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SOUHRN

V této bakalářské práci se zabývám problematikou popálenin v přednemocniční
neodkladné péči. Věnuji se především popáleninám vzniklým působením vysoké teploty.
V teoretické části shrnuji důležité poznatky o anatomii a fyziologii kůže, společně
s patofyziologickými procesy popáleninového úrazu. Navazující část práce je věnována
poskytování technické, laické a profesionální přednemocniční neodkladné péče, včetně jejích
specifik, pravidel a doporučení. Zvláštní pozornost jsem věnovala intervencím posádek ZZS,
tj. zajištění pacienta, hodnocení rozsahu a hloubky postižení, stanovení závažnosti úrazu
a správné směřování do místa definitivního ošetření.
V části výzkumné se věnuji analýze zdravotnické dokumentace, která byla vytvořena
při ošetření pacientů s popáleninovým traumatem. Tuto analýzu provádím na podkladě
vytvořeného protokolu v souladu s doporučeným postupem odborné společnosti. Výstupem
bakalářské práce je algoritmus ošetření popáleninového traumatu v podmínkách
přednemocniční neodkladné péče.
Cílem této práce je poukázat na problematiku popálenin a vytvořit algoritmus poskytování
péče u takto traumatizovaného pacienta.
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TITLE
Burns in prehospital emergency care

ABSTRACT

This thesis aims at problem of burn injuries in prehospital emergency care. Mostly, I want
to concentrate on those kind of burns which were made by very high temperature.
In the theoretical part of my thesis, I sum up important pieces of knowledge about
an anatomy and a physiology of the skin, together with pathophysiological processes of burn
injuries. Next part is devoted to providing technical, lay and professional prehospital care,
including its specifics, rules and recommendations. I mainly focused on the intervention
of ambulance crews, ie to ensure patient, evaluation of the extent and depth of disability,
the severity of injury and finally, the right direction to the place of a final treatment.
In the investigative part, I analysed the medical documentation, which was made during
the treating these kind of patients. This analysis is done on the basis of the established
protocol in accordance with the guidelines recommended by professional societies. The result
of this work is burn trauma treatment algorithm in terms of pre-hospital emergency care.
The aim of this work is to show the problems of burns and create an algorithm
of providing care in case of so handicapped patient.
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Úvod
Popáleniny patří mezi nejzávažnější poranění především z hlediska jejich dynamického
vývoje. Chemické a biologické procesy v kůži probíhají pomalu a tak následné poškození
měkkých tkání může být zřetelné až během několika hodin, dní, nebo měsíců.
Popáleninový úraz představuje obrovský problém nejen z pohledu ohrožení života,
ale i z pohledu estetického a psychologického. Vlivem vysoké teploty a hlubokého postižení
kůže je její regenerace omezena, či dokonce úplně nemožná. Pacienti po těžkém
popáleninovém traumatu bývají psychicky velmi oslabeni a esteticky znetvoření. Léčba
popálenin je nejpomalejší a nejbolestivější ze všech vnějších poranění. Právě kvůli tomu
si musíme uvědomit, jak důležité je poskytování kvalitní pomoci. Ta zahrnuje technickou
první pomoc (odstranění, nebo eliminace působící noxy), laickou první pomoc,
přednemocniční neodkladnou péči poskytovanou posádkami ZZS a následně dlouhodobou
intenzivní péči na specializovaných nemocničních pracovištích.
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1.

Cíl práce
Ø Vytvořit přehled nejdůležitějších informací o popáleninovém úrazu pro NLZP.
Ø Analyzovat zdravotnickou dokumentaci výjezdových skupin ZZS podle protokolu,
který vznikl na podkladě doporučeného postupu.
Ø Podle výsledků výzkumu vytvořit vlastní algoritmus poskytování přednemocniční
neodkladné péče.
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2.

TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Anatomie kůže
Kůže je plošný orgán, patřící do krycí soustavy. Tvoří estetický obal našeho těla a určuje
naši individualitu. Vývojově pochází z ektodermu a mezodermu a skládá se z epitelové
a vazivové části. Epitelová část (epidermis) a vazivová část (dermis) jsou dvě základní vrstvy
kůže, které naše tělo chrání před působením fyzikálních, chemických a biologických nox
z vnějšího okolí. Její pružnost nám umožňuje růst, tloustnout, hubnout a pohybovat se.
V dospělosti zaujímá přibližně 1,6 - 1,8 m2 při tloušťce 0,5 - 4 mm. Nejtenčí kůže je na penisu
a očních víčkách, naopak nejtlustší je na zádech. Kůže zároveň působí jako složka
nespecifické imunity a díky kožním adnexům i jako termoregulační systém. Váha kůže
se pohybuje od tří do dvaceti kilogramů. Velkou roli hraje tuková vrstva přítomná v kůži.
(Čihák, 2004)
Povrchová vrstva, skládající se z rohovějícího vícevrstevnatého dlaždicového epitelu
se nazývá epidermis. Obsahuje rohovějící buňky keratinocyty. Mimo ně obsahuje
i melanocyty, Langerhansovy buňky a Merkelovy buňky. Epidermis má pět vrstev. Stratum
basale, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum a stratum corneum. Stratum
corneum obsahuje v nejpovrchnější vrstvě buňky, které se při ztrátě soudržnosti odlupují
po malých skupinkách. Tato slaboučká vrstva se nazývá stratum disjunctum. Melanocyty jsou
buňky, které syntetizují melanin přeměnou thyrosinu. Melanin vyzrává u Golgiho komplexu
a vytváří melanosomy. U jednotlivých ras je rozhodující množství melaninových granul
obsažených v keratinocytech pro barvu pleti. Shlukují se v nich nad jádrem a chrání
je před UV zářením. Stupeň pigmentace je závislý na tom, jak reagují melanofory
s melanocyty a jak rychle se melanin syntetizuje a odbourává. Dalšími faktory ovlivňujícími
barvu kůže je hustota prokrvení a tloušťka kůže. (Čihák, 2004)
Pokožka obsahuje kožní deriváty, jako jsou chlupy, vlasy, kožní žlázy a nehty, které
z ní vyrůstají. Vlasy a chlupy jsou pro popáleninovou diagnostiku velmi důležité. Jejich
vlastnosti a hustota porostu jsou rozdílné v závislosti na pohlaví, věku, rase a umístění na těle.
Vlas se skládá z části volné a z kořene vlasu včetně vlasové cibulky. Jeho kořen je obalen
dvěma pochvami z epitelu. Vnější část funguje jako zdroj nové epidermis po popáleninovém
traumatu. Pokud je zachována alespoň spodní část kořene vlasu, je možná spontánní
regenerace kůže bez nutnosti autotransplantace. (Čihák, 2004; Königová, Bláha, 2010)
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Kožní žlázy se rozdělují na mazové, mléčné a potní. Mazové žlázy se nacházejí téměř
po celém těle s výjimkou chodidel a dlaní. Jejich činnost je řízena pohlavními hormony.
Na 1cm2 je přibližně 100 mazových žláz a jsou většinou v úzké blízkosti vlasových folikul.
Maz je směs cholesterolu, triacylglycerolů, vosku a odumřelých buněk. Zvláčňuje pokožku
a chrání ji před působením vody, vysycháním a lámáním. Potní žlázy se dělí na endokrinní
a apokrinní. Vyskytují se na hranici dermis a tela subcutanea. Jsou téměř po celém těle
s výjimkou rtů. Sekret z potních žláz se skládá z vody, chloridu draselného, amoniaku, urey
a metabolitů. Pot se podílí na termoregulaci kůže, slouží především k ochlazování. Apokrinní
žlázy se vyskytují především u análního otvoru, v podpaží a na genitáliích. Jsou řízeny
pohlavními hormony, proto jejich sekrece dosahuje plného vývoje především v období
puberty. Tento sekret se skládá z proteinů a jejich rozkladem vzniká typické aroma. (Čihák,
2004)
Druhou základní vrstvou kůže je dermis, corium - škára. Skládá se z fibroelastické
kolagenní vazivové tkáně a má dvě vrstvy. První je stratum papillare - povrchová vrstva,
naléhající na epidermis. Druhá je stratum reticulare, což je hutnější a hlouběji uložená vrstva.
Dodává kůži pevnost. Hranici mezi epidermis a dermis tvoří bazální membrána. S dermis
se spojuje další vazivová vrstva, tela subcutanea, která odděluje kůži od povrchové fascie,
nebo periostu. (Čihák, 2004)
Naše tělo chrání kožní inervace. Po celém těle jsou senzitivní receptory, které přenášejí
informace nervovými vlákny do neuronů spinálních a cerebrálních ganglií. Tyto informace
jsou potom zpracovávány centrálním nervovým systémem a umožňují tělu reflexně
zareagovat třeba na bolest, zimu, nebo dotek. Mezi senzitivní receptory patří Meissnerova
tělíska, která se vyskytují na ploskách chodidel a dlaních, na rtech a bradavkách. Slouží
pro rozpoznání doteku. Ruffiniho tělíska jsou pro rozpoznání působení tepla. Krauseho tělíska
slouží k detekci chladu a Vaterova-Paciniho tělíska registrují pohyb, tlak a vibrace. Dalším
ze senzitivních receptorů jsou Merkelova tělíska, která jsou detektory hmatu. (Čihák, 2004;
Königová, Bláha, 2010)
Kůže je krví zásobena z hlubokých tepen, které se větví a procházejí skrze povrchovou
fascii. V některých místech, jako je obličej, leží větší větve tepen přímo pod vrstvou dermis.
Přívodné tepny se na hranici tela subcutanea a dermis spojují a vzniká hluboká a povrchová
kožní síť. Ta odvádí krev do velkých žil a ty pak do srdce. Předávání živin a kyslíku mezi krví
a tkáněmi probíhá díky vyššímu onkotickému tlaku v kapilární síti. (Čihák, 2004; Königová,
Bláha, 2010)
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2.2 Fyziologie kůže
Lidská kůže má spoustu užitečných funkcí pro organismus. Ty nejdůležitější jsou
termoregulace, permeabilita, sekrece a v neposlední řadě je kůže sídlem čití a ochranou proti
noxám z okolního prostředí. Termoregulace zajišťuje optimální teplotu pro správnou funkci
organismu. Centrum termoregulace se nachází v hypothalamu a jeho signály jsou šířeny
do celého těla. Pocením a následně odpařováním potu se naše tělo dokáže zbavit
přebytečného tepla. Současně dochází k vazodilataci cév a tělo se tak dále ochlazuje.
V opačném případě kůže dokáže účinně bojovat proti snížené okolní teplotě periferní
vazokonstrikcí a „husí kůží“, kdy vzpřimovače chlupů zajistí jejich postavení a tím vzniká
nad kůží vrstva se vzduchem teplejším, než je okolní teplota. Výborným tepelným izolantem
je tuk, který je zároveň i špatným vodičem elektrického proudu. Permeabilita a odolnost kůže
zajišťuje organismu ochranu proti vnějším látkám. Je sice velmi málo propustná pro vodu
a plyny, ale je schopná vstřebávat látky rozpustné ve vodě. Hlavní zásluhu má složení potu,
který se skládá především z vody. Kůže je schopná vstřebávat také látky rozpustné v tucích
a to díky složení produktu mazových žláz. Pevnost a pružnost kůže nám zajišťuje ochranu
proti otěru. Maz chrání tělo proti maceraci tekutinami a chemikáliemi z běžného prostředí.
Kyselé pH kůže zajišťuje „samodesinfekci“ kůže. Aby všechny tyto mechanismy správně
fungovaly, nesmí být porušena rohová, nejsvrchnější vrstva kůže. Rohová vrstva společně
s melaninem chrání i proti UV záření. To je však pro tělo do jisté míry důležité, neboť
tím dochází k tvorbě vitamínu D. Senzitivní receptory nám umožňují přes nepoškozenou kůži
vnímat doteky, tlak, teplo, chlad, nebo bolest. Jejich rozmístění po těle je dané vlastnostmi
receptorů. (Jirásková, 2003)
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2.3 Popáleniny (Combustiones)

2.3.1 Epidemiologie
Za pomoci členů Ústavu zdravotnických informací a statistik České republiky, jsem
zjistila, že za rok 2009 bylo s popáleninovým traumatem hospitalizováno na území České
republiky 3 362 lidí. Z toho 2 095 pacientů bylo mužského pohlaví a 1 267 pohlaví ženského.
Bližší informace, týkající se věkového rozdělení, délky léčby, či průměrné doby ošetření
vzhledem k věku, jsou ke zhlédnutí na konci práce (PŘÍLOHA A).

