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Pelikánův seminář 2015 

O víkendu proběhl tradiční již 26. Pelikánův seminář, který tentokrát pořádala LK JAMESu ve 

spolupráci LK ČHS a SHM. Seminář se konal v nádherném prostředí Vysokých Tater v Tatranské 

Lomnici v hotelu Morava. Program byl rozložen do dvou dnů, v sobotu navíc s praktickými ukázkami 

zásahových prostředků oblastného strediska Vysoké Tatry Horské záchranné služby. 

 

 

O slavnostní úvod se postaral plk. Ing. Josef Janiga, ředitel Horské záchranné služby a vícestarosta 

města Vysoké Tatry. Po něm si vzal slovo MUDr. Ján Kořínek, předseda lékařské komise JAMESU a 

přivítal všechny účastníky. O organizační informace se postaral ing. Juraj Rokfalusy, který byl spolu 

s Bc. Janem Kušnirákem organizátor letošního semináře. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Prezentace zahájila MUDr. Kristina Höschlová, která představila nově vzniklý Kurz horské 

medicíny. Kurz je mezinárodně certifikované vzdělávání v horské medicíně, které funguje po celém 

světě a jehož garanti jsou UIAA, ICAR a ISMM. Úvodem představila Kristina svoje horské aktivity 

a ideu proč je takové vzdělávání nutné. Kurz je určen pro lékaře, záchranáře a studenty LF od 

4. ročníku. Každý účastník obdrží předem skripta s přednáškami, tak aby kurz mohl probíhat 

maximálně prakticky. Na kurzu přislíbili účast převážně zahraniční lektoři D. Jean, E. Cauchy, L. 

Introzzi, JM Bertrand, kteří zaručují vysokou kvalitu kurzu. Kurzy budou probíhat v příštím roce 

v dubnu a září v oblastech Krkonoše, Jeseníky a ve vrtulníkovém středisku Bergwacht Bayern v červnu 

2016. Zájemci mohou navštívit stránky kurzu: www.kurzhorskemediciny.cz 

2. Dále Kristina pokračovala i druhou prezentací, kde představila velice čerstvou kazuistiku Těžké 

hypotermie a traumatu u cyklisty, který byl nalezen v bezvědomí, ale se zachovanými základními 

životními funkcemi a jehož stav se během transportu výrazně zhoršil a bylo nutné zahájit resuscitaci. 

Jeho teplota na urgentním příjmu byla 25,4 st. C. Kristina popisovala peripetie s transferem a udáním 

pacienta do vhodné nemocnice / oddělení, které by bylo schopno jeho stav účinně řešit. V diskusi 

zazněla nutnost mít předem domluvený protokol, diskutovalo se, při jaké dosažené teplotě je možné 

ohřívaného pacienta prohlásit za mrtvého a resuscitaci ukončit a také rizika připojení pacienta na 

ECMO, je-li přítomno krvácení a trauma. 

3. Kristina zakončila svoje vystoupení představením lyžařského střediska Avoriaz a letecké záchranné 

služby Mont Blanc Helicopters, kde opakovaně působila během zimní sezóny jako lékařka letecké 

záchranné služby v prezentaci Horská letecká záchrana v alpských lyžařských střediscích. 

4. Mgr. Biskupič představil výzkumnou práci kolektivu autorů z celé Evropy týkající se výzkumu 

účinnosti lavinových batohů. Data 

sbírali od roku 1994 do roku 2012. 

Práce vyšla v roce 2014 

v renomovaném impaktovaném 

časopise Resuscitation: Haegeli at al., 

The effectiveness of avalanche 

airbags a také byla představena na 

kongresu High Altitude MedicIne and 

Physiology v Bolzanu. Autoři 

porovnávali takové lavinové nehody, 

http://www.kurzhorskemediciny.cz/


kde se nacházeli oběti s batohem i bez, do práce zařadili laviny o velikosti 10 m a více, tj. velikost 2 a 

více. Předmětem původní výzkumné práce bylo zodpovědět následující otázky:  

1. Může lavinový batoh snížit míru kritického zasypání? 

2. Má použití lavinového batohu vliv na úmrtnost při lavinové nehodě? 

Výsledky nebyly tak optimistické, jak uváděly firmy a předchozí práce, ale potvrdily stanovené 

předpoklady. Úmrtnost se při použití lavinového batohu snižuje prakticky na polovinu ve srovnání 

s oběťmi, které batoh neměli. Nenafouknutí batohu v průběhu lavinové nehody je převážně 

způsobeno chybou uživatele (až 59 procent selhání) a nevhodnou údržbou batohu. U velmi velkých 

lavin batoh nefunguje a může být při stržení lavinou i zničen. 

 

5. Další prezentaci přednesla MUDr. Jana Kubalová a týkala se novinek v ERC guidelines 2015 – ERC 

guidelines 2015 – co je nového? KPR guidelines 2015 byly zpřístupněny 15. 10. 2015 přesně v 7:00 

ráno. Poprvé se GL týkají i poskytování první pomoci a některé nově doporučované postupy první 

pomoci byly opravdu překvapivé. Poskytování základní neodkladné resuscitace nedoznalo příliš změn, 

ale byl stanoven jednoznačný profit veřejného přístupu k AED a jeho časnému použití a také 

nezastupitelná úloha zdravotnického operačního střediska jak ve zjištění zástavy oběhu, tak 

v instruování správného poskytnutí základní neodkladné resuscitace. Ve druhé části přednášky 

zazněly doporučované postupy ve specifických situacích, jako je např. hypotermie a lavinová nehoda. 

V závěru byl odprezentován inovovaný Avalanche victim resuscitation checlist, jehož konečná podoba 

byla vydiskutována na letošní konferenci ICAR 2015 v Irsku v Killarney. 

 

6. Mgr. Ivana Sikulová, PhD. představila další kazuistiku, tentokrát šťastnou, těžké hypotermie a 

resuscitace podchlazené pacientky - Resuscitácia hypotermického pacienta – odporúčania vs. 

realita. Jednalo se o ženu, která byla nalezena v mrazivém ránu (-4 °C.) v těžké hypotermii a u které 

v průběhu transportu sanitou došlo k zástavě oběhu v důsledku afterdropu. Její teplota klesla až na 

25,5 °C, resuscitace trvala celkem 60 min. Bohužel postup ne vždy přesně respektoval současná 

doporučení. Na základě této zkušenosti porovnávala doporučované postupy vs. realitu péče o těžce 

hypotermického pacienta v jednotlivých fázích ošetřování. Opět zazněla nutnost předem 

koordinovaného postupu v těchto situacích. Pacientka však byla léčena nakonec úspěšně a byla 

propuštěna do domácího ošetření bez neurologického postižení. 

 

7. Přesným opakem obou již zmiňovaných kazuistik bylo vystoupení polských autorů: Dr.Silveriusze 

Kosinského a Dr.Tomasza Darochy: System 

leczenia pacjentow w hipotermii glebokiej. Autoři 

představili projekt koordinovaného postupu při 

léčbě pacientů s těžkou hypotermií 

https://www.youtube.com/watch?v=sJtD-IEfeeo na 

několika kazuistikách. Jednou z nich byla úspěšná 

záchranná akce na Babí hoře v Polsku, o které byl 

natočen film Centrum Leczenia Hipotermii 

Głębokiej: Akcja ratunkowa Babia Góra, který je ke 

stažení na 

https://www.youtube.com/watch?v=rrD4SJqtDwU  

https://www.youtube.com/watch?v=sJtD-IEfeeo
https://www.youtube.com/watch?v=rrD4SJqtDwU


Všem zakladatelům a koordinátorům centra nezbývá než pogratulovat za skvěle odvedenou práci. 

Centrum zatím funguje pro oblast 4 polských krajů v oblasti Vysoké, Západní Tatry, Malá Fatra 

a Beskydy a to nejen pro hory, s centrem pro mimotělní oběh v Krakowě. 

