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• 10 % zo všetkých úrazov 
- tupé poranenie (85 %); bez porušenia steny hrudníka
- penetrujúce (15 %) 

• 25% podiel na úmrtí 

- okamžité úmrtia/ poranenie srdca a veľkých ciev

- včasné úmrtia/ obštrukcia DC, tenzný pneumotorax, 
pokračujúce      krvácanie do hrudnej dutiny, tamponáda srdca

• Iba 10-15% s poranením hrudníka si vyžaduje operačné 
riešenie

Včasným a správnym prednemocničným manažmentom 
môžeme zachraňovať životy!

Poranenia hrudníka
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• životunebezpečné poranenia hrudníka s potrebou včasného 

zásahu

obštrukcia dýchacích ciest

nestabilný hrudník

otvorený pneumotorax

masívny hemotorax

tamponáda srdca

tenzný pneumotorax

Poranenia hrudníka



• tupé poranenie hrudníka – poranenie pľúc zlomeným rebrom

• náhla decelerácia pľúcneho tkaniva

• barotrauma bez postihnutia rebier

• kombinácia s hemotoraxom

• ventilový mechanizmus umožní vnikanie voľného vzduchu do 

pleurálnej dutiny a bráni jeho unikaniu

• zvyšuje sa intrapleurálny tlak

• obsah mediastína je tlačený na opačnú stranu

• stláčajú sa kontralaterálne pľúca

Tenzný pneumotorax



Príznaky tPNO

Respiračné 

• tachypnoe až apnoe

• cyanóza, hypoxia

• vymiznutie, oslabenie 

dýchacích fenoménov

• hypersonórny poklop

• podkožný emfyzém

• deviácia trachey

• zvýšené inspiračné tlaky pri 

UPV

Kardiálne 

• tachykardia

• hypotenzia

• paradoxný pulz

• zvýšená náplň jugulárnych

vén
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Kniha vs. realita
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• dekompresia ihlou

• drenáž hrudníka trokarom a drénom

Ako sa to riešilo doteraz....
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Dekompresia ihlou

• Pre

• OK v určitých situáciách

• jednoduché

• rýchle

• opakovateľné

• získanie času

• Proti

• nie konečné riešenie

• ostrý predmet v hrudníku

• upchatie

• zalomenie

• uvoľnenie

• v 50% nedostatočná hĺbka 

vpichu
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Možnosti pri punkcii ihlou
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M Fitzgerald , Injury, Int. J. Care Injured (2008) 39, 9—20



Hrudná drenáž trokarom

Pre

• definitívne riešenie

Proti

• potrebný nácvik

• časté orgánové poškodenie

• časovo náročné

• zalomenie

• upchatie

• nesprávne miesto zavedenia
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Komplikácie trokaru
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Injury, Int. J. Care Injured 
(2008) 39, 9—20



...a čo teraz !!!
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Torakostómia

• otvorenie hrudníka na strane poškodenia

• na „ západe“ dlhoročné skúsenosti, publikácie, štúdie

• finger thoracostomy- simple thoracostomy



Torakostómia vo svete
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Torakostómia

Pre

• žiadny ostrý predmet  v 

hrudníku

• žiadny zle zavedený drén

• žiadne zalomenie

• opakované kontroly 

priechodnosti

• časovo nenáročné

• minimum infekčných 

komplikácií

• možnosť drénovať v nemocnici

• bezpečné

Proti

• nie je to definitívne riešenie

14



• traumatické zastavenie obehu-

- liečba reverzibilných príčin zastavenia obehu (4H/4T)

• poranenie hrudníka a UPV s pozitívnym tlakom- rozvoj tPNO

- vznik hemodynamickej nestability po zahájení UPV 

(hypotenzia, hypoxia, tachykardia, pokles EtCO2, cardiac arrest)

- subkutánny emfyzém- absolútna indikácia, istý znak tPNO

- krepitácie rebier (zlomenina)

- nestabilný hrudník- sériová zlomenina rebier, „vlajúci“ hrudník

- jednostranné chýbanie auskultačného nálezu (stranové rozdiely)

- jednostranné piskoty, vrzgoty, rachoty na pľúcach

Torakostómia- Indikácie
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• torakostómiu treba vykonať aj v prípade vysokej 

suspekcie!