2.3.2 Definice tepla a patofyziologie popálenin
Teplo je druh energie, který je závislý na kinetické energii difúzního pohybu částic. Ionty,
atomy a molekuly se pohybují, vzájemně srážejí a zvyšováním své kinetické energie vzniká
a roste i teplota. Svou vysokou kinetickou energii využívají k šíření tepla. Šíří se sáláním,
vedením a prouděním vždy z místa s vyšší teplotou do místa s teplotou nižší. Teplo má na tělo
blahodárné účinky, což je známé už z dávných dob. Překročí-li však mez snesitelnosti, může
vyvolat poškození buněk, či celých tkání. Pokud je kontaktní teplota vyšší než 43,5°C,
dochází po určitém času k ireverzibilnímu poškození buňky. Při popálení se zvyšuje
propustnost kapilár a plazma se filtruje do mezibuněčného prostoru (intersticia), kde vyvolává
edém. Dochází tak ke ztrátám tekutin z cévního řečiště, které mohou vyústit v komplikace
v podobě hypovolémie. (Bydžovský, 2008; Dobiáš, 2006; Navrátil, Rosyna, 2005)

2.3.3 Faktory určující závažnost popáleninového traumatu
Závažnost traumatu hodnotíme podle určitých kriterií. Prvním faktorem je mechanismus
úrazu. Dále rozsah postižení tělesného povrchu, hloubka a lokalizace postižení, věk
postiženého a posledním kritériem je premorbidní osobnost postiženého. (Čerko, 2002)
„Tyto faktory přispívají ke správné volbě první pomoci a rozhodují o nutnosti neodkladné
přednemocniční péče, kdy je třeba zvážit eventuální časné komplikace a sdružená poranění,
jež ovlivňují prvotní třídění na místě úrazu (tzv. field triage) a rozhodují o typu primárního transportu
z místa nehody i o typu zdravotnického zařízení, kam má být pacient převezen. Lépe než do nejbližšího
zdravotnického zařízení je směřovat transport přímo do specializovaného centra, pokud se nejedná
o polytrauma s dutinovým krvácením nebo jiným urgentním stavem.“ (Königová, Bláha, 2010,

s. 66)
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2.3.3.1

Vznik popáleninového traumatu dle mechanismu úrazu

Popálenina je úraz, který vzniká působením tepla, chemikálií, elektrického proudu, nebo
radiačním zářením. Někteří autoři uvádějí rozdělení mechanismu úrazu na suché, mokré
a chemické popáleniny. Mezi suché popáleniny řadí ty, které vznikly působením vysoké
teploty, plamenem ohně, elektrickým proudem, bleskem, nebo horkým tělesem. Speciální
podkategorii suchých popálenin pak tvoří popáleniny vzniklé třením, nebo nadměrným
sluněním. Mezi mokré popáleninové úrazy řadí ty, které vznikly působením horké vody,
či páry (opařeniny). Chemické úrazy, takzvaná poleptání, jsou úrazy způsobené látkou
s korozivním účinkem na tělesný povrch. (Bydžovský, 2008; Dobiáš, 2007; Königová, Bláha,
2010)

2.3.3.2

Rozsah poranění

Běžně používanou metodou pro stanovení rozsahu poškození je tzv. Wallaceho skóre,
neboli pravidlo devíti (PŘÍLOHA B). Tělesný povrch dospělého člověka je rozdělen
na oblasti, kdy každá oblast představuje 9%. V praxi to znamená, že hlava představuje 9%,
horní končetiny každá dalších 9%, hrudník a břicho dohromady 18%, záda celkem 18%, dolní
končetiny každá 18% a genitál zaujímá 1% celkového tělesného povrchu. K hodnocení
popálenin malého rozsahu se používá palmární plocha pacientovy ruky s prsty u sebe. Tato
plocha představuje přibližně 1% poškození. (Dobiáš, 2007)

2.3.3.3

Věk postiženého

Dalším z faktorů ovlivňujích závažnost poranění je věk pacienta. Věk se neřadí
mezi faktory akutní, ale velmi ovlivňuje především dlouhodobou prognózu. U dětí mladších
2 let a u osob starších 60 let je statisticky vyšší úmrtnost v souvislosti s popáleninovým
traumatem, než u populace ve věkovém rozmezí 2 roky - 60 let. Velmi malé děti nemají
organismus, ani jeho obranyschopnost natolik vyvinutý, aby popáleninovému traumatu čelil
stejně jako dospělý člověk. U seniorů představují hrozící riziko především přidružené choroby
nebo onemocnění, která měla doposud latentní průběh. (Königová, Bláha, 2010)
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2.3.3.4

Hloubka, lokalizace a stupeň postižení

Hodnocení hloubky postižení se řídí mezinárodní klasifikací, tj. rozdělením popálenin
na povrchové a hluboké (PŘÍLOHA C). Důvodem je dynamický vývoj každé popáleniny.
Povrchová popálenina je v tomto pojetí charakterizována jako částečné poškození kůže, kdy
jsou mazové žlázy, potní žlázy a vlasové folikuly zachovány. Praktickou a snadno
proveditelnou pomůckou ke stanovení hloubky postižení je kapilární návrat v místě postižení.
Pokud po zatlačení zbledne postižená část a opět se prokrví, je přítomen kapilární návrat
a tím pádem můžeme popáleninu hodnotit jako povrchovou. V případě, že po zatlačení
postižená část zbledne, ale návrat k původnímu zbarvení trvá déle než 2 sec., či není přítomen
vůbec, tak je zřejmé, že dochází k ischémii tkáně a sousední vrstvy kůže odumírají. Hluboké
postižení je charakterizováno jako zasažení kůže v celém jejím rozsahu. Postižení zasahuje
svaly i kosti. V takových případech jsou později nutné nekrektomie a transplantace.
(Königová, Bláha, 2010)
Mezi povrchové popáleniny se řadí termické úrazy, které zároveň spadají do popálenin
prvního stupně a druhé stupně (klasifikace 2a a 2b). Poranění je typické přítomností dilatace
kapilár a v příčném řezu erytémem na epidermis. Epidermis je v tomto případě pouze lehce
mikroskopicky poškozena a do 48 bolestivý erytém většinou ustupuje. Stupeň 2a je
charakterizován jako reverzibilní poškození epidermis s tvorbou puchýřů vyplněných čirou
serózní tekutinou. Stupeň 2b, který je charakterizován puchýři s bílou, nebo tmavě červenou
tekutinou už patří společně se stupněm třetím a ev. čtvrtým mezi hluboké postižení.
Závažnost popáleniny určuje i její lokalizace. Nejnebezpečnějšími místy jsou perineum
a genitál, plosky nohou, ruce, obličej a krk. (Čerko, 2002, Dobiáš, 2007)
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2.3.3.5

Přidružená onemocnění - anamnéza

Anamnéza pacienta je důležitá jak pro akutní řešení problému, tak pro pozdější léčbu.
Pacienti mohou prodělávat latentní onemocnění, která se v průběhu dlouhodobé léčby
většinou projeví jako výrazná komplikace už tak závažného stavu. Proto je nutné tato rizika
eliminovat, protože v další léčbě mohou pacienta ohrozit na životě, pokud na ně nebude brán
zřetel. (Königová, Bláha, 2010)

2.3.4 Technická a laická první pomoc
Základem technického zajištění v místě požáru, nebo existence rizika výbuchu, nikdy
nekouřit, netelefonovat, snažit se osoby co nejrychleji odsunout do bezpečí a teprve potom
začít s ošetřováním. Technická první pomoc (TPP) je jen počínající část řetězce v boji
o záchranu zdraví, či života pacienta. Hlavním cílem je zamezení, či omezení působení
škodlivé noxy na tělo a na okolí. V případě, že bude oblečení postiženého v plamenech,
snažíme se co nejrychleji oheň uhasit. Použít můžeme čistou vodu nebo deku z přírodního
materiálu, díky čemuž plamen uhasíme. Přírodní materiál nehoří tak rychle, spíše doutná
a škvaří se. (Keggenhoff, 2006)
Pokud je postižený uvnitř hořící budovy, nikdy do ní nevstupujeme. Při vstupu
do nezajištěné budovy vystavujeme sami sebe vážnému nebezpečí. Existuje zde riziko
výbuchu, popálení, inhalační trauma dýchacích cest nebo intoxikace zplodinami hořícího
materiálu. Tento způsob záchrany je vhodný pouze pro členy HZS, kdy je každý člen vybaven
dýchací technikou a oděvem odolným vůči vysoké teplotě, která v budově a její blízkosti
panuje. Velkým nebezpečím hrozícím při požárech je narušená statika budovy
a již zmiňovaný únik zplodin. Především produkt z nekvalitního spalovaní - oxid uhelnatý.
Tento plyn není cítit, není dráždivý a nemá ani žádnou barvou. Jeho přítomnost můžeme
pouze předpokládat, či detekovat speciálními přístroji.
U havarovaných vozidel je důležité vždy vysunout klíčky ze zapalovací skříňky. Místo
nehody označit výstražným trojúhelníkem a zajistit odbornou pomoc. U nákladních vozidel,
která převážejí nebezpečné látky zjistit Kemler kód, UNI kód a nahlásit ho operátorovi
tísňové linky. Pokud hrozí vznícení vozidla, či jeho exploze a v autě je zraněný člověk, který
se nedokáže z vozu dostat sám, je na vašem rozhodnutí, zda se pokusíte pacienta vyprostit
a odsunout do bezpečí. I zde však platí, že nejbezpečnější varianta je vyčkat příjezdu HZS.
18