 

8. Poslední prezentací dopoledne byl přehled novinek a přednášek z kongresu v rakouském 

Obergurgelu, na kterém je pravidelným účastníkem MUDr. Ivan Rotman. Ivan vystoupil z prezentací: 

25 let Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny – zpráva o konferenci 7. - 9. 11. 2014 aneb 

Sporné otázky v léčení podchlazení. Přehled všech prezentací bude dostupný ve sborníku přednášek 

z Pelikánova semináře. Velká část byla věnována i sporným otázkám při podchlazení, které byly 

zmíněny i v předchozích několika prezentacích. 

 

Po obědě byl volný čas k diskusi jednotlivých účastníků a také k prohlídce a ukázce transportních 

prostředků Horské služby: Praktická ukážka transportných prostriedkov pri záchrane v horskom 

teréne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Odpolední blok zahájil MUDr. Ladislav Kotrusz, lékař horské služby Vysoké Tatry s prezentací: 

Možnosti analgézie počas záchrany v horách.  Při auditu bylo zjištěno, že mnoho poskytovatelů ZZS 

i HS nedokáže účinně léčit bolest. Bolest jako průvodní projev zranění má však další vedlejší účinky – 

zvyšuje stresovou odpověď, zvyšuje spotřebu kyslíku, tlak, srdeční frekvenci, má vliv na imunitní 

i endokrinní odpověď. V důsledku bolesti je vyšší výskyt PTSD (posttraumatická stresová odpověď). 

Pak doktor představil různé alternativy ke standardnímu zajištění cévního vstupu z důvodu podání 

silných analgetik – cestu intranasální, bukální podání pomocí fentanylových lízátek, možnosti 

regionální anestézie s výhodou pro dlouhé transporty. Ve druhé části své prezentace se věnoval 

možnosti monitorace pacientů během vyprošťování a transportu, kdy monitorace pacienta je 

omezena na verbální komunikaci, sledování barvy a teploty kůže a omezené přístrojové 

monitorování. Zmínil se o výhodách Smartphone monitoring, kdy čidla jsou upevněny na těle 

pacienta a údaje jsou přenášeny bezdrátově do sluchátek záchranáře či do počítače.  



 
 

10. RNDr. Jan Pala, PhD., předseda komise tradičního skialpinismu přednesl Aktuální novinky 

v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti – lavinové batohy a jiné. Honza se zmínil o novinkách 

v lavinových batozích a představil některé zástupce: 

1. Scott Apride, který je plněný z bombiček jako jsou obsaženy v plovacích vestách v letadlech. 

S tímto batohem byste neměli mít problém ani při cestě letadlem. 

2. Pieps JetForce 2 má vlastní samotestování, je možné jej znovu aktivovat i během fáze vypouštění 

(sekundární lavina), baterie i vzduchový vak umožňuje až 500 nafouknutí. Batoh je ze všech 

dostupných nejdražší, ale provozní náklady na rozdíl od ostatních jsou prakticky nulové. 

 
 

V druhé části nás Honza seznámil s mobilními aplikacemi, které jsou vyvinuté pro pohyb v zimním 

terénu – Mamut Safety Application (souřadnice, aktuální předpovědi, rozhodovací strategie, UEPAA, 

bohužel se úplně neujala, aplikaci by si pro maximální účinnost muselo stáhnout velké množství lidí 

pohybujících se v horách), White Risk (www.whiterisk.ch, lavinová předpověď), Avi Risk (metoda 

3x3), Fatmap (pro lyžaře a snowboardisty, jen několik oblastí, za příplatek i lavinové zóny a trhliny). 

V poslední části Honza představil lavinovou sondu AVATECH SP1/SP2, která slouží k rychlému měření 

sněhového profilu. Její výhodou možnost rychlého a opakovaného měření profilu vždy při změně 

sklonu svahu či charakteru sněhu. 

 

11. Dýchání a výměna plynů pod simulovanou sněhovou lavinou je název další prezentace, se 

kterou nás seznámili autoři Mgr. Karel Sýkora, Ing. Ladislav Sieger, CSc. a Karel Roubík. Autoři se 

zabývali měřením dýchání pod lavinou s kapsou 0 litru a 1 litr a sledovali pokles O2 a vzestup CO2 

v závislosti na čase. Studii prováděli na celkem 12 probandech a jasně prokázali, že saturace klesá 

http://www.whiterisk.ch/


dříve u žádné či minimální vzduchové kapsy, změny byly signifikantně významné již od 90 sekund. 

Dále prokázali, že u menších kapes zpočátku velmi stoupá dechové úsilí, dokud nedojde k uvolnění 

kapsy, které průměrně trvalo 270 s. Práce dosud nebyla publikována. 

 
 

12. MUDr. Říhová opět přednesla novinky v léčbě omrzlin (Omrzliny – novinky a staré pravdy). Na 

tíži omrzliny má vliv prevence, příprava a rychlost zahájení léčby. Ideální je, pokud je léčba zahájena 

do 5 hodin od omrznutí, což v případě cest do velehor je interval prakticky nesplnitelný. Léčba by 

měla být intenzívní a dlouhodobá. Mezi nově užívané medikamenty patří Nifedipin, kombinace 

acetylosalicylová kyselina + Iloprost + trombolýza, teplota lázně by neměla převyšovat 37 – 39 st. C, 

délka lázně 30 min až 1 hod. Hyperbaroxie je nadále využívána, ve vysokých nadmořských výškách 

podávat O2, do léčby patří i Zinek, C vitamin, maximálně žádoucí je terapie bolesti, vč. chronické 

a lokálně Aloe vera. Povrchové omrzliny lze léčit ambulantně, hluboké omrzliny je vhodné vždy 

hospitalizovat. 

 

13. Mgr. Bc. Karel PAZOUREK DiS. seznámil přítomné účastníky s vybavením vlastní lékárničky do hor 

a zároveň zjišťoval, jak jsou na tom s výbavou na horských chatách v Tatrách. Název prezentace: 

Lékárnička, a nejen do hor. Karel tak uzavřel sobotní program přednášek.  

 

Po programu se konala schůze LK ČHS, kde byla zhodnocena činnost za loňský rok a naplánovány 

nové projekty.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večer se pak konala vzpomínková akce na posádku Kryštof 03, která se zřítila ve 
Slovenském ráji. Nehoda se stala v červenci letošního roku při záchraně chlapce 
s poraněnou hlavou a nohou z Prielomu Hornádu nedaleko od vstupu do Kláštorskej 
rokliny,. Při nehodě, jejíž příčinou byl střet s dráty elektrického vedení, zahynuli 
všichni členové posádky a náčelník Horské služby Slovenský ráj. Jednalo se o velmi 
zkušenou posádku. Zpráva o tragické nehodě vrtulníku nás všechny hluboce zasáhla. 
Rádi bychom na tomto místě vyjádřili hlubokou soustrast a podporu všem 
příbuzným, kolegům a přátelům tragicky zesnulých spolupracovníků. Na místě 
zřízení vrtulníku je vybudováno pietní místo. 



Po vzpomínkové akci ještě následovala premiéra filmu o počátcích letecké záchranné služby ve 

Vysokých Tatrách a přednáška Mgr. Tomáše Kiky: Praktické aspekty leteckej záchrany v horách 

 

 

14. Nedělní program zahájila MUDr. Lenka Horáková a představila Kurz horské medicíny v Maroku. 

Kurz pořádala společnost Wilderness Medical Training a jeho náplní byla medicínská a alpinistická 

část s výstupem na vrchol převyšující 4000m. Účastníci se dozvěděli, jak plánovat expedici, čistit 

vodu, kde a jakým způsobem zbudovat toalety. V rámci horské medicíny probírali péči o nohy, 

oftalmologickou problematiku a management očních traumat, které přednášel Dr. Dan Morris, který 

se dlouhodobě věnuje prevenci trachomu v afrických zemích. Lenka představila „oční“ lékárničku na 

cesty i jakým způsobem lze vyšetřit oko bez očaře. Na závěr oftalmologického okénka doporučila pro 

uživatele kontaktních čoček používat jednodenní kontaktní čočky, mít vždy záložní brýle a dodržovat 

hygienu rukou. V alpinistických dovednostech se účastníci kurzu dozvěděli o tom, jak cestovat 

nalehko, radiokomunikační dovednosti, o navigaci, lanových technikách pro úplné začátečníky a jak 

bezpečně překonávat řeky. V poslední části se Lenka věnovala úpravě vody a jejím dobrým 

zkušenostem s lahví/osobním filtrem Life Straw. 

