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AXIOM

ZÁVAŽNÝ ÚRAZ = MANDATORNÍ CT



PH/ATLS

•eXternal haemorrhage

•Airway with restriction of cervical spine motion

•Breathing and ventilation

•Circulation with hemorrhage control

•Disability:  Neurological status

•Exposure / Environmental control



Principy péče o pacienty se závažným úrazem

• Dodržovat ABCDE koncept v rámci celého vyšetřování a péče

• Léčba podle závažnosti s minimem prostředků

• Zásadní je pouze pracovní diagnóza

• Čas!





PH/ATLS

•eXternal haemorrhage

•Airway with restriction of cervical spine motion

•Breathing and ventilation

•Circulation with hemorrhage control



Trauma tým

• Jasně dedikovaný pouze pro trauma

• Přesně dané úlohy jednotlivých členů

ČEKÁ NA PACIENTA



MJ Martin 2012



Diagnostika – 1-0-1 přístup

• Klinické vyšetření – suspekce

• eFAST protokol

• RTG hrudníku + pánve



Patří rutinní CT vyšetření do urgentní péče?
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Rutinní CT vyšetření v urgentní péči
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CT vyšetření

• Vynikající detekce závažných traumat

• Téměř 100 % senzitivita a specificita



CT vyšetření

• Omezený přístup k pacientovy

• Alergie na KL, extubace...

• ČAS k vyhodnocení vyšetření – téměř 2 800 snímků!

• Komunikace, suspekce



• Rychlá detekce PNO a 
zlomeniny pánve

• Nedoporučeno k 
indikaci provádění
procedur

• Nezrychluje
management







“Our patients did not choose us. 
We chose them.”

“We have accepted this responsibility . . . we must 
give to our patients the very best care that we 
can.”

“We must be ready to treat our 
patients by learning from our 
experiences and the science 
provided by pre/hospital research.”

Norman E. McSwain, MD
Medical Director, PHTLS

Courtesy Norman McSwain, MD, FACS,
NREMT-P



Wrap up

• xABCDE approach to the patient

• Selective indication for whole body CT in trauma

• Unstable patient is for OR, not for CT
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