Laická první pomoc by se měla v ideálním případě prolínat s péčí poskytovanou
výjezdovými skupinami ZZS. Pokud je na místě příhody laik, či školený profesionál
bez výbavy, první pomoc se nijak neliší. Základem je tísňové volání s předáním charakteru
události. Operátor tísňové linky předá výzvu k výjezdu zvolené výjezdové skupině nebo
skupinám ZZS a současně může žádat i součinnost dalších složek IZS. Do příjezdu posádky
zdravotnické záchranné služby se snažíme pacientovi zajistit klid a tepelný komfort. Ideální je
využití termoizolační aluminiové fólie. Sneseme šperky a hodinky a chladíme popáleniny
na okrajových částech těla. Případné puchýře ani příškvary nikdy nepropichujeme
ani neodstraňujeme. Při popálení obličeje a při podezření na inhalační trauma se může stav
prudce horšit s rozrůstajícím se edémem. Pacienta do příjezdu ZZS neopouštíme
a v pravidelných intervalech kontrolujeme stav jeho vědomí a srdeční a dechovou frekvenci.
V případě náhlého zhoršení stavu opakovaně kontaktujeme linku tísňového volání (155, 112)
a jednáme v souladu s pokyny operátora KZOS. (Keggenhoff, 2006)
U úrazů kyselinami a zásadami se snažíme vyvarovat neutralizace agresivní látky.
Metodou volby první pomoci je polévání vodou, abychom naředili koncentraci dané látky.
Při požití škodlivé noxy zvracení zásadně nevyvoláváme, protože v takovém případě hrozí
opakované porušení sliznice jícnu. Kyseliny na těle způsobují koagulační nekrózy a zásady
naopak nekrózy kolikvační - rozbřednutí tkáně. V některých případech je tak možné rozlišit
alespoň základní typ mechanismu poranění. (Keggenhoff, 2006)

2.4 Přednemocniční neodkladná péče
(1) Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči.
(2) Přednemocniční neodkladná péče je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého
onemocnění a během jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání
do zdravotnického zařízení poskytovaná při stavech, které
a) bezprostředně ohrožují život postiženého,
b) mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
c) způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
d) působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
e) působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.
(3) Náplní přednemocniční neodkladné péče je odborná zdravotnická první pomoc u stavů uvedených
v odstavci 2. (Vyhláška 434/1992 Sb. ministerstva zdravotnictví České republiky o záchranné

službě, s. 2466)
Tato péče je dále poskytována po celou dobu transportu až do předání pacienta v místě
definitivního ošetření. Indikací k výjezdu posádky ZZS je stav, který ohrožuje pacienta
na životě nebo jeho zdraví. Stupeň závažnosti určuje KZOS, které tísňové výzvy přijímá
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a vyhodnocuje. Výzvy jsou poté předávány konkrétním výjezdovým skupinám. K méně
závažným případům vyjíždí posádka záchranář, řidič-záchranář, tzv. RZP. V případě
závažného stavu vyjíždí posádka s lékařem, záchranářem a řidičem - záchranářem, tzv. RLP.
Dnešním trendem v poskytování přednemocniční neodkladné péče je systém „rendez vous“,
kdy vyjíždí RZP vždy a lékař v osobním voze s řidičem dojíždějí na místo události podle
závažnosti stavu pacienta. Speciální kategorii pak tvoří LZS - letecká záchranná služba.
Posádku vrtulníku tvoří pilot, lékař a záchranář. Na některých stanovištích LZS dotváří
posádku vrtulníku tzv. palubní technik, který asistuje pilotovi za letu, naviguje ho a obsluhuje
vrtulník po technické stránce. Na jiných stanovištích jeho činnost zastupuje zdravotnický
záchranář, který je speciálně proškolen v navigaci vrtulníku v terénu, obsluze podvěsu
apod. (Adámek, 2010)
Vrtulník je vysílán do míst se špatnou dostupností, k případům, jež potřebují rychlý zásah
lékaře nebo kdy se dá předpokládat transport i do vzdálených specializovaných pracovišť.
Například do popáleninového centra.

2.4.1 Zajištění pacienta
Při výjezdu k požáru je ZZS jako zdravotnická složka IZS povinna dbát příkazům HZS.
Nikdy nevstupovat do nezajištěné budovy, nevyskytovat se v blízkosti hořícího automobilu.
Nekouřit. Důležité je kladení důrazu na technickou první pomoc, je-li posádka na místě
zásahu sama a zásah nevyžaduje součinnost jiných složek IZS. Nikdy nesmí být ohrožena
posádka ZZS. Prvním bodem poskytování přednemocniční péče na jakémkoliv výjezdu je
tzv. úvodní hodnocení (scene assesment). Jedná se o zhodnocení možných rizik hrozících
na místě vzniku příhody členům posádky ZZS. Teprve po eliminaci těchto rizik je možné
pacienta zahájit systematické ošetření pacienta.
V krátkém časovém úseku (v řádu minut) se musíme dozvědět mechanismus vzniku
úrazu, přibližný věk postiženého a stanovit hloubku, rozsah a lokalizaci poranění, popřípadě
další nově vzniklá úrazy. I přes zjevné popáleninové trauma nesmíme nikdy zapomenout
pacienta vyšetřit tzv. od hlavy k patě. Odhalit případné zlomeniny a skryté krvácení. Pokud
to

stav

pacienta

umožňuje,

nesmíme

nikdy

zapomenout

odebrat

jak

osobní,

tak i farmakologickou a alergickou anamnézu. V případě polytraumatu spojeného
s termickým úrazem řešíme primárně poranění ohrožující pacienta na životě, tj. polytrauma.
Popáleninový úraz v takovém případě nepředstavuje zranění přímo ohrožující pacienta
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na životě. Primární důležitost má průchodnost dýchacích cest, ventilace, oxygenace a perfúze
životně důležitých orgánů, zástava masivního krvácení a stabilizace zlomenin. (Dobiáš, 2006,
2007)

2.4.1.1

Dýchací cesty

U pacientů při vědomí, spontánně ventilujících, s malým rozsahem popálení, případně
u lehké intoxikace kouřem a zplodinami hoření je důležité aplikovat kyslík maskou
se zásobním rezervoárem. Kyslík podáváme vysokým průtokem a upravujeme podle
aktuálních hodnot saturace hemoglobinu kyslíkem (SpO2). Kompenzujeme tak sníženou
perfúzi tkání. U spontánně ventilujících pacientů v bezvědomí s vyhaslými obrannými
reflexy, zavádíme vzduchovod správné velikosti a aplikujeme kyslík maskou se zásobním
rezervoárem. Indikací k zajištění dýchacích cest endotracheální intubací (ideálně ihned
na místě vzniku příhody) je podezření na inhalační trauma, či jiné hluboké a rozsáhlé
popáleniny, zejména hluboké cirkulární popáleniny krku a trupu, viz kapitola komplikace.
Je-li na místě zásahu lékař, nejspíše zvolí tracheální intubaci, jako definitivní zajištění
průchodnosti dýchacích cest. K jejich zajištění je potřeba hluboká anestezie a svalová
relaxace. Po zajištění dýchacích cest je nutné auskultací ověřit dýchání obou plicních křídel.
Palpací zjistit případnou přítomnost podkožního emfyzému, zkontrolovat polohu trachey,
stabilitu hrudníku a odhalit případné projevy jeho nestability. Uměle navozený spánek s plně
řízenou ventilací snižuje nároky pacienta na metabolismus a kyslík, čímž zvyšuje i pacientovu
šanci na přežití. Je však nutné myslet na to, že pacient není pravděpodobně v době úrazu
lačný. Při zajišťování dýchacích cest můžeme vyvolat zvracení a následnou aspiraci
podrážděním glosofaryngeálních a laryngeálních reflexů. V krajním případě může dojít
až k vyvolání laryngospazmu. (Pokorný, 2010)
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2.4.1.2

Zajištění cévního řečiště

Pacienti s popáleninovým traumatem trpí silnou bolestí, především jedná-li se o 2a stupeň
klasifikace. Vzhledem k závažnosti popáleniny bychom měli zvážit zavedení periferního
žilního katétru. U závažného popáleninového traumatu je vhodné zavést 2 periferní žílní
katétry, v nemocnici pak co nejdříve centrální žilní vstup. Nejčastěji volenými místy
pro zajištění intravenózního přístupu jsou v. mediana, v. basilica, žíly na hřbetu ruky,
předloktí a popřípadě žíly na dorsalis pedis. Velmi důležité je zvolení správného průsvitu
katétru vzhledem k požadované rychlosti náhrady tekutin. Přihlížet musíme samozřejmě
ke klinickému stavu pacienta. V případě, že se nedaří zajistit periferné vstup co cévního
řečitě, je možné zajistit intraoseální přístup. V PNP jsou v současnosti používány dva
technické přístupy zavedení jehly do dřeňové dutiny. Buď prostřednictvím jejího nastřelení
(B.I.G.® - Bone Injection Gun), anebo

navrtání (EZ-IO®)(PŘÍLOHA D). U dospělého

člověka se nejčastěji využívá přístup na proximální části tibie, kde prsty vyhmatáme
anatomický útvar zvaný tuberositas tibiae. Odtud se posouváme mediálně o 2 cm a následně
o 1-2 cm proximálně. Zde zavádíme intraoseální jehlu správné velikosti. Před aplikací
intraoseálního přístupu pacienta při vědomí poučíme, místo vpichu odesinfikujeme a necháme
zaschnout. Po celou dobu výkonu používáme ochranné osobní prostředky. Jehlu zavádíme
pod úhlem 90° vůči kosti. Poté zavrtáme/vystřelíme intraoseální jehlu. Správné zavedení
intraoseální jehly kontrolujeme aspirací kostní dřeně. Pacientům při vědomí je po zajištění
intraoseálního přístupu nutné nejprve aplikovat Mesocain 1 % v dávce 1mg/kg v 10 - 20 ml
stříkačce. Přístup fixujeme a můžeme aplikovat léky, či provádět nejlépe přetlakovou infuzní
terapii o hodnotách až 300 mm/Hg. (Pokorný, 2010)

2.4.1.3

Infuzní terapie

Infuzní terapií se snažíme zabránit ztrátám tekutin z cévního řečiště a udržení systolického
tlaku alespoň na hodnotě 90mm Hg, který je nezbytný k udržení perfúze životně důležitých
orgánů. Infuzní roztoky slouží i jako nosiče léků. Pro výpočet objemu tekutin určených
k volumoterapii u popáleninového traumatu lze použít tzv. Parklandská formule
(4 ml/kg x % popálené plochy = ml krystaloidů/24 hodin). Polovina vypočtené dávky by měla
být podána v prvních osmi hodinách od úrazu. Druhá polovina pak v průběhu dalších
šestnácti hodin. Při popálení uniká tekutina z cév do mezibuněčného prostoru (intersticia)
a vytváří se edém, jehož rozvoj je nejmasivnější především v průběhu prvních 8 hodin
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a graduje po 24 hodinách od vzniku úrazu. Ztráta tekutin do intersticia odpovídá přibližně
4ml /kg u dospělého člověka a to především u popálenin nad 20% celkového tělesného
povrchu. Tekutinová formule je pouze orientačním vodítkem, jak hradit tekutiny v počáteční
fázi. V nemocničním prostředí se tekutiny hradí podle pacientovy hodinové diurézy
a laboratorních výsledků. Pro hrazení tekutin je doporučeno z řady krystaloidů podávat
Ringer-lakát, nebo Hartmann solution. (Zoubková, Dostálová, Vilímková, 2007)

