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• V Európe a v Severnej Amerike umiera ročne v lavíne spolu 

okolo 150 ľudí. 

• Väčšina úmrtí súvisí so športovou aktivitou – lyžiari, 
snowboardisti a úrazy na snežnom skútry.



Prežitie

• Celková miera prežitia lavínových obetí je 77% ( 1453/1886). 

Prežitie závisí od: stupňa a doby trvania zasypania, 
patologických procesov asfyxie (udusenia) , priechodnosti 
dýchacích ciest, závažnosti traumy, podchladenia a hladiny 
kália.

Analýza Švajčiarskej vzorky ukázala, že:

• 39% ( 735/1886) boli kompletne zasypaní  prežilo 47 %

• pri čiastočnom zasypaní prežilo 95,8% 
• Stupeň zasypania je najsilnejším samostatným faktorom 

prežitia !





Dôvod prečo je to v Kanade horšie ( modrá krivka)

- hustejší sneh

- vážnejšie úrazy

- lavíny končia často v lese

(v Európe skôr výtok zo žľabu do doliny) 



I. fáza prežitia 18 min šanca na prežitie 90%

• Mali by ju poznať všetci lyžiari vo voľnom teréne a turisti v 
zimných horách. 

• Tu ide o každú minútu ba až sekundu.

• Kamarátska pomoc v najkratšom čase !!! (bez nej je „zle“)



II fáza dusenia 18 – 35 min. 35 - 40 %

• zomierajú všetci, ktorí nemajú voľné dýchacie cesty a dýchaciu 
dutinu - asfyxia. 

• viac ako polovica celkovo zasypaných zomiera



III fáza latencie  23%

• Od 35 minúty- ak voľné dýchacie cesty môžu prežiť 90 min  

• DD sa uzatvára 

IV. fáza organizovanej záchrany pod 20 % 3H
• 90 – 130 min

• Uzatvorená DD

• Kombinácia pomalého udusenia a hypotermie – tzv. tri (triple) H

• syndróm - Hypoxia, Hypotermia a Hyperkapnia.



Asfyxia

• Bolo zistené, že asfyxia je najčastejšou príčinou smrti .



COOLING RATE

• Priemerná rýchlosť  chladnutia je 3 ◦ C/h

• V rozmedzí od 0,6 - 9 ◦ C /h

• Stredne ťažké až hlboké podchladenie sa 
stáva dôležitým po 60 min zasypania v 
prípade, že dýchacie cesty sú voľné





ČASY SA MENIA

• 1996 - > 45 min, dýchacia dutina

• 2001 - > 35 min, dýchacia dutina

• 2013- > 35 min, voľné dýchacie cesty

• 2015 - > 60 min, voľné dýchacie cesty



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHODNOŤ STAV PACIENTA PRI VYSLOBODZOVANÍ 

Smrteľné zranenia,  

alebo zmrznuté telo 

Trvanie zasypania    

(teplota jadra)1 

Známky života ?3 

Začni KPR5                 

monitoruj EKG 

VOĽNÉ DÝCHACIE 

CESTY 

ZVÁŽ UKONČENIE 

KPR 

Nevykonávaj 

KPR 

UNIVERZÁLNY 

ALGORYTMUS ALS2 

MINIMÁLNE INVAZÍVNE 

ZAHRIEVANIE5 

ZVÁŽ HLADINU        

SÉROVÉHO KÁLIA6 

NEMOCNICA 

S ECLS (ECMO) 

NIE 

> 60 min (< 30°C) 

NIE 

Asystólia 

NIE 

ANO 

≤ 60 min             

(≥ 30°C) 

ANO 

KF, KT, BEA 

  ANO /    

neurčité 

> 8 mmol/L 



Rozhodovanie na scéne: 
Nie je pravdepodobné prežitie keď: 

• zasypanie> 60 min (alebo TTJ <30 ◦ C) asystolia s upchatými DC 
pri vyslobodení

• zasypanie a NZO pri vyslobodení s počiatočným sérovým 
draslíkom> 8 mmol L-1.