• vykonáva sa hneď po intubácii

• jednostranná torakostómia sa vykonáva na postihnutej 

strane hrudníka

- v prípade zhoršenia stavu pacienta sa realizuje aj na opačnej 

strane

• pri zastavení obehu sa vykonáva obojstranný výkon

Torakostómia
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• 1. rýchla lokálna dezinfekcia kože, sterilné rukavice

• 2. kožný rez skalpelom v dĺžke 4-5 cm, 4. medzirebrie, 
stredná axilárna čiara ( bezpečný trojuholník)

• ideálne miesto na rez je pod hranicou axilárneho ochlpenia

Odporúčaný postup
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• 3. tupá preparácia podkožného tkaniva rovným peánom

- až na úroveň hrudnej steny

- podkožný tunel má byť kolmý na hrudnú stenu 

• 4. zatvoreným peánom sa v kaudálnom smere dostávame po 
hornej hrane 5. rebra do hrudnej dutiny

- v hrudnej dutine nesmieme peán otvárať ani zatvárať

- otvor rozširujeme prstom, alebo zatvoreným peanom-
zoškrabaním     medzirebrového svalstva z hrany spodného rebra 

• 5. všímame si únik vzduchu/krvi cez otvor

• 6. prstom si prekontrolujeme pleurálnu dutinu a hmatáme 
expandované pľúcne tkanivo

Odporúčaný postup
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• nevyhnutný je kontinuálny monitoring pacienta

• v prípade zhoršenia stavu pacienta prstom vojdeme do 
pleurálnej dutiny a prekontrolujeme priechodnosť otvoru

• v  prípade opakovaného rozvoja tPNO máme dve možnosti

• - prstom pravidelne spriechodňujeme otvor

• - do otvoru zavedieme endotracheálnu kanylu

• odsávanie, ani napojenie Heimlichovej chlopne nie je potrebné, 
kožný rez nie je potrebné uzatvárať

Transport, kontrola stavu

19



• vek nie je kontraindikáciou

• indikácie sú identické ako u dospelých

• miesto výkonu je rovnaký (pri pochybnostiach skôr kraniálnym

smerom)

• používame menší peán, dbáme na sterilitu 

• pri spriechodnení pleurálnej dutiny vytvárame na opačnej 

strane hrudníka rukou protitlak (zvýšená elasticita hrudníka u 

detí)

• do pleurálnej dutiny vchádzame iba peánom alebo malíčkom

• v prípade inzercie kanyly použime menšiu veľkosť

Torakostómia u detí
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• o 15:27 hod. hlásený kamiónom zrazený chodec, príchod o 15:30

• pacient sa nachádza pod prívesom kamióna (cca 10 minút od udalosti)

• apnoe, bledý, nestabilný hrudník, otvorená zlomenina ľavého 
predkolenia

• na monitore asystólia

• intubovaný, napojený na UPV, naložený panvový pás

• obojstranná torakostómia, vpravo únik vzduchu, prechodný 
vzostup EtCO2 na 16 mmHg.

• kompresie hrudníka, adrenalín iv, infúzia FR

• 15:59 konštatovaný exitus letalis

Kazuistika- 23.1.2017
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• v prednemocničnej urgentnej medicíne má torakostómia
budúcnosť pred sebou, lebo je to metóda 

• rýchla 

• bezpečná

• jednoduchá

Zachraňuje životy na celom svete, tak prečo nie aj na 
Slovensku!

Záver
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Ďakujem za pozornosť

ganyovics@falck-zachranna.sk

Ďakujem za pozornosť!

ganyovics@falck-zachranna.sk 