2.4.1.4

Chlazení a krytí poraněných míst

Chlazení poraněných tkání se týká především první pomoci ze strany laiků. Jsou první
na místě a často v okamžiku vzniku úrazu. Velmi důležité je chladit především popáleniny
v obličeji a na krku, vznikající edém ohrožuje prokrvování tkání a může vést až k obstrukci
dýchacích cest. Čím dříve začneme poranění chladit, tím rychleji ukončíme působení noxy
a zmírňujeme tvorbu otoku. Při rozsáhlých popáleninách nikdy nechladíme celé tělo,
ale pouze obličej, krk, ruce a nohy. Tělo se snaží kompenzovat ztrátu krve vazokonstrikcí cév,
aby zajistilo perfuzi životně důležitých orgánů. Chlazením velkých ploch dochází k chladové
vazokonstrikci a tím k prohlubování lézí poraněných míst, přestože ještě tělo samo nespustilo
kompenzační mechanismy. Celotělovým chlazením by mohlo dojít i k nežádoucí hypotermii,
která by v krajním případě mohla vyústit v bradykardii, fibrilaci komor a následnému úmrtí
pacienta. Při chlazení nikdy nepoužíváme led, ale například studenou vodu, nejlépe o teplotě
8 °C. Studená čistá voda působí subjektivně proti bolesti a zároveň zabraňuje prohlubování
poranění. Místo poranění chladíme tak dlouho, dokud je to postiženému příjemné a ulevuje
od bolesti (obvykle 10-20 minut). Zdravotničtí záchranáři následně pokračují v chlazení
menších poraněných ploch, které je možné překrýt speciálním obvazovým materiálem
Water-Jel® (PŘÍLOHA E). Zmíněný Water-Jel® funguje na principu gelu naneseným na
tkaninu, který chladí, ulevuje od bolesti a zabraňuje prohlubování zranění. Výrobce se ve své
firemní studii zaručuje, že přípravek nezpůsobuje hypotermii. Preparát je obohacen o výtažky
z Tea tree oil s antibakteriálními účinky. Hlavním záměrem výrobce tohoto gelu bylo
vyvinout medium se schopností odvodu tepla z popálených ploch, a tím eliminovat
prohlubování tkáňových lézí. Možné je však využití i sterilních obvazů namočených
ve sterilním roztoku. Nesmíme zapomenout, že části těla, kde dochází ke kontaktu dvou
kožních ploch, je nutné vypodložit. (Königová, Bláha, 2010, Water-jel®, dostupný z WWW:
<http://www.waterjel.com/why-water-jel/>.)
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2.4.1.5

Monitorace

Pacienta postiženého těžkými popáleninami je nutné komplexně monitorovat V základní
výbavě každého sanitního vozidla ZZS je přenosný EKG monitor sdružený s defibrilátorem,
jehož součástí bývají moduly umožňující měření a monitorování saturace hemoglobinu
kyslíkem, tepové frekvence a krevního tlaku a pochopitelně EKG křivky. Pacientům, kteří
byli zasažení elektirckým výbojem (úraz elektrickým proudem nebo bleskem) je nutné natočit
12 svodové EKG, abychom odhalili případné převodní poruchy vyvolané kontaktem
s elektrickým výbojem. U pacientů v hypotenzi (TKsys < 90 mmHg) se snažíme systolický
tlak držet alespoň na hodnotě 90 mmHg, kvůli perfúzi životně důležitých orgánů.
U spontánně ventilujících pacientů saturaci hemoglobinu kyslíkem (SpO2) se snažíme
udržovat v intervalu 93 – 98 %. Součástí komplexní přednemocniční péče o popáleninový
úraz je i zhodnocení možnosti intoxikace oxidem uhelnatým (CO) viz kapitola o inhalačním
traumatu. (Pokorný, 2004)
Zajištění v podobě zavedení nasogastrické sondy a permanentního močového katétru bývá
vzhledem k časovému faktoru předmětem rané péče na urgentním příjmu v traumacentru,
nebo specializovaném pracovišti. (Königová, Bláha, 2010)

2.4.1.6

Analgezie

Popáleninové trauma patří mezi nejbolestivější zranění. Samozřejmostí je okamžitá
aplikace silných analgetik, která se podávají intravenózně, popřípadě intraoseálně. Aplikace
analgetik pacienta uklidní a uleví od bolesti. Subkutánní a intramuskulární podání není
indikováno. Změny napětí a propustnosti cévní stěny v důsledku popáleninového úrazu
mohou způsobit, že vlivem periferní vazokonstrikce nemusí dojít ke vstřebání podaného
analgetika. Po úpravě konstrikce v periferii může dojít k náhlému vstřebání léku a především
u dětských pacientů navodit, útlum dechového centra. (Pokorný, 2010)
Lékem volby u traumat bývá z řad analgetik Ketamin (preparáty Narkamon, Calypsol).
Jedná se o disociativní anestetikum, které působí anesteticky oddělením podkorové oblasti
od mozkové kůry. Celý CNS není utlumen, je pouze přerušeno zpracování informace
o bolesti. Při vyšších dávkách vyvolává hlubokou anestezii s možnými halucinacemi
při probouzení. Nemá vedlejší kardiodepresivní účinky, zvyšuje intrakraniální tlak
a

způsobuje

bronchodilataci.

Anestetickou
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dávkou

je 1 - 2 mg/ kg,

analgetickou

pak 0,25 - 0,5 mg/ kg při intravenózní aplikaci. Kombinace Ketaminu a benzodiazepinu (např.
preparát Dormicum) ochrání pacienta před nepříjemnými halucinacemi. Dormicum
(Midazolam) je krátkodobě působící hypnotikum, které způsobuje retrográdní amnézii,
a tím se předchází zmíněným halucinacím. Sedační dávka je 0,05 mg/ kgpři frakcionované
intravenózní aplikaci. Další možnou variantou k tišení bolesti je podání opioidních analgetik.
Mají však své vedlejší účinky, ve smyslu útlumu dechového centra a vyvolání hypotenze.
Jejich dávkování je odvozeno od typu léku, který je posádkou pacientovi podáván. V případě
zjevných elektrotraumat a při vyloučení skrytého krvácení zvážíme podání heparinu.
Důvodem jsou vznikající mikrotromby, které se mohou shlukovat a vytvářet větší uzávěry
(tromby). V případě, že u pacienta zasahuje pouze posádka RZP, musí vedoucí výjezdové
skupiny, zpravidla zdravotnický záchranář, vyžádat telefonickou, tj. vzdálenou ordinaci lékaře
ZZS prostřednictvím nahrávané telefonní linky KZOS. (Dobiáš, 2007; Hynie, 2001; Pokorný,
2010)
Další farmakologická léčba probíhá i po předání pacienta v nemocnici. V první řadě je
důležité zajistit profylaxi proti tetanu, pokračuje aplikace tekutin intravenózně. V případě
potřeby

zajišťujeme

podání

dalších

analgetik,

anestetik,

případně

katecholaminů

a v neposlední řadě také parenterální výživy. (Königová, 1999)

2.4.1.7

Transport

Před transportem je důležité informovat KZOS o aktuálním stavu pacienta a domluvit jeho
směřování na specializované pracoviště. KZOS následně zajistí spojení s tímto pracovištěm
nebo předá informace získané od posádky na místě vzniku příhody. Při přítomnosti jiné
závažné komorbidity, např. polytraumatu, je nutné primárně přistoupit k řešení život
zachraňujících úkonů. Pacienta proto nejdříve transportujme do nejbližšího zdravotnického
zařízení se statutem traumacentra, kde je hlavním úkolem stabilizace základních životních
funkcí. Až poté je možný sekundární transport na specializované pracoviště popáleninové
medicíny (popáleninového centra), v ideálním případě do šesti hodin od vzniku úrazu.
Komplexní monitoring pacienta je v průběhu vlastního transportu na vyšší pracoviště
naprostou samozřejmostí (viz kap. monitorace). V případě, že máme pacienta napojeného
na umělé plicní ventilaci, nezapomeneme na kapnometrii. (Königová, Bláha, 2010)
Popáleninové trauma je velmi dynamické a je potřeba co nejrychleji a nejbezpečněji
dopravit postiženého na indikované místo definitivního ošetření. Pacienti jsou podle
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závažnosti

popálenin

dopravováni

na

chirurgicko-traumatologické

ambulance,

do traumacenter a v krajním případě do jednoho ze specializovaných pracovišť,
tzv. popáleninového centra. V České republice se nachází 3 pracoviště specializovaná
na popáleninovou medicínu. V Praze, Brně a Ostravě. Tato pracoviště zajišťují komplexní
léčbu popáleninového traumatu všem pacientům, kteří tuto péči potřebují. Ošetřováni jsou
zde pacienti bez ohledu na to, jakého jsou stáří, či jaké jsou nároky na jejich léčbu.
K rozhodnutí o směřování pacienta by měl napomoci doporučený postup Společnosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof pro ošetření pacienta se závažným úrazem v přednemocniční
neodkladné péči. (Königová, Bláha, 2010)

2.4.2 Komplikace
2.4.2.1

Hluboké cirkulární popáleniny krku

„Koagulační nekróza se smršťuje jako oprátka a pod ní se rozvíjející edém působí jako protisíla, která
se nemůže projevit zevně (kvůli tvrdému nekrotickému příkrovu), a proto proniká do hloubi a stlačuje
spolu s nekrózou všechny hluboké struktury. V prvé řadě je kompresí velkých žil obleněn venózní odtok
z intrakraniální oblasti, takže na sekčních nálezech je markantní venostáza, typická - podle patologů pro oběšence.“ (Königová, Bláha, 2010, s. 76)

Zmiňovaná venostáza může způsobit ischémii mozku a vést až k decerebraci pacienta.
Jedinou možností, jak zabránit fatálním následkům je použití uvolňujících nářezů na krku,
takzvané escharotomie. Tento výkon se provádí pouze z vitální indikace. Není potřeba
anestezie, ale pouze analgosedace, kterou postižený dostává po zavedení periferního žilního
katétru v rámci přednemocniční neodkladné péče. Tvrdá nekróza je pro člověka necitlivá,
takže ji lze incidovat bez bolesti. Cévy při uvolňovacích nářezech nejsou ohroženy,
neboť vznikající edém se vytváří nad hlavními cévami a tím tvoří ochrannou plochu.
Po zákroku je nutné uvolňující nářezy sterilně krýt, abychom zamezili vstupu infekčních
agens. (Königová, Bláha, 2010)

2.4.2.2

Inhalační trauma

Častou komplikací popálenin, především u požárů a výbuchů v uzavřených objektech
bývá inhalační trauma. Pokud je přítomna porucha vědomí, popáleniny v obličeji, v okolí rtů
a nosu, spálené chlupy v nose a pacient při vědomí vykašlává černé sputum, musí být
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vysloveno podezření na inhalaci horké páry, plamene a současnou intoxikaci zplodinami
hoření. Obvykle bývá přítomen pocit dechové tísně, častý je chrapot, až afonie, kašel
a stridor, nebo jiné patologické zvuky. Postižený se snaží zaujmout úlevovou polohu.
V případě, že jeví postižený příznaky inhalačního traumatu, podáváme kortikosteroidy, které
brání vzniku a rozvoji edému sliznice dýchacích cest. Dále zvažujeme definitivní zajištění
dýchacích cest intubací. (Kolektiv autorů, 2010; Königová, 1999; Königová, Bláha, 2010;
Pokorný, 2010)
U pacientů, kteří jsou při vědomí, spontánně ventilují a jeví pouze známky intoxikace
zplodinami, je nutné co nejdříve podat kyslík o vysokém průtoku přes masku s rezervoárem.
V předešlé kapitole jsem se věnovala upozornění na intoxikaci oxidem uhelnatým, který
vzniká jako produkt nedokonalého hoření a není ani vidět, ani cítit. Při určování průtoku
kyslíku se obvykle orientujeme podle aktuální SpO2, která by měla být při inhalaci
O2 nad 93%. U intoxikací oxidem uhelnatým je však nutné myslet na to, že pulzní oxymetr
nedokáže rozlišit vazbu oxidu uhelnatého od vazby kyslíku. CO vazbou na hemoglobin
vytěsňuje kyslík z vazebných míst a vzhledem k tomu, že má až 200x pevnější vazbu
než kyslík, nedokáže jej tělo samo vyvázat. V okamžiku, kdy saturace hemoglobinu
CO překročí 25%, dochází obvykle k poruše vědomí, neurologickému deficitu, hypotenzi
a v konečném důsledku může stav vyústit až ve smrt postiženého. Klinickým obrazem bývá
porucha vědomí až bezvědomí, bolest hlavy, hypoventilace, může být přítomno zvracení
a načervenalá barva kůže v obličeji. Těžká porucha vědomí ve smyslu komatu v souvislosti
s intoxikací zplodinami hoření, je absolutní indikací transportu do hyperbarické komory.
(Kolektiv autorů, 2000; Pokorný, 2010)