 

15. Mgr. Marie Lollok Klementová prezentovala rakouská data Statistika nehodovosti a úrazů 

v Alpách. Marie přednášela data Rakouského kuratoria pro alpskou bezpečnost pro letní a zimní 

aktivity, tentokrát za období 10/2013 – 11/2014. Marie představila i netypické úrazy jako např. 

nabodnutí krávou. Kuratorium se však velmi vážně zabývá i těmito příčinami, a tak byla vydána 

doporučení ve formě obrázků. Ve sledovaném období bylo v Rakousku popsáno téměř 8000 nehod, 

z toho 7130 úrazů. V létě úrazům dominují VHT, horské kolo, pohyb na zajištěných cestách, lezení 

a letectví. V zimě je to hlavně sjezdové lyžování na upravených sjezdovkách, skitouring, freeride 

a sáňkování. V Rakousku dominuje množstvím úrazů Tyrolsko, kde je nejvíce sjezdovek a tím i turistů. 

Marie se také zastavila u smrtelných úrazů. Zajímavostí je, že úrazů přibývá ve vyšším věku 

a výjimkou není ani kategorie 80+. Další zajímavostí bylo zvyšující se podíl žen u úrazů na zajištěných 

cestách, kdy se podíl prakticky srovnává s mužskou populací. Potěšující byla zpráva, že čeští občané 

rozhodně nejsou dominující skupinou, která se zraní či zemře v rakouských Alpách. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Na předchozí prezentaci navázala s daty za LK ČHS MUDr. 

Lucie Bloudková: Úrazy v horolezectví 2014/2015. Lucie 

bohužel nemůže vycházet z tak přesných dat jako Marie, 

neboť stále trvá bolest LK, kdy zranění členové ČHS svoje úrazy nehlásí. Lucie tak čerpala nejen 

z hlášení, ale také z otevřených zdrojů a ze zdrojů úrazové pojištění. I tak vycházejí zajímavé závěry. 

Už 3 nehody se staly při navázání na lano pomocí liščí smyčky, která je opakovaně uváděna jako 

nevhodná. Lucie se dále věnovala rozboru další nehody, která se stala na zajištěné cestě na Pastýřské 

stěně v Děčíně. Lokalita vznikla nedávno a je nyní prošpikována zajištěnými cestami, které se 

navzájem kříží. Jedna nehoda, naštěstí bez smrtelného konce, se stala při lezení ještě nedokončené 

cesty. Nehoda je zatím ve fázi vyšetřování, není tedy stanoven jasný závěr.  

 

 
 

 

17. RNDr. Jana Pala tradičně ukázal novou oblast pro skialpinismus, tentokrát z dalekého Japonska, 

z ostrova Hókaidó. Závěrem dodal, že i přes relativně krátké svahy má cenu do Japonska jet, jen 

počítejte s tím, že když v Americe a Evropě není sníh, potkáte víc cizinců, než Japonců a v lyžařských 



střediscích bude plno. Honza ještě rozebral jednu lavinovou nehodu se šťastným koncem, za aktivace 

lavinového batohu v Rumunsku a další nehodu na zajištěné cestě ve Slovinsku. 

 

18. O úplný závěr se postaral Bc. Ján Kušnirák a představil projekt rozmístění AED v horských 

oblastech Slovenska. AED se podařilo rozmístit na všechna frekventovaná mísa ve Vysokých Tatrách: 

chata při Zelenom plese (kde také již byla 

provedena první úspěšná KPR za použití 

AED, výboj však nebyl doporučen), 

Zamkovského chata, Téryho chata, 

Zbojnická chata, Chata pod Rysmi, Chata 

pod Soliskom, vstup do Belianskej jeskyně, 

Žiarska chata v Západních Tatrách, Chata 

pod Chliebom v Malé Fatře a Štefánikova 

chata v Nízkých Tatrách. Projekt 

koresponduje i se současnými 

doporučeními, kdy je prokázáno, že 

rozmístění v odlehlých, ale frekventovaných 

oblastech má velký význam při zástavě oběhu a je prakticky jedinou šancí na přežití s dobrým 

neurologickým výsledkem. Gratulujeme a přejeme projektu mnoho úspěchů a zachráněných životů. 

 

 

26. Pelikánův seminář byl úspěšně zakončen. Prezentace všech autorů, kteří dali souhlas s publikací, 

budou dostupné na stránkách ČHS i SHM. Zatímco budete studovat přednesené novinky i staré 

pravdy, nás čeká příprava 27. ročníku, tentokrát na půdě České republiky. Zvažujeme několik lokalit 

a jednou z nich je Moravský kras. Předběžný termín je stanoven na 28. 10. – workshopy, hlavní 

program 29. – 30. 10. Zveme všechny zájemce o horskou a cestovatelskou medicínu a těšíme se na 

shledanou v příštím roce.  

 

MUDr. Jana Kubalová 

28. 10. 2015 

 



    

    

    

       



Horská letecká záchrana v alpských 
lyžařských střediscích 
MUDr. Kristina Höschlová 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
 

Prezentace představuje systém záchrany v horské 

oblasti Portes du Soleil, Grand Massif a Bas Chablais 

ve Francii. 

Oblast čítá 25 lyžařských středisek situovaných mezi 

Ženevským jezerem a masívem Mont Blancu.  

Záchranu zraněných zajišťuje převážně letecká 

záchranná služba Mont Blanc Helicopteres, která 

angažuje lékaře ze zdravotního střediska Centre 

Medical v Avoriaz. 

Sezónně bývá ošetřeno a pomocí LZS transportováno 

800 pacientů, z toho cca 250 vyžadují lékařský zásah.  

Medicína v terénu má svá specifika. 

Je charakterizovaná velmi nízkým pracovním 

komfortem v chladném prostředí, limitovanými 

vyšetřovacími metodami a vysokou zodpovědností 

za konečné směřování pacienta, které vzhledem 

k náročnému terénu může trvat pozemní cestou 

mnoho hodin. 

V části týkající se péče o traumatizovaného v terénu 

je představen způsob základní diagnostiky, analgesie 

a evakuace traumatizovaných v náročných 

podmínkách horského prostředí.  

                                                                                                      

 



Letecká záchrana  
v alpských lyžařských 

střediscích

Mont Blanc Helicopteres, Avoriaz, 
Francie


Kristina Höschlová 2015

ZZS Libereckého kraje, MBH a CM Avoriaz, ZS ASČR





Avoriaz

n  Lyžařské středisko vystavěné         
v 70.letech 20.století

n  N.m.v. 1800 m, - areál do 2400 m
n  Ve špičce sezony 17 000 lyžařů



n  Sezóna 4,5 měsíce: prosinec-duben

§  2,5/1000 lyžařů -  denní riziko úrazu
§  7% z toho vyžaduje hospitalisaci

Statistics of www.mdem.org 



Letecká záchrana AVORIAZ

n  25 lyžařských středisek v oblastech:

- Portes du Soleil
- Grand Massif 
- Bas Chablais

n  Dolet do 7 minut





Mont Blanc Helicopteres

n  od roku 1988 transport zraněných
n  Spolupráce s Centre Médical Avoriaz

n  od 2001 lékař trvale na základně



Geneve 



Cílové nemocnice

n  Thonon
n  Annemasse (CHAL)
n  Sallanches

TRAUMACENTRUM/kardiocentrum
n  Annecy
n  Geneve

10 min 

20 min 



Mont Blanc Helicopteres Avoriaz 



Letecká záchrana Avoriaz

n  Écureuil B2 

 
n  Eurocopter 135 

§  2x pilot+navigátor

§  1 lékař 

§  Záchranář z terénu 
dle potřeby

§  dispečerka



Medicína v horském terénu

n  FAKTOR HYPOTERMIE
•  Nízké teploty
•  Nemožnost přístřešku/
   čekání na záchranu
n  TECHNICKÝ FAKTOR
•  Vrstvy oblečení – nemožnost svléknout
•  Vyšetření v terénu (sníh, déšť)
•  Přístroje nejsou přizpůsobeny zimě 

