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Resuscitácia pri závažnej traume

• od 2006 v anglosaských krajinách nové postupy
• ERC 2015
• dôraz na riešení reverzibilných príčin zastavenia 

obehu
• výrazný nárast ROSC
• výsledné prežívanie pacientov do 7,5% 
• asystólia, apnoe v úvode- minimálna šanca



Situácia na Slovensku

• málo vedomostí o špecifikách traumatického zastavenia obehu
• resuscituje sa podľa ALS bez ohľadu na reverzibilné príčiny

výsledok 

• takmer 0% ROSC a prežívanie u pacientov resuscitovaných pre 
závažnú traumu!



Reverzibilné príčiny zastavenia obehu

hypoxia
hypovolémia
tenzný pneumotorax
tamponáda perikardu

• syndróm prázdneho srdca 
• stláča sa prázdne srdce -> neúčinné kompresie



Hypoxia

• odlišný mechanizmus 
• 2 hlavné typy

- impact brain apnoe
- obštrukcia dýchacích ciest



Impact brain apnoe

• silná kinetická energia na 
oblasť hlavy, bez organického 
poškodenia mozgu 
(motorkári)
• rýchla apnoická perióda, 

ktorá vedie k hypoxii a 
následne sekundárne k 
zastaveniu obehu
• liečba- rýchla reoxygenácia

dostupnými pomôckami



Obštrukcia dýchacích ciest

• vyššia frekvencia
• najčastejšie v kombinácii s tPNO
• liečba- spriechodnenie DC a oxygenácia



Hypovolémia
• najmenej riešiteľná v prednemocničnej sfére
• masívna čistá hypovolémia je často letálna
• nízke EtCO2
• odtrhnutie orgánov, poranenie aorty, panvy, zlomeniny dutých kostí, 

masívne vonkajšie krvácanie, ...



Hypovolémia

• riešiteľná, ak vieme zatvoriť zdroje krvácania
• panva -> panvový pás
• duté kosti -> axiálny ťah a trakčné dlahy
• vonkajšie krvácanie -> tlakový obväz, tourniquet

• širokolúmenový cievny prístup
• rýchla tekutinová náhrada 
• počas zastavenia obehu zdroje nekrvácajú
• počas KPR, ROSC -> obnovenie krvácania



Tamponáda srdca
• tupá trauma hrudníka
• ruptúra steny srdca, aorty
• neriešiteľné -> pacienti 

umierajú

• penetrujúce poranenia 
hrudníka
• bodné, strelné poranenia 
• clamshell thoracotomy
• dobré výsledky prežívania



Tenzný pneumotorax
• rýchla a častá príčina zastavenia obehu
• nie je čas na zvažovanie!
• obojstranná torakostómia
• 4. medzirebrie v strednej axilárnej čiare
• pre RZP- dekompresia ihlou v 2. medzirebrí

• urobiť vždy, ak nie je 
• izolovaná kraniotrauma, 
• penetrujúca trauma v dolnej polovici brušnej 

dutiny



Kedy má zmysel začať KPR?

• čas je nepriateľ
• ERC 2015 -> do 10.minút od zastavenia obehu 

(literatúra -> do 15.minút)
• v praxi sa veľmi ťažko určuje čas
• ak nie sú isté známky smrti -> treba začať

• vždy keď je BEA, gasping, fotoreakcia
• CAVE -> široké zrenice nie sú prognostický 

faktor!



Základný princíp KPR pri traume
• najprv liečime, potom stláčame!!!
• syndróm prázdneho srdca -> nedostatočné 

plnenie srdca, blokovaný výdaj
• kompresie pri prázdnom srdci nemajú žiadny 

význam
• efekt teatrality
• na kompresie sa míňa jeden člen posádky, 

potrebný na iné úkony



KPR pri traume- všeobecné 
opatrenia
• bezpečnosť posádky
• triáž- žiadny iný ťažko ranený 
pacient (pri jednej posádke)
• 360o prístup okolo pacienta
• prvotné úkony -> súbežná práca



KPR pri traume- prvotné úkony
• lekár -> ako prvé obojstranná 

torakostómia (tPNO)
• záchranár -> príprava pomôcok na 

zabezpečenie DC, ventilátor, EtCO2
(hypoxia)
• vodič -> príprava pomôcok na i.v. 

prístupy, infúzie, lieky
(hypovolémia)
• pri zohratosti posádky prvotné úkony 

rádovo v desiatkach sekúnd



Výmena pozícií v tíme
• výmena pozícii
• lekár + vodič -> DC a oxygenácia
• záchranár -> i.v. (i.o.) prístupy, infúzie 
• následne zastavenie zdrojov krvácania :

panvový pás
tlakový obväz, 
turniquet
axiálny ťah končatiny

• „poriešené“ reverzibilné príčiny



• sú popisované prípady, keď hneď po odstránené 
reverzibilnej príčiny  došlo ku ROSC
• až teraz môžeme začať stláčať hrudník

• ak neboli uzatvorené zdroje krvácania -> tak 
teraz
• tento postup dodržať aj pri „nadbytku“ 

personálu
• kompresie pri masívnej traume výrazne 

predlžujú ostatné nevyhnutné výkony



Lieky

• až po ostatných výkonoch
• adrenalín -> nie sú jednoznačné štúdie o 

pozitívnom efekte
• pacient má pri traume vysoký sympatikotonus

vyplavený endogénny adrenalín
• ako pri ALS
• kyselina tranexámová -> má miesto v liečbe



Ukončenie KPR
• rozhodovanie podľa 3 kritérií + 1 pomocné
• EKG

- trvalá asystólia (zlý faktor)
- BEA (dobrý faktor)

• EtCO2
- trvale nízke hodnoty <10 mmHg (zlý 
faktor)
- vzostup hodnôt (dobrý faktor)

• čas
• 10-15 minút od realizácie potrebných 

úkonov
• pomocné kritérium USG -> pohyby srdca



• „prepnime“ si hlavy počas KPR pri úrazoch
• najprv liečime reverzibilné príčiny, až potom 

stláčame hrudník
• buďme pripravený na obnovenie obehu




