srpen-2011.htm



http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/280483-na-15-hodin-se-
protahla-zachrana-ceskeho-turisty-v-tatrach.html





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

Time: 20:15 LT

Type: McDonnell Douglas MD 900 Expl
orer

Owner/operator: Heli Austria GmbH

Registration: OE-XWF

C/n / msn: 900-0017

Fatalities: Fatalities: 0 / Occupants: 4

Other fatalities: 0

Aircraft damage: Written off (damaged beyond 
repair)

Location: Mount Großglockner -    Austria

Phase: Manoeuvring (airshow, 
firefighting, ag.ops.)

Nature: Ambulance

Departure airport: Mount Großglockner

Destination airport: Hospital

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



Rakušan přežil deset hodin pod lavinou, německý turista zemřel
• Rakušan přežil deset hodin pod lavinou, německý turista zemřel
• vydáno: 13.04.2015, 09:48
• Vídeň - Zhruba deset hodin přežil pod sněhovým závalem třiadvacetiletý Rakušan, kterého s o čtyři roky 

starším německým turistou zasypala v neděli v rakouských Alpách lavina. Němec takové štěstí neměl, 
pro něj přišla záchrana pozdě, informovala dnes agentura APA.

• Záchranáři pátrají po osobách, které by mohly být zavaleny pod lavinou. Ilustrační foto. ČTK-AP Blaha 
Rudi

• Mladíci byli na pěší túře v tyrolském údolí Gschnitztal, kde se na ně lavina zřejmě kolem nedělního 
poledne zřítila. Podle policie se naposledy telefonicky ohlásili kolem 11:00 SELČ a potom byli podle 
všeho zasypáni. Protože se až do večera neozvali, zalarmoval otec jednoho z nich v 18:30 SELČ úřady.

• Posádka policejního vrtulníku při pátracím letu objevila ve výšce 1900 metrů lavinový zával, který byl 
400 metrů dlouhý a 200 metrů široký. Nedlouho poté, ve 21:00 SELČ, oba muže záchranáři vyprostili. 
Zatímco Rakušan, byť podchlazený s tělesnou teplotou kolem 29 stupňů, byl podle serveru tirol.ORF.at 
schopen se záchranáři komunikovat, pro sedmadvacetiletého Němce bylo příliš pozdě.

http://1url.cz/w0Sb






Vysoká nadmořská výška



Vysoká nadmořská výška
• Od 2500 m. n. m.
• Extrémní výšky od 5300 m.n.m.
• Složení vzduchu je konstantní do výšky 10 km - troposféra (O2 21%..)
   (normální tlak při hladině moře 101,325 kPa – 760 mmHg)
• Klesá barometrický tlak – vzduch „řídne“  zhoršuje  se dostupnost 

pro organismus = HYPOBARICKÁ HYPOXIE



Lomnický štít

Sněžka 

Mont Blanc

Kilimanjaro

Aconcagua

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

Co je vysoká nadmořská výška?



Zvláštnosti vysokohorského prostředí
•  intenzita záření
• proudění (vítr)

• tlak vzduchu
• hustota vzduchu
• teplota vzduchu
• vlhkost vzduchu

• náročnost výstupu: fyzická, psychická připravenost, 
znalosti, zkušenosti



Jak je možné přežít?

• Klíč = Aklimatizace = proces přizpůsobování nižšímu tlaku O2 a překonávání 
změn, které vyvolá nadmořská výška

•od 2500m
•Nad 5300 – 5500m aklimatizace není možná, je 
možná pouze tolerance po relativně krátkou dobu
•Krátký výstup nad  5300m však může pomoci 
nastartovat procesy v organismu
•Nad 8000m  zůstat co nejkratší čas
•Po úspěšné aklimatizace je nutné se nově dosažené 
výšce znovu přizpůsobit
•Čas pro aklimatizaci je individuálně odlišný a závisí na 
dosažené nadmořské výšce i překonanému 
relativnímu výškovému profilu

Luks M: A physiologic approach to prevention and 
treatment of acute high-altitude illnesses;
J. of App. Phys., March 2015 Vol. 118 no. 5, 509-519 

↑ Srdce 

↑ Plíce

↑ Tlak v 
plicnici

Zvýšení 
červených 
krvinek



Výšková nemoc = High Altitude 
Illness

• Akutní horská nemoc – Acute Mountain 
Sickness (AMS) – mild,moderate, severe 
• Výškový otok mozku – High Altitude 