2.4.2.3

Popáleninový šok

Popáleninový šok lze etiologicky zařadit jako jednu z forem šoku hypovolemického.
Můžeme jej definovat jako poruchu perfúze tkání, kdy kardiovaskulární systém není schopen
zajistit

jejich

metabolické nároky udržením dostatečné perfúze. Příčinou

vzniku

popáleninového šoku je ztráta plazmy z cévního řečiště. Poškození tkání způsobené vysokou
okolní teplotou dojde k denaturaci bílkovin a následnému vyplavení vazoaktivních látek
do krevního oběhu, které zvýší permeabilitu kapilár a tím i propustnost jejich stěny.
Tím dochází k úniku plazmy do intersticia. Ztráta tekutin vede ke spuštění obranných
mechanismů. Dochází k periferní vazokonstrikci a následné centralizaci krevního oběhu,
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aby byl zajištěný dostatečný přísun kyslíku a živin pro životně důležité orgány. Dalším
kompenzačním mechanismem je tachykardie, kterou se tělo snaží zajistit dostatečný minutový
srdeční výdej klesající v důsledku zhoršeného žilního návratu. V konečné fázi dochází
k hypotenzi. V časné fázi šoku však tento příznak nemusí být vyjádřen. Typickým klinickým
obrazem pacienta v šokovém stavu je bledá opocená pokožka, chladná periferie, prodloužení
kapilárního návratu na více jak 2 sekundy, nitkovitý pulz a již zmiňovaný systolický tlak nižší
než 90 mmHg. (Pokorný, 2010)
Vlivem centralizace oběhu dochází ke snížení perfúze ledvinami, splanchnikem a plícemi.
Hypoperfúze ledvin způsobí aktivaci renin-angiotenzinového systému, který zvýší sekreci
aldosteronu s následnou retencí natria, sekrecí kalia a expanzí extracelulární tekutiny.
V konečné fázi dochází k manifestaci oligurie až retence moči. Ve splanchniku dochází
v důsledku hypoxie ke změnám na buněčné úrovni těchto orgánů, které vedou až k nekróze
orgánů gastrointestinálního traktu s následným vyplavením bakterii a toxinů spolu s látkami,
které negativně ovlivňují krevní oběh. (Pokorný, 2010)
Přetrvávající konstrikce v oblasti arteriol a venul způsobuje tkáňovou ischémií a přechod
na anaerobní metabolismus. To má za následek zhoršenou utilizaci glukózy a nahromadění
kyselých látek v těle s rozvojem metabolické acidózy. V této situaci nejsou cévní sfinktery
schopny reagovat na katecholaminy a selhávají. Tím se krev městná v kapilárách a zvyšuje
hydrostatický tlak. Důsledkem tohoto dochází ke zvýšenému úniku vody a ostatních látek
do intersticiálního prostoru. Zvýší se hematokrit a viskozita krve. Takovéto změny
v mikrocirkulaci se stupňují až do úplného rozrušení kapilárního endotelu. (Pokorný, 2010)
Rozrušení endotelu má za následek únik makromolekulárních látek extravaskulárně
a také pronikání prokoagulačních látek do oběhu. Vznikají trombocytární a následně
erytrocytární a leukocytární tromby s rozvojem diseminované intravaskulární koagulace.
Vlivem nadměrné koagulace dochází ke spotřebování plazmatického fibrinogenu, klesá počet
destiček i koncentrace ostatních koagulačních faktorů, což vede k tzv. konzumpční
koagulopatii. (Pokorný, 2010)
V poslední fázi dochází ke změnám na celulární úrovni, která vede až k buněčné smrti
s následným rozvojem poškození až ztráty funkce jednotlivých orgánů. Klinicky se toto
projeví selháním jednotlivých orgánů až multiorgánovým selháním. (Pokorný, 2010)
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2.4.3 Poskytování přednemocniční neodkladné péče u dětí
Organismus a psychika dětského pacienta je ve srovnání s dospělým pacientem ve fázi
vývoje a má tak zcela jiné anatomické a fyziologické a duševní poměry a požadavky.
Poskytování péče dětskému pacientovi představuje pro každého zdravotníka zdroj velkého
stresu a snad i proto se snaží podávat výkony často i nad rámec vlastních možností
a zkušeností. Právě z těchto důvodů jsem se rozhodla prezentovat nejdůležitější prvky
ošetření dětského pacienta s popáleninovým úrazem poskytování péče dětským pacientům.
Na místě zásahu stejně jako u dospělých pacientů i u dětí zjišťujeme a hodnotíme
mechanismus úrazu, věk, pacientovu anamnézu a další akutně vzniklé úrazy. Zvláštní
pozornost musíme věnovat rozsahu, lokalizaci a hloubce poranění, protože dětská kůže je
mnohem jemnější a náchylnější na působení škodlivé noxy. Vzhledem k tomu, že je u dětí
procentuální rozdělení tělesného povrchu vůči anatomickým poměrům rozdílné, používá
se ke stanovení procentuálního rozsahu postižení kůže tzv. Lund-Browderův diagram.
Malého pacienta ohrožuje v akutní fázi zejména nežádoucí hypotermie a hypovolémie.
Děti jsou na změny organismu náchylnější a hůře ji snášejí. Rozsáhlé popáleniny, tj. velké
plochy, nikdy nechladíme. Chladit je možné pouze končetiny a obličej a to do doby,
kdy to pacientovi ulevuje od bolesti. Zajištění a monitoring základních životních funkcí jsou
stejné jako u dospělého člověka. U závažných traumat, která vyžadují zajištění dýchacích
cest, je nutné disponovat ventilátorem, který je schopen ventilovat dětského pacienta. (Čerko,
2007; Pokorný, 2004)
Vzhledem k velkým tekutinovým ztrátám je nutné co nejdříve zajistit periferní přístup.
Nejde-li intravenózní vstup zajistit, použijeme intraoseální jehlu. U větších dětí se zavádí
intraoseální jehla do proximální tibie. Po vyhledání anatomického útvaru zvaným tuberositas
tibiae se posuneme o 1-2 cm mediálně a následně 1 cm distálně, abychom jehlou nezasáhli
růstovou chrupavku. Dalším možným místem aplikace je kost patní. Toto místo se využívá
především u malých dětí. Po zajištění cévního vstupu je nutné začít s náhradou tekutinových
ztrát. U dětí můžeme použít modifikovanou verzi Parklandské formule, tzv. Brookovu formuli
(2ml/kg x % popálené plochy = ml krystaloidů/24 hodin). První polovina z vypočtené dávky
se podává v prvních osmi hodinách. Druhá polovina se podává v průběhu dalších šestnácti
hodin. I zde však platí, že se řídíme především aktuálním stavem pacienta. Formule slouží
pouze jako orientační vodítko. (Königová, Bláha, 2010)
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Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětské psychice. Děti jsou citlivější a vnímavější
pacienti, než je dospělý člověk. Při zásahu si práci ulehčíme a malému pacientovi pomůžeme,
když bude mít po svém boku jednoho z rodičů, či sobě blízkou osobu. Její úlohou na místě
neštěstí je předání důležitých informací pro zasahující posádku a poskytnutí psychické
podpory svému dítěti při bolesti. Dalším z pozitiv přítomnosti blízké osobnosti je uklidnění
a odvedení pozornosti od práce záchranáře. Malý vystrašený hystericky plačící pacient
si nenechá změřit puls, natož zajistit periferní žilní vstup. Pro rodiče je zranění a utrpení dítěte
silný stresový faktor. Je dobré na ně nezapomínat a nabídnout jim odbornou psychologickou
pomoc. Při transportu do nemocničního zařízení nezapomínáme na doprovod zákonného
zástupce, je-li to v dané situaci možné.
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3.

VÝZKUMNÁ ČÁST

3.1 Metodika výzkumu
Předložená bakalářská práce je teoreticko-výzkumného charakteru a jejím hlavním cílem
je zjištění intervencí prováděných posádkou zdravotnické záchranné služby u popáleninového
traumatu. Jako metodu pro výzkumnou část bakalářské práce jsem zvolila analýzu výjezdové
dokumentace zdravotnické záchranné služby.
K analýze výjezdové dokumentace mi posloužil doporučený postup pro poskytování
přednemocniční neodkladné péče u popáleninového traumatu (PŘÍLOHA F). Ten byl v roce
1999 publikován ČLS JEP, společností urgentní medicíny a medicíny katastrof. Na jeho
základě jsem si vytvořila vlastní protokol k analýze zdravotní dokumentace (PŘÍLOHA G).
Výzkum jsem prováděla na výjezdových střediscích zdravotnické záchranné služby s řádným
svolením ředitele organizace pro daný kraj.
Ve svém šetření hodnotím, zda zasahující posádky plní jednotlivé intervence, které jsem
si na podkladě doporučeného standardu stanovila. Vzhledem k nemožnosti zpětného zjištění
posloupnosti činností hodnotím pouze, zda zmíněnou intervenci posádka na místě provedla,
či neprovedla. Vyhodnocuji jen ty intervence, které jsou v dokumentaci řádně a čitelně
zapsané.
Na základě zhodnocení jednotlivých intervencí posádky na místě zásahu jsem vytvořila
vlastní algoritmus poskytování péče (PŘÍLOHA H a,b). Cílem jeho tvorby je pokud možno
sjednocení postupu a zjednodušení činnosti při poskytování přednemocniční neodkladné péče
u popáleninového traumatu.
Jsem si vědoma zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je mojí občanskou
povinností tento zákon plně akceptovat. Výzkumná část mé bakalářské práce na téma
Popáleniny v přednemocniční neodkladné péči je proto zpracována naprosto anonymně.
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3.2 Výzkumný soubor
Jako

zkoumaný

soubor

mého

šetření

jsem použila

výjezdovou

dokumentaci

ze zdravotnické záchranné služby. Ve svém šetření pracuji s 30 výjezdovými dokumentacemi
posádek RZP, RLP, RV a LZS. Jedná se o primární zásahy, ačkoliv mohly být a často byly
ve vzájemné součinnosti. Můj zkoumaný soubor obsahuje zmíněných 30 dokumentací, neboť
jsem neměla přístup k elektronické podobě výjezdových karet, některé výjezdové karty
nebyly pro mou osobu čitelné, či nebyly vhodné z jiného důvodu.
Jednotlivé soubory jsem pro své šetření vybírala bez ohledu na věk, pohlaví, či typ
zasahující posádky, protože pro můj výzkum nemají žádnou vypovídající hodnotu. Incidence
popálenin pro Českou republiku je součástí teoretické části bakalářské práce pod kapitolou
epidemiologie. Výzkumný soubor jsem kompletovala v období září - listopad 2010
na střediscích zdravotnické záchranné služby. Pro mé výzkumné šetření jsem zvolila
dokumentaci z období září 2009 - listopad 2010.