(nefungují)



Organizace 
záchrany
n  1. Dispečink záchranářů

n  2. Vyslání dvojice záchranářů:
n  3. O co jde?, První pomoc, O2, (tk, SpO2, 

OA). Předběžná diagnosa


n  4. Vyrozumění LZS 
n   – s/bez lékaře 



Indikace k zásahu  lékaře

n  Porucha životních funkcí
(↑SF, DF, GCS <13) 


n  kraniotrauma

n  fr.femuru



n  dlouhotrvající bezvědomí
n  bolestivý úraz vyžadující analgosedaci
n  netraumatické diagnosy







Destinace 

Nemocnice


n  Fr.femuru
n  Střední a těžké 

kraniotrauma
n  Fr.páteře (+neurologie)
n  Fr.humeru – diafysa
n  Fr.tibie (dosp.)
n  Luxace kyčle


Zdravotní středisko

n  Lehké kraniotrauma 
(komoce)

n  Luxace (loket, rameno, 
čéšky)

n  Fr.humeru – prox. a 
dist.

n  Fr.předloktí
n  Fr.tibie (dítě)



Lékař – gró práce v terénu

n  Dg.: Rozlišit vnitřní poranění 
          (časový profit ½ h vs. 3h)
n  Th.: 
•  ANALGESIE 
•  Reposice luxací/zlomenin
•  Stabilisace životních funkcí
•  netraumatologické urg.stavy
 
n  ORGANIZACE (destinace/transport)



Lékař – specifika práce v terénu

n  Pracuje zcela sám / s pomocí záchranářů

n  Fyzicky náročná práce

n  Třeba zkušenost:
•  Urgentní medicína 
•  Traumatologie
•  “6.smysl” (intuice)



Mont Blanc Helicopteres 
(Průměr – data 2013-2015)



186 lékařských zásahů /sezonu 
(průměr 2013-2015)



Spektrum zásahů



Spektrum úrazů



ANALGESIE

n  Farmakologická:
•  Intravenosní
•  Intranasální
n  Anestetické bloky:
•  Iliofasciální
•  Blok ruky
•  Hematom (intrafokální)
n  Psychologická (útěcha, ubezpečení)



ANALGESIE

n  i.v., i.n.:
•  Morphin/ketamin/(midazolam) i.v.
•  Sufentanil, fentanyl, ketamin i.n.

n  Anestetické bloky:
•  Iliofasciální (lidocain 1% 20 ml)
•  Hematom (lidocain 1% 10 ml)



Medicína na sněhu
n  Omezené diagnostické možnosti
n  Alternativní přístupy ANALGESIE
n  Stěžejní rozhodnutí stran destinace


n  IMPROVIZACE
n  INTUICE



Děkuji za pozornost 	




Vzdělávání v horské medicíně –  
1. Mezinárodní kurz horské medicíny v ČR 
MUDr. Kristina Höschlová 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
 

Prezentace nového mezinárodního kurzu horské medicíny na území České republiky. 

 

 



+

I.Mezinárodní KURZ HORSKÉ MEDICÍNY 

Kristina Höschlová 

•  XXVI.Pelikánův 
seminář 

•  Společnost horské 
medicíny 

•  Vysoké Tatry 2015 



+
JAK VZNIKL ? 



+ Kristina Höschlová


•  Lékař letecké a pozemní 
záchranné služby Libereckého 
kraje

•  v zimní sezóně lékař u Mt.Blanc Helicopteres, Avoriaz, 
Francie



+ Horská medicína 
•  Od r. 2003 členkou Společnosti horské medicíny

EXPEDIČNÍ MEDICÍNA

•  2004 expedice na Khan Tengri, 7010m, Kyrgyzstán

•  2005 expedice na Mt.Everest 8848 m, Nepál

ALPSKÁ LETECKÁ ZÁCHRANA

•  2016, 2015 a 2006 Mt.Blanc Helicopteres, Avoriaz, Francie

•  2007 nemocnice Briancon, Francie

VÝZKUM, PUBLIKACE

•  2015 Struktura a funkce mozku ve vysokých nadmořských výškách

•  2013-15 Master kurz horské medicíny, Varese, Itálie



+



+ HORSKÁ MEDICÍNA

u  VYSOKOHORSKÁ A EXPEDIČNÍ MEDICÍNA

u  NEMOCI SPOJENÉ S CHLADEM

u  TRAUMATOLOGIE V NÁROČNÉM TERÉNU

POTŘEBA VZDĚLÁNÍ V HORSKÉ MEDICÍNĚ

n Stále narůstající počet cestovatelů do vysokých hor

n Cestují i lidé se stávajícími zdravotními omezeními

n Adrenalinové sporty a úrazy s nimi spojené



+ KURZ HORSKÉ MEDICÍNY

n 1.systematická vzdělávací akce v tomto oboru v ČR

n Cíl

 - Vzdělání a výcvik českých a slovenských lékařů a 
zdravotnických záchranářů

n Využití

 - zdravotnický doprovod expedic

 - lékařská konzultace před výpravou do vysokých hor

 - školení laických záchranářů pro 1.pomoc v horách



+ Approval  



+ Lektoři – mezinárodně uznávaní 
specialisté

n   E.Cauchy

n   D.Jean

n   L.Introzzi

n JM Bertrand



+ Lektoři

n  Emmanuel Cauchy
 - 20 let lékařské praxe v horské záchraně a expediční 
medicíně

 - horský vůdce

 - expert na hypotermii a omrzliny



§ Lorenzo Introzzi, Itálie, Val Gardena

 - lékař letecké záchranné služby v Dolomitech

 - expert na traumatologii v náročném terénu





+ Lektoři
§  Dominique Jean

 - viceprezidentka ISMM (Mezinárodní 
společnost pro horskou medicínu)

-  specialistka na expediční medicínu

§  Jean-Marc Bertrand

 - lékař sportovní medicíny 

 - 20 let zkušeností s horskou traumatologií

 - Avoriaz, Mt.Blanc Helicopteres



+ Lektoři

§  Jana Kubalová

§  Ivana Sikulová

§  Horští vůdci 

UIAGM



+
PRO KOHO je kurz určen? 

§  Lékaři všech oborů

§  Zdravotničtí záchranáři s minimálně 3 letou 
praxí v oboru urgentní medicína

§  Studenti medicíny po dokončeném 4.ročníku

§  Základní znalost ANGLIČTINY

§  Dobrá zdravotní kondice



+
PRŮBĚH KURZU 

§  teoretická příprava dle zaslaných skript

§   vstupní test on-line

§   2 sedmidenní interaktivní výukové bloky 
(workshopy, semináře, praktika)

§   závěrečná zkouška (test a modelová situace)



+
KDY? 

§ 31.3. – 6.4. 2016

§ 8.9. – 14.9.2016 



+
KDE? 

§ ZIMNÍ BLOK
Dvoračky, Krkonoše (Rokytnice n.J.)

§ LETNÍ BLOK
Jizerské hory/ Český ráj 



+ A NAVÍC! 