Cerebral Edema (HACE)
• Výškový otok plic – High Altitude Pulmonary 

Edema (HAPE)
• Výškový otok plic a mozku - HAPE + HACE

AMS - nadmořská výška 5200m, překonaný relativní 
výškový rozdíl: 1000m za cca 6 hod





Další specifické horské problémy
• Náhlá srdeční zástava
• Zranění v horách
• Vyčerpání
• Sněžná slepota
• Omrzliny
• Hypotermie
• Laviny
• Blesk
• Cestovní medicína



KPR v horách
• Není evidence příčin CA ve 

vysokých horách
• NZO: Hlavní příčina náhlé smrti v 

horách (60–70%)



HYPOTERMIE



JAK RESUSCITOVAT?
• Stanovení zástavy oběhu do 1 min
• Při hypotermii a rizikovém prostředí lze odložit zahájení KPR o 10 min
• OTI: ano a včas, výhoda kvalitní ventilace a oxygenace, protekce aspirace
• Je-li pochybnost zda KPR či ne => resuscitovat
• Předpokládáš HT? Ověř ji měřením teploty
• HT může způsobit ↑ rigiditu hrudníku (obtížnější ventilace a srdeční masáž), 

uvažuj o mechanické srdeční masáži



MEDIKACE, LÉČBA ARYTMIÍ
• Sinusová bradykardie je u HT fyziologická
• Medikace: pomalejší mtb.

• < 30°C – ne adrenalin, ne atropin, ne amiodaron, 
• 30 - 35°C – adrenalin dvojnásobný interval, 
• > 35°C – standardní ALS protokol

• Stimulace – pouze u perzistující bradykardie s hemodynamickou instabilitou
• Po ohřátí obvykle spont. verze na sin. rytmus, antiarytmika nejsou indikována
• HT + VF – defibrilace max. 3x
• Perzistující VF – další defi až nad 30°C



PNP – tepelný komfort, ohřívání
• Prevence dalšího prochládání, teplé prostředí, transport do nemocnice
• Od HT II – imobilizace, vodorovná poloha, šetrné zacházení, adekvátní 

oxygenace, monitorace, KI: protrahované vyšetřování a léčba v terénu
• Cave! Afterdrop 
• Ohřátí: 
• zevní pasivní – přikrývky, alufolie, čepice, teplé prostředí, II – IV – zevní aktivní - 

chemické balíčky
• Vnitřní aktivní - teplé i.v. infuze a ohřátý vzduch v PNP obtížně proveditelné, 

neoddaluj transport do nemocnice!



TRANSPORT – KAM?

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

• HT IV – vyloučit KI k zahájení KPR, absence KI zahájit KPR a transport k ECLS



KPR A TRANSPORT
• Transport za kontinuální KPR lze pouze pomocí 

mechanické srdeční masáže
Nebo
• Intermitentní KPR = (ne trauma)

• Teplota < 28°C nebo neznámá = 5 min KPR, 5 min 
transport
• Teplota < 20°C = 5 min KPR, 10 min transport

• KPR ne: zranění neslučitelná se životem, terminální stav 
nevyléčitelné nemoci, prolongovaná asfyxie, nestlačitelný 
hrudník, specifické podmínky při lavinové nehodě



ABSOLUTNÍ REKORD DOSPĚLÝ 
TEPLOTA: 13,7 °C  



Rekordmani 



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

ne
• Je třeba vždy poskytovat KPR (BLS, ALS) s maximálním úsilím až do napojení 

na ECLS
• Základem pro přežití je silný záchranný řetězec ve všech jeho článcích (info, 

tréning, postup dle EBM)
• Mezinárodní registry => zvýšení poznání (prognostické faktory a racionální 

postupy léčby)

„No victim of accidental hypothermia is 
dead until warm and dead“



• Věk
• Pohlaví
• Teplota t. j. při přijetí
• Kalium (S)
• NZO se svědkem
• Délka KPR do napojení
• Způsob mimotělního 

ohřívání
• Iniciální rytmus při 

přijetí



Poranění bleskem

https://greenrage.wordpress.com/2008/07/01/get-off-your-high-horse-lightning-
injuries-and-equestrians/
http://imgarcade.com/1/lightning-burns/





http://misc.medscape.com/pi/android/medscapeapp/html/A770179-
business.html





Děkuji za pozornost

MUDr. Jana Kubalová

ZZS JmK, p.o.

e-mail:

kubalovaj@zzsjmk.cz
Společnost horské medicíny
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