3.3 Zpracování dat
Získaná data jsem zpracovala a vyhodnotila v počítačovém programu Microsoft Office
Excel. Ke zpracování jednotlivých dat používám tabulky a grafy. V základním vyhodnocení
zobrazuji tabulkami absolutní (ni), relativní (fi) četnost pozorovaných jevů a celkové
sledované množství (Σ). Grafy znázorňují relativní četnost u vybraných činností.
Ke každému grafu připojuji svůj krátký komentář ke zkoumané činnosti. U některých bodů
neuvádím graf, ale pouze tabulku.

3.4 Výzkumné otázky
1. Odpovídá počet triage pozitivních pacientů do popáleninového centra skutečnému
počtu pacientů, kteří na specializované pracoviště byli transportováni?
2. Postupují posádky zdravotnické záchranné služby na místě zásahu dle doporučeného
postupu?
3. Používají se kortikosteroidy u pacientů s inhalačním traumatem?
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3.5 Prezentace a interpretace získaných dat
1. Kontrola stavu vědomí / četnost poruchy vědomí

Tab. 1 Kontrola stavu vědomí / Četnost poruchy vědomí
ANO

Σ

NE

ni

fi (%)

ni

fi (%)

ni

fi (%)

Kontrola stavu vědomí

30

100 %

0

0%

30

100 %

Četnost poruchy vědomí

2

7%

28

93 %

30

100 %

7%

ANO
NE

93 %

Obr. 1 Graf četnosti poruchy vědomí při popáleninovém traumatu

Tab. 1 znázorňuje, kolik posádek zjišťovalo na místě zásahu stav vědomí pacienta.
Hodnoceno bylo celkem 30 (100 %) výjezdů a na každém z nich posádka stav vědomí
hodnotila. K hodnocení stavu vědomí byla používána stupnice GCS. Dále vysvětluje, u kolika
pacientů byla zjištěna porucha vědomí. Ta je graficky znázorněna v Obr. 1.
Na Obr. 1 je graficky ukázáno, kolik pacientů mělo přítomnou poruchu vědomí v době
intervence posádky ZZS. Celkem bylo 30 ošetřených pacientů (100 %). 2 pacienti (7 %) měli
poruchu vědomí a 28 pacientů (93 %) poruchu vědomí nemělo.
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2. Četnost zjišťování kvality dýchání / zajištění dýchacích cest
Tab. 2 Četnost zjišťování kvality dýchání / zajištění dýchacích cest
ANO

Σ

NE

ni

fi (%)

ni

fi (%)

ni

fi (%)

Zjištění kvality dýchání

30

100 %

0

0%

30

100 %

Zajištění dýchacích cest

7

23 %

23

77 %

30

100 %

23 %

ANO
NE

77 %

Obr. 2 Graf četnosti zajištění dýchacích cest

V Tab. 2 prezentuju a vyhodnocuji, kolik posádek se na místě zásahu věnovalo pozornost
kvalitě dýchání a zajištění dýchacích cest. Hodnoceno bylo 30 posádek (100 %). Každá z nich
provedla kontrolu dýchacích cest, či kvalitě dýchání.
Obr. 2 znázorňuje počet pacientů, kterým musely být zajištěny dýchací cesty. Celkový
počet ošetřených pacientů bylo 30 (100 %). Zajistit dýchací cesty dostupnými pomůckami
bylo nutné 7 pacientům (23 %) a 23 pacientům (77 %) nebylo nutné jejich dýchací cesty
zajistit.
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3. Četnost kontroly přítomnosti inhalačního traumatu / četnost inhalačního traumatu

Tab. 3 Četnost kontroly přítomnosti inhalačního traumatu / četnost inhalačního traumatu
ANO

Σ

NE

ni

fi (%)

ni

fi (%)

ni

fi (%)

Kontrola přítomnosti IT

30

100 %

0

0%

30

100 %

Četnost inhalačního traumatu

2

7%

28

93 %

30

100 %

7%

ANO
NE

93 %

Obr. 3 Graf četnosti inhalačního traumatu

V Tab. 3 prezentuji, v kolika případech posádka pátrala po přítomnosti inhalačního
traumatu. Hodnocených posádek bylo celkem 30 (100 %) a každá z nich se tomuto hodnocení
věnovala. Tab. 3 dále poskytuje informaci o tom, u kolika pacientů bylo diagnostikováno
inhalační trauma. Graficky je to znázorněno v Obr. 3.
Obr. 3 na podkladě Tab. 3 popisuje, že pouze 2 pacienti (7 %) měli diagnostikované
inhalační trauma. Zbylých 28 pacientů (93 %) z 30 (100 %) bylo bez inhalačního traumatu.
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4. Četnost aplikace kyslíku pacientovi

Tab. 4 Četnost aplikace kyslíku pacientovi
Aplikace O2

ni

fi (%)

ANO

13

43 %

NE

17

57 %

Σ

30

100 %

43 %

ANO
NE

57 %

Obr. 4 Graf četnosti aplikace kyslíku pacientovi

Tab. 4

popisuje,

u

kolika

pacientů

se

podával

kyslík

jako

součást

léčby.

Tzv. oxygenoterapii dostalo 13 pacientů (43 %) z celkového počtu 30 (100 %). Zbylým 17
pacientům (57 %) nebyl kyslík podáván. Graficky je poměr pacientů znázorněn v Obr. 4.
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5. Četnost zajištění cévního vstupu

Tab. 5 Četnost zajištění cévního vstupu
Zajištění cévního vstupu

ni

fi (%)

ANO

23

77 %

NE

7

23 %

Σ

30

100 %

23 %

ANO
NE

77 %

Obr. 5 Graf četnosti zajištění cévního vstupu

V Tab. 5 vyhodnocuji četnost zajištění cévního vstupu. Počet pacientů, ošetřených
pacientů bylo 30 (100 %). Z tohoto počtu byl cévní přístup zajištěn 23 raněným (77 %).
Zbylým 7 pacientům (23 %) nebyl cévní přístup zajištěn. Graficky četnost zajištění
znázorněna v Obr. 5.
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6. Četnost aplikace krystaloidního roztoku

Tab. 6 Četnost aplikace krystaloidního roztoku
Podání kryst. roztoku

ni

fi (%)

ANO

21

70 %

NE

9

30 %

Σ

30

100 %

30 %

ANO
NE

70 %

Obr. 6 Graf četnosti aplikace krystaloidního roztoku

Tab. 6 prezentuje četnost intravenózního podání krystaloidního roztoku pacientovi. 21
pacientům (70 %) z celkového množství 30 (100 %) byl krystaloidní roztok aplikován.
Zbylým 9 pacientům (30 %) aplikován nebyl. Graficky jsem výsledek, pro lepší přehlednost,
zobrazila v Obr. 6.
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7. Četnost aplikace kortikosteroidů
Tab. 7 Četnost aplikace kortikosteroidů
Aplikace kortikosteroidů

ni

fi (%)

ANO

0

0%

NE

30

100 %

Σ

30

100 %

V Tab. 7 prezentuji četnost aplikace kortikosteroidů. Celkový počet vyšetřovaných
pacientů byl 30 (100 %) a žádnému pacientovi nebyly kortikosteroidy podány (0 %).
8. Četnost měření fyziologických funkcí
Tab. 8 Četnost měření fyziologických funkcí
Měření fyziolog. funkcí

ni

fi (%)

ANO

30

100 %

NE

0

0%

Σ

30

100 %

Tab. 8 vypovídá o četnosti měření fyziologických funkcí u postiženého na místě ošetření.
Počet ošetřených pacientů je 30 (100 %). Každému z nich byly fyziologické funkce měřeny.
9. Četnost odstranění oděvu ze zasaženého místa
Tab. 9 Četnost odstranění oděvu ze zasaženého místa
Odstranění oděvu

ni

fi (%)

ANO

30

100 %

NE

0

0%

Σ

30

100 %

Tab. 9 vypovídá o četnosti odstranění oděvu ze zasaženého místa. Celkový počet
vyšetřovaných pacientů je 30 (100 %). Všem raněným byl oděv ze zasaženého místa
odstraněn.
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10. Četnost aplikace analgezie

Tab. 10 Četnost aplikace analgezie
Aplikace analgezie

ni

fi (%)

ANO

23

77 %

NE

7

23 %

Σ

30

100 %

23 %

ANO
NE

77 %

Obr. 7 Graf četnosti aplikace analgezie

Tab. 10 prezentuje četnost aplikace analgezie u popáleninového traumatu. Celkový počet
ošetřených pacientů byl 30 (100 %), z nichž 23 (77 %) byla analgezie podána. Zbylých 7 (23
%) raněných analgezii nedostalo. Graficky je to znázorněno v Obr. 7.

40

11. Hodnocení rozsahu poranění / četnost triage pozitivity

Tab. 11 Četnost hodnocení rozsahu poranění
ANO

Σ

NE

ni

fi (%)

ni

fi (%)

ni

fi (%)

Hodnocení rozsahu poranění

30

100 %

0

0%

30

100 %

Četnost triage pozitivity

19

63 %

11

37 %

30

100 %

37 %

ANO
NE

63 %

Obr. 8 Graf četnosti triage pozitivity do popáleninového centra

Z Tab. 11 vyplývá, že 30 posádek, z celkového množství 30 (100 %) se věnovalo
stanovení rozsahu popáleninového traumatu. Dále hodnotím, kolik pacientů z celkově 30
ošetřených (100 %) bylo triage pozitivních.
Podle mé analýzy bylo 19 pacientů (63 %) triage pozitivních pro transport
do popáleninového centra. Dalších 11 pacientů (37 %) nesplňovalo podmínky pro transport
na pracoviště popáleninové medicíny. Triage pozitivitu znázorňuji v Obr. 8.