§  Výcvik ve 
vrtulníkovém 
středisku 

 Bergwacht–Bayern   
Bad Tölz 

12.-13.6.2016 



+ CENA 

n  2340,- Kč (tj.87 Eu)/den  

odpovídá 35 090,- Kč (1300 Eu) / celý kurz vč. DHP 

Sleva:  

 - 10% pro členy Společnosti horské medicíny 
s prokázanou aktivní vzdělávací činností v letech 2014-15 

 - 20% pro záchranáře 

 - 25% pro studenty lékařských fakult 



+
VÍCE NA 



www.KurzHorskeMediciny.cz



Účinnosť lavínových batohov 
Mgr. Marek Biskupič 
Stredisko lavínovej prevencie, Jasná, Slovensko 
 

   



Účinnosť lavínových batohov

Pascal Haegeli1, Markus Falk2, 

Emily Procter3, Benjamin Zweifel4, Frédéric Jarry5, Spencer Logan6, 

Kalle Kronholm7, Marek Biskupič8, Hermann Brugger3

1Avisualanche Consulting, Vancouver, Canada
2Inova Q Inc., Brunico, Italy

3EURAC Institute of Mountain Emergency Medicine, Bolzen, Italy
4WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, Davos, Switzerland

5National Association for Snow and Avalanche Studies (ANENA), Grenoble, France
6Colorado Avalanche Information Center, Boulder, USA

7Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Norway
8Avalanche Prevention Center, Jasna, Slovakia

www.ismm2014.org



Úvod

• Lavíny = granulárne prúdenie

• Špecifická sedimentácia (inverzná segregácia)

(zdroj: Vulliet et al. 2000)



Inverzná segregácia triedi veľké častice smerom k povrchu lavíny

(zdroj:BCA)



Retrospektívna štúdia 

Autorský kolektív:

Pascal Haegeli, Markus Falk, 

Emily Procter, Benjamin Zweifel, 

Frédéric Jarry, Spencer Logan, 

Kalle Kronholm, Marek Biskupič, 

Hermann Brugger

Avisualanche Consulting, Vancouver, Canada

Inova Q Inc., Brunico, Italy

EURAC Institute of Mountain Emergency Medicine, 

Bolzen, Italy

WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, 

Davos, Switzerland

National Association for Snow and Avalanche Studies 

(ANENA), Grenoble, France

Colorado Avalanche Information Center, Boulder, USA

Norwegian Geotechnical Institute, Oslo, Norway

Avalanche Prevention Center, Jasna, Slovakia

Haegeli et al. 

The effectiveness of avalanche

airbags. Resuscitation 2014



Štúdia

• Medzinárodný zber a vytvorenie databázy údajov o

lavínových nehodách zahŕňajúcich nehody s

lavínovými batohmi

• Vyhodnotenie účinnosti lavínových batohov na

základe zozbieraných údajov



Dátový súbor 424 obetí (245 nehôd)

1994-2012

France; 74

Austria; 63

Switzerland; 49

Canada; 28

Italy; 12

USA; 10
Others; 5 Norway; 4



ZAHŔŇAJÚCE KRITÉRIÁ

• Postihnutí boli lavínou seriózne strhnutí a /alebo boli 

čiastočne/celkovo zasypaní

• Veľkosť lavíny ≥ 2.0

• Nehody s viacerými typmi používateľov v jednej rovnakej 

lavíne

bez batohu 28%

s batohom (ne-nafúknutý) 14%

s batohom (nafúknutý) 58%

 porovnateľná kontrolná skupina



ČO JE “ÚČINNOSŤ”

Ak ich účelom je zníženia rizika kritického zasypania...



ČO JE “ÚČINNOSŤ”

Ak ich účelom je zníženia rizika kritického zasypania...

• robia to?



ČO JE “ÚČINNOSŤ”

Ak ich účelom je zníženia rizika kritického zasypania...

• robia to?

• ako to ovplyvňuje úmrtnosť?



S LÁVÍNOVÝM 

BATOHOM

BEZ LAVÍNOVÉHO 

BATOHU

Riziko kritického

zasypania

Úmrtnosť 

(v závislosti 

od zasypania)

Úmrtnosť

X



ČO JE “ÚČINNOSŤ”

Ak je ich účelom je znížiť pravdepodobnosť kritického zasypania...

• robia to?  áno

• ako to ovplyvňuje úmrtnosť?



2.3% 8.8% 1.5% 20.6%+ +

11.1% 22.2%

Riziko kritického

zasypania

Úmrtnosť 

(vo vzťahu 

od zasypania)

Úmrtnosť

X

S LÁVÍNOVÝM 

BATOHOM

BEZ LAVÍNOVÉHO 

BATOHU

-11%

+ ne-nafúknutia



ČO JE “ÚČINNOSŤ”

Ak je ich účelom je znížiť pravdepodobnosť kritického zasypania...

• robia to?  áno

• ako to ovplyvňuje úmrtnosť?

 zníženie o 50%

 nepriamo znížením rizika kritického zasypania



NE-NAFÚKNUTIA

Miera ne-nafúknutia: 20%

59%
17%

12%

12%

Zlyhanie zariadenia
Chyba užívateľa

Nevhodná údržba

Zničený počas lavíny

(n = 52)



2.3% 8.8% 1.5% 20.6%+ +

11.1% 22.2%

S LÁVÍNOVÝM 

BATOHOM

BEZ LAVÍNOVÉHO 

BATOHU 
+ ne-nafúknutia

Riziko kritického

zasypania

Úmrtnosť 

(v závislosti 

od zasypania)

Úmrtnosť

X

-11%



1.1% 12.2% 1.5% 20.6%+ +

13.3% 22.2%

critical 
27.9%

non-
critical 
72.1%

Riziko kritického

zasypania

Úmrtnosť 

(v závislosti 

od zasypania)

Úmrtnosť

X

S LÁVÍNOVÝM 

BATOHOM
+ ne-nafúknutia

BEZ LAVÍNOVÉHO 

BATOHU 
+ ne-nafúknutia

-9%



Aké efektívne sú lavínové batohy?

Koľko zo 100 ľudí zasiahnutých lavínou by prežilo, keby všetci boli

vybavení lavínovým batohom

Rozdiel absolútnej úmrtnosti =  Úmrtnosťs batohom – Úmrtnosťbez batohu





ČO TO ZNAMENÁ PRE 

UŽÍVATEĽA?



ZÁVER

• Lavínové batohy efektívne redukujú riziko kritického zasypania

• Batohy nepriamo ovplyvňujú úmrtnosť znížením rizika kritického 

zasypania

• Ne-nafuknutie batoha je jeho výrazným obmedzením

• Redukcia absolútnej úmrtnosti medzi 9% – 11%

• Limity štúdie:

posun smerom k vážnejším nehodám, nenahlasovanie všetkých 

lavínových nehôd



ZDROJE ÚDAJOV



Novinky v KPR Guidelines 2015 
MUDr. Jana Kubalová 
 

 Náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání ZZS JmK, p. o., 

Lékařská komise ČHS, Společnost horské medicíny a MedCom UIAA 
 

                                  



KPR GUIDELINES 2015 

MUDr. Jana Kubalová 

Náměstek pro krizovou připravenost a vzdělávání ZZS JmK, p. o. 

LK ČHS, SHM, MedCom UIAA 



 

Website: 

http://www.cprguidelines.eu/ 

  



Důležité kapitoly 

• Zveřejněny (ČR):          

15. 10. 2015 v 7:00  

• GL: 311 stran 

• CoSTR: 248 stran 

• Summary of changes:    

23 stran 

• Posters: 12 



Obsah prezentace 

• První pomoc 

• BLS + AED 

• Cardiac arrest in special circumstances 

(srdeční zástava ve specifických situacích) 

 



První pomoc 

• NOVINKA V GL! 



První pomoc 

• IFASAB – International First Aid Science Advisory Board 

• Většinou konsenzus odborníků, tradice a běžně 

používaných postupů 

• Doporučení obvykle není podpořeno nebo jen velmi 

málo publikovanými relevantními daty 

• PP = poskytnutí pomoci při nemoci nebo poranění 

• Provider: osoba trénovaná v poskytování první pomoci 

• Cíl: zachování života, zmírnit utrpení, prevence dalších 

chorob nebo poranění, podpořit uzdravení 

– Rozpoznat, posoudit, stanovit priority potřeby pomoci 

– Poskytnout pomoc dle svých kompetencí 

– Rozpoznat svoje hranice a zavolat si adekvátní pomoc 



Polohování  

• Na zádech vs. Zotavovací na boku 

• Trauma, agonální respirace: záda 

• Šok bez traumatu: záda, nohy výš 
(přechodné zlepšení stavu, < 7 min, proč není úplně 

jasné, 30 - 60°) 

• Po KPR, bezvědomí, jasně dýchá: na 

boku (nižší riziko aspirace a potřeby nutnosti zajištění 

DC) 

• Na jednom boku vždy max. 30 min, pak druhý 

• Trendelenburg v PP ne 



O2 pro first respondery 

• Není žádná přímá indikace ani evidence proč 

podávat kyslík při poskytování PP laiky  

• Naopak možnost vzniku vedlejších účinků, 

komplikací až zhoršení stavu 



Aplikace bronchodilatačních 

léků 
• Neindikovat!  