Rozhodnutie začať komplexné resuscitačné opatrenia ( aj
ECMO) by mali byť podmienené :

• počet obetí

• dostupné zdroje

• ozrejmenie pravdepodobnosti prežitia

• možnosti ďalšieho transportu



Všeobecné opatrenia:
• Vždy jemne – opatrne vyprostiť telo a dbať na možnosť 

poranenia chrbtice.

Zvážiť začatie KPR  ak:

• riziko na scéne je pre záchranárov vysoké 

• smrteľné zranenia obete 

• telo kompletne zmrzlé („snehuliak“)

• Určiť trvanie zasypania. Ak nie je známe je potrebné na určenie 
využiť teplotu telesného jadra. (SWISS HT STAGING)



• počas KPR, meraj teplotu telesného  jadra TTJ

• monitoruj EKG 

• podávaj O2

• termoizolácia a ohrievacie sáčky

• Podanie liekov a tekutín len  ak je možnosť i.v. alebo i.o. v 
priebehu niekoľkých minút. 



TRANSPORT

• Transportuj preživších do správneho zdravotníckeho 
zariadenia.

• Transportuj všetkých pacientov s kardiovaskulárnymi 
instabilitou (tj. komorové arytmie, systolický krvný tlak <90 
mm Hg), alebo s teplotou telesného jadra <28 ◦ C do ECLS 
(ECMO) centra. 

• ECMO včas ohlásiť podľa postupových protokolov



TRIAGE - triedenie

• Nehoda s viacerými obeťami môže spočiatku 
zahltiť kapacity a možnosti záchranárov, 
obmedzené zdroje by mali byť rozdelené tým čo 
najpravdepodobnejšie prežijú (prítomná AS, 
vyššia telesná teplota telesného jadra...).



ZÁCHRANA

• Kamarátska pomoc – companion rescue – ZÁKLAD !!!

• Organizovaná záchrana – často neskoro

Prví na scénu - DOG & DOC

TECHNIKA - RECCO, lavínový vyhľadávač .......



ŠANCA



KLASIKA  VS  HIGH TECH



Nestačí len návod na použitie ...





Čo je nové ?
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

Accidental hypothermia–an update

The content of this review is endorsed by the International Commission for

Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM)

Peter Paal, Les Gordon, Giacomo Strapazzon, Monika Brodmann Maeder,

Gabriel Putzer, Beat Walpoth, Michael Wanscher, Doug Brown, Michael Holzer,

Gregor Broessner and Hermann Brugger

https://sjtrem.biomedcentral.com/




TO MYSLIA VÁŽNE ???

• KARDIOCHIRURGIA

• POKUSY NA ZVIERATÁCH

• KAZUISTIKY



PRERUŠOVANÁ KPR

• Intermitentná KPR len ak nie je možná 
kontinuálna KPR

• 10 min evakuuj na bezpečné miesto

• 20–28°C : vykonávaj 5 min KPR následne 
evakuuj - transportuj ≤5 min bez KPR

• <20°C: vykonávaj 5 min KPR následne 
transportuj ≤10 min bez KPR 



MOZOG A KYSLÍK

• Spotreba O2 mozgom  sa nižuje o 6% každým 
poklesom teploty tel. jadra o  1 st. C.

• Pri 15 stupňoch teploty tel. jadra klesá na 16 %
pôvodnej spotreby

• Pri 18 stupňoch teploty tel. jadra sa tolerancia
mozgu na hypoxiu predlžuje 10x oproti stavu v 
normotermii. (cca na 40 min)



PROTOKOLY PROTOKOLY PROTOKOLY....

• Príchod do nemocnice = veľký múr (KPR niekoľko hodín ?)

• Chýbajú skúsenosti, raritné prípady......

• Protokoly pre centrá ale aj pre nemocnice nižšieho stupňa, 
univerzálne použiteľné (spôsoby ohlásenia, vonkajšie ohrievanie, 
invazívne ohrievanie, ukončenie KPR)

• International Hypotermia Registry -University Hospital of Geneva

• International Avalanche Registry (EURAC)



CAVE - pri podchladení

• Riziko KF už od 32 st. C pri 28 st. jednoznačne !

• Po vyprostení- vyslobodení z lavíny je chladnutie 

pacienta intenzívnejšie ako v lavíne !