41

12. Četnost chlazení a krytí popálenin

Tab. 12 Četnost chlazení popálenin
Chlazení a krytí popálenin

ni

fi (%)

ANO

28

93 %

NE

2

7%

Σ

30

100 %

7%

ANO
NE

93 %

Obr. 9 Graf četnosti chlazení a krytí popálenin

Tab. 12 a Obr. 9 znázorňuje četnost chlazení popáleniny posádkou ZZS na místě zásahu.
Celkový počet ošetřených pacientů byl 30 (100 %) a u 28 (93 %) z nich chladila posádka
postižená místa. Popáleniny nebyly posádkou zdravotnické záchranné služby chlazeny
2 pacientům (7 %).
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13. Četnost celkového vyšetření

Tab. 13 Četnost celkového vyšetření
Celkové vyšetření

ni

fi (%)

ANO

23

77 %

NE

7

23 %

Σ

30

100 %

23 %

ANO
NE

77 %

Obr. 10 Graf četnosti celkového vyšetření

Z Tab. 13 a Obr. 10 vyplývá, jak často posádka prováděla celkové vyšetření u pacienta.
Celkový počet ošetřených pacientů bylo 30 (100 %), z nichž 7 (23 %) z nich nebylo celkové
vyšetření prováděno. 23 (77 %) pacientů vyšetřeno bylo.
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14. Četnost monitorace pacienta

Tab. 14 Četnost monitorace pacienta
Monitorace pacienta

ni

fi (%)

ANO

28

93 %

NE

2

7%

Σ

30

100 %

7%

ANO
NE

93 %

Obr. 11 Graf četnosti monitorace pacienta

Z Tab. 14 a Obr. 11 vyplývá, zda posádka zdravotnické záchranné služby monitorovala
pacienta během transportu do zdravotnického zařízení (dvojí záznam ve výjezdové
dokumentaci o fyziologických funkcích). Transportováno bylo 30 pacientů (100 %). 28 (93
%) pacientů z celkového množství bylo během transportu monitorováno. Zbylí 2 pacienti (7
%) během transportu monitorováni nebylo.
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15. Konečné směřování pacienta

Tab. 15 Konečné směřování pacienta
ni

fi (%)

Popáleninové centrum

17

57 %

Chirurgická ambulance

9

30 %

Traumacentrum

4

13 %

Σ

30

100 %

30 %
POPÁLENINOVÉ
CENTRUM
TRAUMACENTRUM
CHIRURGICKÁ
AMBULANCE
57 %

13 %

Obr. 12 Graf konečného směřování pacienta

Z Tab. 15 a Obr. 12 vyplývá, kam byli pacienti směřováni. Do popáleninového centra bylo
směřováno 17 (57 %) pacientů. Do traumacentra byli transportováni 4 pacienti (13 %)
a k ošetření na chirurgické ambulanci bylo převezeno 9 pacientů (30 %). Celkový počet
transportovaných pacientů byl 30 (100 %). Místa definitivního ošetření jsou graficky
znázorněny v Obr. 12.
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Graf pro 1. výzkumnou otázku

30

25
19

20
17

Transport do PC

15

Triage pozitivita
10

5

0

Obr. 13 Graf poměru počtu pacientů triage pozitivních a jejich skutečný transport
do popáleninového centra

Z Obr. 13 vyplývá, že triage pozitivních pacientů do centra popáleninové medicíny bylo
celkem 19. Transportováno do popáleninového centra bylo 17 z nich.
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Graf pro 2. výzkumnou otázku

Transport
Monitorace pacienta
Celkové vyšetření
Chlazení a krytí popálenin
Hodnocení rozsahu poranění
Podání analgezie
Snesení oděvu
Měření fyziologických funkcí
Podání kortikosteroidů
Podání krystaloidního roztoku
Zajištění cévního řečiště
Podání kyslíku pacientovi
Kontrola inhalačního traumatu
Průchodnost DC
Kontrola poruchy vědomí
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obr. 14 Výsledný graf činností posádek
Obr. 14 znázorňuje, výsledný graf činností posádek a vypovídá o tom, v kolika procentech
plnili stanovené intervence, jako jsou například kontrola poruchy vědomí, průchodnost
dýchacích cest, aplikace kyslíku, zajištění cévního řečiště, podání krystaloidního roztoku
a podobně.
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4.

Diskuze
V této části bakalářské práce zodpovídám výzkumné otázky stanovené na začátku

výzkumné části.

Výzkumná otázka č. 1: Odpovídá počet triage pozitivních pacientů do popáleninového
centra skutečnému počtu pacientů, kteří na specializované pracoviště byli transportováni?

První výzkumná otázka se vztahovala na zkoumané intervence č. 11. a č. 15. Snažila jsem
se zjistit, zda všichni pacienti, kteří splňovali podmínky pro transport do specializovaného
centra popáleninové medicíny, tam byli v rámci primární péče transportováni. V mém
zkoumaném vzorku z celkového množství 30 (100 %), bylo 19 triage pozitivních pacientů
a primárně transportováno do popáleninového centra bylo 17 z nich (Obr. 13, s. 46).
Odpověď na moji výzkumnou otázku zní: Ne, počet triage pozitivních pacientů nesouhlasí
s počtem pacientů transportovaných na specializované pracoviště. Správná volba
příslušného pracoviště má přitom velký význam, protože zkracuje dobu potřebnou k zahájení
specializované péče. (Königová, Bláha, 2010)
To, že 2 pacienti nebyli na specializované pracoviště primárně transportováni, může mít
několik důvodů. V České republice jsou 3 specializovaná centra popáleninové medicíny,
a to v Brně, Ostravě a Praze. Vzhledem k tomu, že můj výzkumný vzorek tvořili pacienti,
kteří jsou většinou transportováni do popáleninového centra na Vinohradech (Praha), využívá
se k přepravě letecká záchranná služba. Pokud z důvodů neletových podmínek není vrtulník
k dispozici, pozemní posádka se v případě nestability pacienta může rozhodnout pro výrazně
kratší transport na nejbližší traumacentrum. Zde se pacient primárně stabilizuje a v nejbližší
možné době se provede sekundární transport do popáleninového centra.
Jedním z důvodů mohlo být polytrauma spojené s popálením. V těchto případech nebývají
popáleniny úrazem, který by pacienta přímo ohrožoval na životě. Proto je takový pacient
primárně transportován do nejbližšího traumacentra ke stabilizaci stavu, odkud může být
následně transportován na specializované pracoviště. (Pokorný, 2010)
Dalším důvodem může být to, že posádky zasahující na místě neznají kritéria, která
předurčují pacienta pro transport do popáleninového centra. Tím pádem může dojít
k chybnému transportu.

Tento důvod však minimalizuje fakt, že jakmile se posádky
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vyskytnou u závažnějšího popáleninového traumatu, konzultují transport pacienta přímo
s popáleninovým centrem přes nahrávanou linku zdravotnického operačního střediska.

Výzkumná otázka č. 2: Postupují posádky zdravotnické záchranné služby na místě zásahu
dle doporučeného postupu?

Druhá výzkumná otázka se týkala intervencí prováděných na místě popáleninového úrazu
posádkou zdravotnické záchranné služby. Hodnotila jsem, zda posádky provádí intervence,
které jsem na podkladě doporučeného postupu ČLS JEP, společnosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof stanovila a vytvořila z nich protokol pro analýzu dat.
Pro tuto výzkumnou otázku využívám všechny tabulky a grafy z výzkumné části. Pro lepší
přehlednost jsem vytvořila sumární graf (Obr. 14, s. 47), kde přehledně znázorňuji četnost
jednotlivých kroků. Ze získaných dat jsem zjistila, že ve všech případech posádky řešili stav
vědomí (Tab. 1 a Obr. 1, s 33), průchodnost dýchacích cest (Tab. 2 a Obr. 2, s. 34),
přítomnost inhalačního traumatu (Tab. 3 a Obr. 3, s. 35), měření fyziologických funkcí (Tab.
8, s. 39), odstranění oděvu (Tab. 9, s. 39) a hodnocení rozsahu poranění (Tab. 11 a Obr. 8,
s. 41). Žádný z pacientů nebyl ponechán na místě, všichni byli transportováni do příslušného
zdravotnického zařízení (Tab. 15 a Obr. 12, s. 45). Ve většině případů bylo prováděno
celkové vyšetření pacienta (Tab. 13 a Obr. 10, s. 43), monitorace (Tab. 14 a Obr. 11, s. 44),
chlazení a sterilní krytí popálenin (Tab. 12 a Obr. 9, s. 42), podání analgezie (Tab. 10 a Obr.
7, s. 40), zajištění cévního řečiště (Tab. 5 a Obr. 5, s. 37) a podání krystaloidního roztoku
(Tab. 6 a Obr. 6, s. 38). Zhruba v polovině případů byl pacientovi aplikován kyslík (Tab. 4
a Obr. 4, s. 36). Jediný mnou stanovený krok, který posádky neprovedly, bylo podání
kortikoidů u inhalačního traumatu (Tab. 7, s. 39). Tomuto tématu se věnuje výzkumná otázka
č. 3.
To, že posádky neprováděly vždy mnou stanovené intervence, mohlo být způsobeno
rozdílnou závažností poranění. Zajímavé je, že například kyslík byl podán pouze 43 %
pacientů. Podání kyslíku patří u závažných traumat mezi základní terapeutické výkony.
(Dobiáš, 2007)
Ne všichni pacienti v mém výzkumu však byli závažně popáleni a jejich stav tudíž
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aplikaci kyslíku nevyžadoval. To je nejracionálnější vysvětlení pro absenci aplikace kyslíku
u 57 % pacientů.
Další zajímavostí je, že analgezie byla podána 77 % pacientů. Jelikož je každá popálenina
a obzvlášť povrchová, velice bolestivá, je na místě podání analgetik intravenózně u každého
takového úrazu. (Pokorný, 2010)
Odpověď na tuto výzkumnou otázku se nedá stanovit jednoznačně. Data získaná
v průběhu výzkumu svědčí pro skutečnost, že posádky na místě zásahu plní jednotlivé
intervence vzhledem ke stavu a potřebám pacienta, nikoliv paušálně u každého zraněného,
bez ohledu na závažnost poranění.

Výzkumná otázka č. 3: Používají se kortikosteroidy u pacientů s inhalačním traumatem?

Touto výzkumnou otázkou jsem se snažila zjistit, zda se u pacientů s inhalačním
poraněním aplikují kortikoidy. K této zkoumané intervenci se vztahuje graf četnosti výskytu
inhalačního traumatu (Obr. 3, s. 35) a Tab. 7 (s. 39) znázorňující četnost použití kortikoidů
u popálených pacientů. Ani jednomu z nich nebyly kortikoidy podány, přestože
při inhalačním traumatu je jejich aplikace plně indikována. (Königová, Bláha, 2010; Pokorný,
2010)
Oba pacienti měli dýchací cesty na místě zásahu zajištěny tracheální intubací a tím byla
zajištěna účinná ventilace. Nemohu ani zpětně hodnotit závažnost stavu, neboť se orientuji
pouze na základě dokumentace. To ovšem neznamená, že kortikoidy neměly být podány.
Tuto otázku bych doporučila k dalšímu výzkumu na větším množství pacientů.
Otázku nemohu hodnotit jako validní, neboť v mém výzkumném vzorku byli pouze
2 pacienti s inhalačním traumatem. Nicméně mohu zopakovat, že ani v jednom případě
nebyly kortikoidy podány.
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5.

Závěr
Důvodů, proč jsem zvolila téma popáleniny v přednemocniční neodkladné péči, je mnoho.