• Posadit vzpříměně 

• Pouze asistence při podání lékařem 

předepsaného léku 

• Provider by měl být trénován v podání různých 

typů a metod  



Rozpoznání mrtvice 

• Čas = mozek 

• F = face 

• A = arm 

• S = speach Tool 

• (T = time) 



Infarkt myokardu 

• Obvykle ruptura aterosklerotického plátu 

• Úplná nebo částečná okluze tepny 

• Aspirin/ antitrombotika mohou potenciálně snížit 

smrtnost i nemocnost 

• Podání aspirinu nemá velké riziko komplikací 

(mimo anafylaxe a krvácení) 

• => bolest na hrudi v.s. IM podat 150 – 300mg 

acetylosalicylové kyseliny p. o. 

• Etiologie bolesti na hrudi nejasná => nepodávat 

nic 



Anafylaxe – podání 

adrenalinu 

• GL 2010: 1. dávka i.m. beze změn, doporučení 

autoinjektor 

• GL 2015: doporučena 2. dávka i.m., pokud do 5 

– 15 minut nedojde k úlevě nebo pokud se 

příznaky objeví znovu 

 



Krvácení  

• 1. přímý tlak na místo krvácení/ rány 

• 2. chladný obklad s tlakem či bez na místo rány 

u malých nebo zavřených končetinových 

krvácení 

• Hemostatický obvaz + tlak (armáda..) – místa 

kde nelze účinně vytvořit tlak na ránu nebo 

zaškrtit 

• Turniket/ škrtidlo 

• Ne!!! Tlakové body 



Otevřený hrudník 

• Nesprávné použití okluzivního obvazu může 

způsobit tenzní PNO a smrt zraněného 

• Ránu nechat otevřenou nebo zakrýt 

NEokluzívním obvazem,  

• Zastavit krvácení přímým tlakem 



Popáleniny  
• 1. chladit minim. 10 min vodou 

• Důvody: snížení teploty v tkáni, 

snížení hloubky popáleniny, úleva 

od bolesti, snížení otoku v tkáni, 

redukce vzniku infekce 

• Jak a čím? Voda, balíčky, 

chladivé polštářky 

• Velké popáleniny, kojenci, malé 

děti tak, aby nedošlo k 

podchlazení  

• Sterilní krytí (i suché) dle 

dostupnosti 



Luxace zubu 

• Zub nevyhazovat, šance na záchranu! 

• Reimplantace není pro providera PP jednoduchá 

=> lepší k zubaři 

• Zub s sebou ve vhodném médiu: 

• Speciální roztok, propolis, vaječný bílek, 

kokosová voda a další  (= co je dostupné) 



Basic life support, AED 



BLS + AED 

• GL 2015 – úzká spolupráce mezi KZOS a 

zachránci na místě 

• KZOS = důležitá role ve stanovení zástavy 

oběhu, zahájení KPR (TANR), donesení AED 

• Zkušený zachránce (BLS provider) – rychle 

stanovit, okamžitě volat a kvalitně provádět KPR 



AED 

• Zástava oběhu 350 000 – 700 000/ rok v 

Evropě 

• Iniciální rytmus: 25 – 50% FK nebo VT 

• Léčba FK = defibrilace 

• Defibrilace provedená do 3 – 5 minut po 

kolapsu => až 50 – 70% šance na 

záchranu 

• GL 2015 důraz na veřejný přístup k AED 

• Místa s vysokou koncentrací lidí, 1 

zástava za 5 let = cost-effective pro 

rozmístění AED 



AED do JMK 



KPR + AED 

• Agonální dechy až 40% obětí v první minutě po zástavě 

• Hypoxie => křeče, pozor na záměnu s epilepsií 

• Zahájení KPR: BEZVĚDOMÍ + NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ 

• Hlavní úloha v rozpoznání CA = KZOS (checklisty, 

otázky) 

• TANR dospělý: pouze stlačení hrudníku 

• TANR dítě: 5 vdechů, stlačení hrudníku a dýchání 

 



Algoritmus + AED 

• KPR s minim. přerušením 

• Vykonávat pokyny AED, 

přerušit, jak řekne AED, ne 

dříve 

• Při analýze a výboji se 

nedotýkat pacienta 

• AED dítě: 

> 8 let dospělé 

< 8 let redukce nebo 

pediatrické elektrody 

 

 



KPR technika 

• Největší přežití: hloubka 4,5 – 5,5 cm 

• Hloubka > 6 cm => prokázané vyšší riziko 

poranění 

• Konsenzus: alespoň 5 cm, ale ne víc, než 6 cm 

• Frekvence: min. 100, max. 120/min 

• Frekvence > 120 = menší hloubka kompresí 

 



Cardiac arrest in special 

circumstances 

• Speciální příčiny (4H, 4T) – hypotermie, trauma 

• Speciální prostředí (přírodní prostředí – lavina, 

vysoká nadmořská výška, odlehlé oblasti) 

• Speciální pacienti 

 



RESUSCITATION 

IN TRAUMA 



Hypotermie  

• Pokles teploty < 35 st. C nebo je měření nedostupné 

+ pozitivní anamnéza expozice chladnému 

prostředí, studená kůže, event. přidružené faktory 

• V teplých krajích podceňována 

• Klasifikace: Swiss staging system dle REGA  

• Měření teploty: dolní 1/3 esofagu ~ teplotě v srdci 

• Močový měchýř + rektální teplota – reagují pomaleji 

• Tympanální teplota: pouze termistorové teploměry, 

falešně nižší, IR ne!!! 

 



Hypotermie a KPR 

• Stanovení zástavy oběhu do 1 min 

• OTI = oxygenace, tj. zajistit co nejdříve, riziko VT nebo VF při 

OTI je nízké 

• Předpokládáš-li HT => ověř ji teploměrem 

• Medikace + intervaly podání viz GL 2010, tj. do 30 st. C ne! 

• HT a defibrilace: max. 3x 

• TH: evakuace z chladného prostředí, prevence dalšího 

prochládání, rychlý transfer do nemocnice, ohřívání  

• PNP: teplé i.v. infuze a ohřátý vzduch nejsou proveditelné, 

neoddaluj transport do nemocnice! 

• II – IV stabilita? nestabilní: omezit pohyb, Tks< 90, arytmie, 

TT< 28 st. C => ECLS dostupnost 



KPR a hypotermie 

• Při hypotermii a rizikovém prostředí lze 

odložit zahájení KPR o 10 min 

• Transport za kontinuální KPR pouze 

pomocí mechanické srdeční masáže 

Nebo 

• Intermitent CPR = (ne trauma) 

• Teplota > 20 st. C = 5 min KPR, 5 min transport 

• Teplota < 20 st. C = 5 min KPR, 10 min 

transport 

• CPR ne: zranění neslučitelná se životem, 

fatální onemocnění, nestlačitelný hrudník 



Akutní stavy v přírodním 

prostředí a v divočině 

• Odlehlé oblasti a náročný terén: obtížný přístup i 

transport, časy se prodlužují, výzva pro záchranáře 

• S výhodou LZS 

• Více rizik: chladné prostředí, vlhkost, ostré světlo, sníh, 

led, omezené lidské i materiální zdroje 

• Vysoké nadmořské výšky (nad 3500m) limitují výkon 

záchranářů 



http://www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/aktualne/tiskove-

zpravy/1937-zachrana-turisty-z-nepristupneho-terenu 







http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/280483-na-15-hodin-se-

protahla-zachrana-ceskeho-turisty-v-tatrach.html 



Divočina a odlehlé oblasti vs. 