• Známky života – sledovať 1 minútu (bradypnoe 5/min, 

pri 17st. boli prítomné známky života)

• Teplé sladké tekutiny ohrejú minimálne ale cukry 

pomáhaju svalom pri trase

• Pacient pri vedomí čulí  - neobmedzovať v pohybe



ZOPÁR „NAJ“

• Now flow time – KPR po 70 min v nemocnici (100%)

42r. muž ľadovcová trhlina 

• Manuálna KPR – 6hod 30 min non-ECLS  42r. muž nájdený 

vonku

• Mechanická KPR - 80 min 42 r. žena nájdená doma TTJ 

24st.C

• KPR + ECMO 8 hod 40 min do akcie srdca 68r. žena nájdená 

pri zasneženom brehu rieky

• Potopenie – 66 min studená voda TTJ 19st. C 2,5 r. chlapec, 

83 min ľadová voda TTJ 13,8st. C. 7 r. dieťa (obaja 100%)

• V lavíne – 43 hod 45 min TTJ 32 st. C (žena)



ZOPÁR „NAJ“

• Lavína v interiéry – 13 dní (Heiligenblut AT 50-roky)

• Najnižšia teplota so známkami života – 3r. chlapec  17st. C

• Čas v ľadovcovej trhline – 8 dní dobrý outcome (T ?) 27 r. 

muž, 6 dní 70 ročný muž polytrauma TTJ 33,5 st. C. dobrý 

outcome

• Najviac obetí naraz s potrebou ECMO – 15 osôb (15-45r.) 

prevrátený z člna do vody s teplotou 2 st. C. KPR úspešná 

u všetkých (Švédsko)

•



BUBBLE WRAP vodotesná, vetruvzdorná, 

mechanická ochrana, nízka váha -

TERMOIZOLÁCIA



A
LS

RESUSCITÁCIA OBETÍ LAVÍNOVEJ NEHODY – CHECKLIST
©ICAR MEDCOM,oct 2015, Kottmann A, Blancher M, Spichiger T, Boyd J, Brugger H

Čas pádu lavíny ____ : ____

EKG
Asystólia

Dýchacie
cesty voľné

PRVÁ 

POMOC

Zranenie nezlučiteľné
so životom,

alebo celé telo
zmrznuté

BLS poskytovateľ
ALS poskytovateľ

Život.
funkcie

<30℃ Teplota tel. jadra
pri vyprostení

____ . __°C

Dýchacie
cesty 
voľné

≤60 min >60 minDoba zasypania

ANO NIE

NIEANO

≥30℃

PRVÁ 

POMOC

ANO NIE

NIE ANO

sérum K+

__._ 

mmolL-1 (d)  

≥ 8 mmolL-1

STOP

≥30℃ Teplota tel. jadra
pri vyprostení

____ . __°C

<30℃

Pacient ID

NIE

ANO

Odhrabanie tváre ____ : ____

Ak nie je známa použi
teplotu telesného jadra (b)

_____ min* (<30℃)(≥30℃)
Dýchacia dutina 

zapíš na druhej
strane

Zariadenie s dostupnosťou
ECLS (ECMO)

A
LS

KPR
(c)

A
LS

A
LS

Postupuj podľa štand. 
ALS protokolu 

STOP

STOP

≤ 8 mmolL-1

ALS
ALS poskytovateľ MENO:

ANONIE Dlhý transport 
alebo viac

zasypaných 
A

LS A
LS

A
LS

/ nevie sa

/ nevie sa

/ nevie sa

/ nevie sa

Život. 
funkcie

ANO NIE

K
P

R
(C

)

A
LS

A
LS

A
LS

A
LS

/ nevie sa

STOP    /  alebo choď  do

vhodného zdravotníckeho

zariadenia

A
LS

STOP
Postupuj podľa štandartného ALS protokolu

alebo choď do vhodného zdravotníckeho zariadenia

A
LS



Tam, kde iní rozmýšľajú ako 
prežiť, my rozmýšľame ako ich 
odtiaľ dostať. 
Horská záchranná služba Váš 
„ANJEL“ na horách.

ĎAKUJEM  ZA POZORNOSŤ