Jedním z nich je můj zájem o danou problematiku a dalším je jakási raritnost ve výskytu
popáleninového traumatu oproti jiným diagnózám v přednemocniční neodkladné péči.
Teoretická část mé bakalářské práce se mi tvořila lehce vzhledem k mému zájmu o danou
problematiku. Prvním cílem bylo vytvořit přehled nejdůležitějších informací o popáleninovém
úrazu, proto jsem se snažila čerpat z co nejaktuálnější literatury. Psaním práce na toto téma
jsem si značně prohloubila znalosti o popáleninovém traumatu v přednemocniční péči
a doufám, že bude přínosem i pro další čtenáře nelékařského zaměření.
Druhým cílem bylo zanalyzovat výjezdovou dokumentaci. Výzkumnou část mé
bakalářské práce jsem započala tvorbou protokolu pro mou analýzu. Tento protokol vznikl
na základě doporučeného postupu, podle kterého jsem si stanovila jednotlivé intervence
(celkem 15) a následně zkoumala jejich provedení posádkou, přičemž jsem se orientovala
pouze pomocí výjezdové dokumentace.
Pomocí analýzy jsem si odpovídala na stanovené výzkumné body. Získané výsledky jsem
graficky znázornila a vyhodnotila. Přestože se mi podařilo získat 30 dokumentací, dokázala
jsem i při takto malém počtu alespoň poukázat na činnosti posádky, které musí dle stavu
pacienta na místě zásahu vykonat. V diskuzi pak jednotlivé výsledky výzkumných otázek
porovnávám s odbornou literaturou. Aby bylo poskytování péče u pacienta co nejpřehlednější,
vytvořila jsem vlastní algoritmus, což bylo mým dalším cílem práce. Algoritmus vznikl
z prostudování odborné literatury, doporučeného postupu a získaných výsledků. Skládá
se ze dvou stran. První strana je samotný algoritmus, kde jsou znázorněny jednotlivé
intervence, které by měly být posádkou zdravotnické záchranné služby provedeny na místě
zásahu. Jeho druhá strana koresponduje se stránkou první a to tabulkou s podmínkami
pro přijetí do popáleninového centra a siluetami člověka pro hodnocení rozsahu popálenin
(PŘÍLOHA H a, b). Tento algoritmus by mohl být v praxi jednoduchým pomocníkem
pro poskytování péče u popáleného pacienta.
Závěrem mé bakalářské práce bych ráda zopakovala, že jsem se výzkumem nesnažila
a mým cílem nebylo hodnotit kvalitu poskytování péče u popáleninového traumatu, nýbrž
poukázat na její různorodost.
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Seznam zkratek
CNS - centrální nervový systém
CO - oxid uhelnatý
CO2 - oxid uhličitý
ČLS JEP - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
EKG - elektrokardiograf
HZS - hasičský záchranný sbor
IT - inhalační trauma
IZS - integrovaný záchranný systém
LZS - letecká záchranná služba
PŽK - periferní žilní katétr
RLP - rychlá lékařská pomoc
RV - rendez-vous
RZP - rychlá záchranná pomoc
SpO2 - saturace hemoglobinu kyslíkem
tj. - to je
tzv. - tak zvané
ZKOS - zdravotnické krajské operační středisko
ZZS - zdravotnická záchranná služba
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PŘÍLOHA A: Popálení a poleptání za rok 2009

Tabulka - Počet hospitalizovaných v ČR podle skupin základních dg. (T30 - T32), pětiletých
věkových skupin a pohlaví (soubor nemocnice) - rok 2009,
Zdroj: Národní registr hospitalizovaných, ÚZIS ČR

Ženy

Muži
Věková
skupina

0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
Celkem

Počet
Počet
Počet
Počet
Prům.ošetř.doba
Prům.ošetř.doba
případů ošetř.dnů
případů ošetř.dnů
123
611
98
80
97
109
90
141
106
95
85
101
117
97
46
26
29
23
21
2 095

869
3 983
641
903
950
1 115
962
1 552
1 315
1 194
1 123
1 412
1 371
1 623
986
334
446
382
365
21 526

7,1
6,5
6,5
11,3
9,8
10,2
10,7
11,0
12,4
12,6
13,2
14,0
11,7
16,7
21,4
12,8
15,4
16,6
17,4
10,3
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99
456
87
32
38
48
28
37
41
51
46
54
30
36
32
39
36
43
34
1 267

617
3 494
592
212
307
439
449
350
439
445
638
506
394
531
539
620
632
668
765
12 637

6,2
7,7
6,8
6,6
8,1
9,1
16,0
9,5
10,7
8,7
13,9
9,4
13,1
14,8
16,8
15,9
17,6
15,5
22,5
10,0

PŘÍLOHA B: Hodnocení rozsahu popálenin
Hodnocení rozsahu popálenin u dospělého člověka

Zdroj: Neoficiální stránky americké hasičské komunity [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný
z WWW: < http://www.firefighternation.com/forum/topics/889755:Topic:2902596 >

Hodnocení rozsahu popálenin u dítěte

Zdroj: Neoficiální stránky americké hasičské komunity [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný
z WWW: < http://www.firefighternation.com/forum/topics/889755:Topic:2902596 >
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Hodnocení rozsahu popálenin u kojence

Zdroj: Neoficiální stránky americké hasičské komunity [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný
z WWW: < http://www.firefighternation.com/forum/topics/889755:Topic:2902596 >
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PŘÍLOHA C: Hloubka (stupeň) zasažení kůže
1. stupeň popáleniny

Zdroj: Stránky věnující se léčbě slunečních popálenin [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný
z WWW: < http://sunburntreatmentcenter.com/wp-content/uploads/2010/05/sunburn-5.jpg >
2a stupeň popáleniny

Zdroj: Stránky věnující se moderní medicíně [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW:

< http://www.modernmedicine.com/modernmedicine/CE+Center++Emergency%2FTrauma/The-delicate-business-of-burncare/ArticleStandard/Article/detail/278191 >
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2b stupeň popáleniny

Zdroj: Stránky věnující se moderní medicíně [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW:
< http://www.modernmedicine.com/modernmedicine/CE+Center++Emergency%2FTrauma/The-delicate-business-of-burncare/ArticleStandard/Article/detail/278191 >
3. stupeň popáleniny

Zdroj: Stránky věnující se moderní medicíně [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW:
< http://www.modernmedicine.com/modernmedicine/CE+Center++Emergency%2FTrauma/The-delicate-business-of-burncare/ArticleStandard/Article/detail/278191 >
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4. stupeň popáleniny

Zdroj: Stránky věnující se vědeckým fotografiím [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný
z WWW: < http://www.sciencephoto.com/images/download_lo_res.html?id=773350205 >
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PŘÍLOHA D: Intraoseální jehly používané ve vozech ZZS v České republice

EZ-IO® Vidacare: navrtávací intraoseální jehla

Zdroj: Oficiální stránky společnosti Vidacare [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z WWW:
< http://www.vidacare.com/EZ-IO/Products-Drivers.aspx >
B.I.G.® Waismed (Bone injection gun): nastřelovací intraoseální jehla pro dospělé

Zdroj: Oficiální stránky společnosti Waismed [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný v WWW:
< http://www.waismed.com/PR_AdultBIG.html >
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PŘÍLOHA E: Water-Jel®, pomůcky k chlazení a krytí popálenin

Řada výrobků Water-Jel

Zdroj: Oficiální stránky společnosti Water-Jel® [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný z
WWW: < http://www.waterjel.com/why-water-jel/ >
Balíček Water-Jel® používaný na ZZS

Zdroj: Oficiální stránky společnosti Water-Jel® [online]. [cit. 2011-04-10]. Dostupný
z

WWW:

<

http://www.waterjel.com/professional-products/emergency-burn-care/burn-

kits/large-soft-sided/ >
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PŘÍLOHA F: Doporučený postup

Zdroj: Stránky společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof [online]. [cit. 2011-04-10].
Dostupný z WWW: < http://www.urgmed.cz/postupy/popaleniny.jpg >
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PŘÍLOHA G: Protokol k analýze výjezdové dokumentace

Protokol k analýze výjezdové dokumentace

Posádka č. (myšleno pořadové číslo):…………………
Pohlaví pacienta:………………………………………
Věk pacienta:………………………………………….

Zkoumané intervence posádek ZZS

ANO

NE

POZNÁMKA1

1. Kontrola vědomí posádkou ZZS. / Byla u pacienta
porucha vědomí?
2. Zjištění kvality dýchání. / Zajištění dýchacích cest
posádkou ZZS.
3. Kontrola přítomnosti inhalačního traumatu. / Bylo
přítomno inhalační trauma?
4. Byl pacientovi podán kyslík?
5. Byly podány kortikosteroidy?
6. Byl posádkou zajištěn vstup do cévního řečiště?
7. Byl pacientovi podán krystaloidní roztok?
8. Byly pacientovi změřeny fyziologické funkce?
9. Podala posádka ZZS pacientovi analgezii?
10. Byl pacientovi odstraněn oděv z poraněné kůže?
11. Byl hodnocen rozsah a závažnost popálenin? / Byl
pacient triage pozitivní do popáleninového centra?
12. Proběhlo chlazení a krytí popáleného místa?
13. Byl pacient vyšetřen od hlavy k patě?
14. Byl pacient monitorován v průběhu transportu?
15. Kam byl pacient transportován?

1

Do poznámek bylo možné zapsat jakékoliv připomínky ke zkoumané intervenci. Například u zjišťování
hodnocení rozsahu popálenin jsem si zapisovala stanovený rozsah popáleniny. U zajišťování cévního řečiště,
jsem si psala, zda se jednalo o vstup žilní, či o intraoseální a podobně. Tyto poznámky sloužili pouze pro mou
orientaci, popřípadě pro upřesnění informací.

67

PŘÍLOHA H (a): Vlastní edukační materiál pro ZZS

Algoritmus ošetření popáleninového traumatu v PNP posádkou RZP
Odstraň vyvolávající příčinu termického úrazu

Závažná porucha vědomí?

A V
NE

P
U

ANO

Zprůchodni DC základními manévry

Dýchá?

ANO

Inhalační trauma?

ANO

NE
NE
ALS

Přivolej RLP,
konzultuj podání
kortikosteroidů

Podej O2 maskou s rezervoárem;
Průtok upravuj podle aktuálních hodnot SpO2

A - alert - při vědomí
Zvaž zajištění PŽK / IO přístupu;
Zvaž podání H 1/1 nebo R 1/1 20ml/kg

V - voice - reakce na oslovení
P - pain - reakce na bolest
U - unresponsive - bez reakce

Proveď měření TK, P, DF, SpO2;
V případě potřeby konzultuj podání analgetik

Symptomy inhalačního traumatu:
·
Stridor
·

Popáleniny hlavy a krku

·

Kašel, chrapot až afonie

·

Hyperprodukce hlenu

·

Přítomnost sazí v DC

·

Ohořelé chloupky, nebo vousy u DC

Odstraň oblečení, šperky a hodinky,
pokud nejsou slepeny s popálenými plochami

Zhodnoť rozsah (%) a lokalizaci popálenin

Trauma triage pozitivita?

ANO

NE
Informuj KZOS,
žádej LZS / RLP

Chlaď a kryj zasažené plochy pomocí Waterjel® nebo
sterilní gázou navlhčenou fyziologickým roztokem

Celkové vyšetření od hlavy k patě
Transport podle závažnosti:
Chirurgická ambulance
Traumacentrum
Popáleninové centrum

Měř TK po 5 min, kontinuálně monitoruj P, SpO2, EKG 3
Při zasažení el. proudem natoč EKG 12
Zvaž měření Gly / Hb
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PŘÍLOHA H (b): Vlastní edukační materiál pro ZZS
Pravidlo devíti
Zdroj: Stránky věnující se prevenci úrazů [online]. [cit. 2011-04-20]. Dostupný z WWW:
< http://www.prevenceurazu.cz/e-learning/popaleniny_index.html >

Triage pozitivita do popáleninového centra:
1. Rozsah a hloubka postižení:
·

I.st. více než 50 % TBSA*

·

II.st. více než 20 % TBSA*

·

III.st. více než 5 % TBSA*

·

Inhalační trauma

2. Lokalizace poranění:
·

Obličej

·

Ruce

·

Nohy

·

Genitál

3. Zasažení a průchod elektrickým proudem
4. Radiační ozáření
5. Třídění u malých dětí
·

0-2 roky - I. st. více než 5% TBSA* a vážnější.

·

2-8 let - II. st. nad 10% TBSA* a všechny závažnější. III.
st. vždy

*TBSA - total body surface area (celkový tělesný povrch)

Zdroj: FRANĚK, Ondřej, et al. Ošetření pacienta se závažným úrazem v přednemocniční
neodkladné péči (PNP). Urgentní medicína : Časopis pro neodkladnou lékařskou péči. 2009,
roč. 12, č. 3, s. 27-28. ISSN 1212-1924.
69