AED 

• Příčina zástavy oběhu v HA: nejsou 

epidemiologická data, ale 60 – 70% je 

náhlá srdeční smrt  => 

• Je odůvodněné rozmístit veřejná AED na 

místech s velkým pohybem turistů (horské 

chaty, lyžařská střediska, akce s velkým 

počtem osob 

• Horská služba 

 



Lavinová nehoda 

• V Evropě a Sev. Americe cca 150 obětí lavinové 

nehody každý rok 

• Příčiny smrti: asfyxie, trauma, hypotermie 

• Prognostické faktory: tíže poranění, doba 

zasypání, volné dýchací cesty, tělesná teplota, 

K+ 

• Nejsou volné dýchací cesty = smrt do 35 min 

• Průměrný pokles teploty v lavině 3 st. C. => 

těžká HT může nastat po 60 min 

• Nejvyšší K+ u přeživší oběti: 6,4 mmol/l 

 



Kdy není šance na přežití:  

• Doba zasypání > 60 

min (TT  < 30 st. C) a 

jsou ucpané DC 

• K+ > 8 mmol/l 

 

• Zachránci obvykle 

neznají GL pro KPR 

oběti lavinové nehody 

=> checklist 

 

• Často více 

zasypaných, obvykle 

nelze poskytnout plnou 

péči všem – omezení 

lidských a materiálních 

zdrojů 





www.brnenske-dny.cz 

Hlavní program: 21 – 22. dubna 2016 

Workshopy od 20. dubna  

Speciální blok: wilderness medicine 

POZVÁNKA NA BRNĚNSKÉ DNY 

PNP 2016 



Resuscitácia hypotermického pacienta – 
odporúčania vs. realita 
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Horská služba Nízke Tatry Juh, ZZS Falck 
 

 



Resuscitácia 
hypotermického pacienta

ODPORÚČANIA vs. REALITA

IVANA SIKULOVÁ

2015

HORSKÁ SLUŽBA NÍZKE TATRY JUH                             ZZS FALCK



Kazuistika

info:  Bc. Marek Žifčák

Hlásenie KOS Prešov: Mestskí policajti nachádzajú na 

námestí v Poprade ženu, ktorá je asi podchladená a slabo 

komunikuje...

Výzva na výjazd pre RZP Poprad: 6:49

Príchod posádky na miesto: 6:51



Situácia na mieste

 RZP zisťuje že je zima: 30.10.2014, -4°C

 Mestskí policajti nevedia určiť čas, ako 
dlho je pacientka vystavená chladu.

 Na otázky reaguje latentne, nehýbe sa, 
sedí na lavičke

 Pulz na a. radialis nehmtný, kapilárny 
návrat nad 2 sekundy 

 Farba kože bledá až popolavá

 RZP nakladá ženu na nosidlá 
(minimalizácia pohybov)

V ambulancii nastáva zastavenie obehu = KPR



Na miesto udalosti prichádza RLP – 7:04

 V ambulancii RZP preberá KPR 

 Úvodné hodnoty: GCS: 3, EKG: BEA, gasping

RLP pokračuje v liečbe: 

 Zabezpečenie DC bez medikácie, ETI

 Pokračovanie v KPR podľa ERC 2010

 i.v. adrenalin 1 mg á 3-5 min, spolu 3 mg

 500 ml F1/1 i.v. ohriaty na cca 39°C

 Počas KF podaný výboj 200 J , spolu 3x 



Transport

 Transport za kontinuálnej KPR (kompresie + ventilácia) 

 na centrálny príjem Nemocnice Poprad (vzdialensoť cca 
800 m, trvanie transportu 4 min )

Pracovné dg. Podľa RLP

 Zastavenie obehu

 Pokračujúca KPR

 hypotermia



Odovzdanie pacientky v nemocnici 

 Pacientku príjma OAIM v kontinuálnej KPR pre KF v hypotermii

 Teplota v močovom mechúre pri príjme 25,5°C

 Pokračovanie v KPR

 Po defibrilácii obnovenie SR ale následne skĺzava do KF

 Po 60 min KPR, aktívneho ohrievania, 16 defibriláciach,
dochádza k obnoveniu SR

 Čas odovzdania: 8:10 (pečiatka)



Dohľadanie pacientky                        vek: 34 rokov

 Prijatá 30. 10. 2014 o 8:10. Pokračuje sa v aktívnom ohrievaní

 Po zahriatí sa klinický stav postupne zlepšoval a po vysadení sedácie sa
pacientka prebrala do plného vedomia GCS 15b.

 Na tretí deň dochádza k rozvoju ARDS a pacientka musí byť znovu
napojená na UPV

 3.112014 je preložená do spádu na OAIM Trenčín s Dg: hypotermia
ťažkého stupňa, zastavenie obehu s úspešnou KPR, ARDS, etylizmus,
heptatopatia

 Z OAIM Trenčín dňa 12. 11. 2014 prepustená do domácej liečby bez
neurologického deficitu



Čo na to ERC Guidelines 2010?
1.  Diagnostika HT

ERC 2010 odporúčania kazuistika/realita

Podozrenie na hypotermiu môže vyplynúť z 

anamnézy + klinické príznaky

pacientka nájdená na lavičke vonku pri 

-4°C, čas neznámi, zlyhávnie VF

Potvrdenie Dg – meraním TT jadra: 

1. teplomer so škálou pre nízke teploty  

2. meranie TT v pažeráku, moč. mechúre, 

konečníku, epitympanicky

Nedostupné v teréne (RLP/RZP)

V nemocnici nameraná TT 25,2°C v 

moč.mechúre

Epitympanické meranie s termistorom – môže mať falošne nižšie hodnoty 

(teplota prostredia je nízka, sonda je zle izolovaná, vonkajší zvukovod je 

zablokovaný, chýbajúci prietok v karotíde pri zastavení obehu)



Diagnostikovanie na základe klinických príznakov
(Swiss system – REGA)

Klasifikácia 

 

Teplota °C REGA Klinický stav  

„on site triage“ 

°C  Spotreba O2 

tkanivom 

Ľahká  35 - 32 I Jasné vedomie, 

chladový tras 

35 - 32  

Stredná 32 - 28 II Postupný útlm 

vedomia, nie je tras, 

arytmie 

32 - 28 < o 50 % 

Ťažká  < 28 III Bezvedomie, 

základné VF 

spomalené, ale 

zachované. Arytmie  

28 - 24 < o 50 % 

IV Bezvedomie, apnoe, 

KF, ASY 

24 - 15 < o 75 % 

V Ireverzibilná HT < 13  < o 92 % 

 



Čo na to ERC Guidelines 2010?
2. Defibrilácia

ERC 2010 odporúčania kazuistika/realita

Ak je prítomná KF, aplikujte 

výboj s max. dostupnou energiou 

podaný prvý výboj 200J

Ak pretrváva KF/KT po troch 

výbojoch, odložte ďalšie 

defibrilácie, ďalšie výboje až po 

zahriatí nad 30°C  

TT pri príjme 25,2°C, 

počas 60 min. KPR podaných 16

defibrilácii



Čo na to ERC Guidelines 2010?
3. Farmakoterapia

ERC 2010 odporúčania kazuistika/realita

Nepodávať lieky KPR pri TT < 

30°C

Podané 3 mg adrenalínu v úvode 

(neznáma TT v ambulancii)

Pri TT > 30°C dvojnásobné 

intervaly medzi dávkami do 

normotermie

Podaný adrenalín á 3-5 min. 

Metabolizmus liekov je spomalený = toxické plazmatické 

koncentrácie liekov podaných opakovane



Čo na to ERC Guidelines 2010?
4. Terapia v teréne

ERC 2010 odporúčania kazuistika/realita

Premiestnenie z chladného prostredia a prevencia 

ďalšieho podchladenia

správne

Imobilizácia pacienta, horizontálna poloha, 

kontinuálny monitoring, EKG, kontinuálna KPR

správne

Rýchly transport do cieľového pracoviska = 

ohriatie pacienta

správne

Prednemocničná starostlivosť len v nutnom minimálnom rozsahu, 

nesmie oddialiť transport = scoop and run



Čo na to ERC Guidelines 2010?
5. Ohrievanie

ERC 2010 odporúčania realita

Pasívne ohrievanie: vhodné u ľahkej hypotermie, pri vedomí. 

Zabaliť do deky, Alu fólie, umiestnenie do teplého prostredia

Možnosť aj pre 

laikov

Aktívne externé: chemické teplené vrecúška

Forced Air Blanket (deka vyhrievaná prúdením horúceho vzduchu)

Podávanie ohriatych roztokov (42°C) i.v. veľké objemy pre 

vazodilatáciu pri ohrievaní + hemodinamický monitoring

2°C/h

2-3°C/h

1-1,5°C

Aktívne vnútorné:

Laváž moč. mechúra, žalúdka, pleurálna

Vdychovanie zvlhčeného ohriatého vzduchu

Mimotelový obeh (ECMO)

1-2°C/h

8-10°C/h



Čo na to ERC Guidelines 2010?
5. Ohrievanie

ERC 2010 odporúčania realita

Mimotelový obeh (ECMO) –

preferovaný u pacientov so 

zastaveným obehom s ťažkou 

hypotermiou

Kardiocentrá v SR: Banská Bystrica, 

Košice, Bratislava

Málo dostupné pre túto Dg. 

Nedohodnuté žiadne postupy ZZS s 

kardiocentrami v SR

Neprítomnosť skúseností 



Kardiocentrum SUSCH Banská Bystrica

 „...u pacientov s akcidentálnou hypotermiou to bude horšie. My sme u
nás ešte nikdy takéhoto pacienta nemali, a teda ani nemáme žiadne
praktické skúsenosti s týmto typom liečby. Máme tu aj mimotelový obeh
aj ECMO, ale použitie je len u kardiakov pri kardiochirurgických
zákrokoch, a to je úplne iná problematika. Čo sa týka ECMA sme zatiaľ
len na začiatku , tohto roku sme ho použili dva krát, boli to pacienti po
infarktoch myokardu. Bohužiaľ pacienti neprežili. Zatiaľ teda len
zbierame prvé skúsenosti. Zo slovenských kardiochirurgických
pracovísk sa tejto problematike nevenuje nikto.“

MUDr . Ivan Job
primár OAIM
SÚSCCH a.s.



Ďakujem za pozornosť



System leczenia pacjentow w hipotermii 
glebokiej 
Dr.Silveriusz Kosinski, Dr.Tomasz Darocha 

Centrum Leczenia Hipotermii Głlebokiej, Kraków, Polsko 

 

 

   



HIPOTERMIA

SYSTEM LECZENIA POZAUSTROJOWEGO

Tomasz Darocha, Sylweriusz Kosiński, Witold Cikowski, 

Anna Jarosz, Hubert Hymczak, Robert Gałązkowski, Rafał Drwiła, Jerzy Sadowski



W wyniku 
przeprowadzonej 

analizy kart zgonów w 
latach 2009-2012 na 

terenie Polski, 
stwierdzono że 

przyczyną wyjściową 
śmierci było narażenie 

na nadmierne naturalne 
zimno u 

2198 osób

ROK Liczba
zgonów

2009 454

2010 615

2011 340

2012 427

2013 362

www.hipotermia.edu.pl



Zgon z powodu 
hipotermii

POLSKA

w tym:

w szpitalu

w innym
zakładzie 

opieki
zdrowotnej

w domu
w innym 
miejscu

2009 454 105 1 64 284

2010 615 164 4 85 362

2011 340 99 2 44 195

2012 427 121 2 68 236

2013 362 135 0 29 198

489 osób (26,63%) stwierdzono zgon w szpitalu

www.hipotermia.edu.pl



skala oceny hipotermii według IKAR

klasyfikacja opis Tc (°C)

HT I
 przytomny

 obecne dreszcze
35 – 32

HT II

 obniżony poziom świadomości
 apatia, zaburzenia mowy i        

koordynacji ruchowej

 nieobecne dreszcze

32 – 28

HT III

 nieprzytomny

 możliwe zaburzenia rytmu serca

 zazwyczaj bardzo wolne, nitkowate  

tętno, rzadkie, płytkie oddechy

28 – 24

HT IV  zatrzymanie krążenia, śmierć <24

HT V  śmierć, zamarznięcie

Durrer B, Brugger H, Syme D. The medical on site treatment of hypothermia. Commision For Mountain Emergency
Medicine, 1998



POMYSŁ a REALIZACJA

marzec 2013r. startujemy 

opracowaniem procedury pozaustrojowego 

leczenia hipotermii głębokiej

S. Kosiński – T. Darocha – R. Drwiła – A. Jarosz



WSPÓŁPRACA

Materiały edukacyjne oraz numer alarmowy do koordynatora ds. leczenia 

pozaustrojowego leczenia hipotermii głębokiej trafiły 

do wszystkich oddziałów ratunkowych (20 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz 

11 izb przyjęć), wszystkich 116 jednostek pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, 

straży ochrony kolei, strażników 6 parków narodowych, straży granicznej oraz 

jednostek policji na terenie województwa. Podpisano porozumienie na temat 

współpracy ze służbami górskimi ( 6 jednostek - Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe grupa Bieszczadzka, Beskidzka, Jurajska, Podhalańska, 

Krynicka oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)



strona internetowa:    www.hipotermia.edu.pl



www.hipotermia.edu.pl

TELEFON ALARMOWY 

CENTRUM LECZENIA HIPOTERMII GŁĘBOKIEJ

dla województwa małopolskiego

możliwość wdrożenia leczenia pozaustrojowego  

TEL. 501 039 462
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80; 31-207 Kraków



Procedura trafiła do personelu medycznego

zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

ma terenie całej Polski 

Możliwy pomiar temperatury głębokiej

na pokładzie ratownika 4,5,6,10 

(LPR Kraków, Kielce, Sanok, Gliwice) 

oraz śmigłowiec TOPR



KAŻDY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Na tablecie katalog HIPOTERMIA

dostępna prezentacja, karta kwalifikacyjna, materiały edukacyjne





POŁĄCZENIA ALARMOWE

Skonsultowaliśmy 104 pacjentów 

81 brak wskazań do leczenia pozaustrojowego (pacjenci 

HT I, II, III – stabilni krążeniowo)

22 dorosłych pacjentów leczono 

pozaustrojowo + 1 dziecko w ramach SU 

Prokocim

32 poszukiwania



POŁĄCZENIA ALARMOWE

Skonsultowaliśmy 104 pacjentów 

81 brak wskazań do leczenia pozaustrojowego (pacjenci 

HT I, II, III – stabilni krążeniowo)

22 dorosłych pacjentów leczono 

pozaustrojowo + 1 dziecko w ramach SU 

Prokocim

32 poszukiwania



AKCJE POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZE

PROWADZONE PRZEZ SLUZBY GORSKIE

TOPR oraz 5 grup GOPR 

(Bieszadzka, Beskidzka, Podhalańska, Jurajska, Krynicka)

Raportowanie o rozpoczęciu działań 

poszukiwawczo-ratowniczych

w okresie

1.10 – 1.04

32 poszukiwania



ZABEZPIECZENIE TERENU GÓRSKIEGO –

koordynator hipotermia



podejrzenie hipotermii 
objawy kliniczne, wywiad i/lub 
Tc <35ºC

obecny oddech?
ocena 60 sekund

przytomność upośledzona ?

HT 2/3
➔unikanie ruchów, pozycja leżąca
➔szczelne, warstwowe okrycie
➔ostrożne ogrzewanie zewnętrzne
➔wszelkie manipulacje w drogach 

oddechowych bardzo ostrożnie
➔monitorowanie
➔Transport do szpitala

HT 4
➔ prowadzenie resuscytacji 
➔ ogrzewanie dostępnymi metodami
➔ zabezpieczenie dróg oddechowych (np. rurką krtaniową)

NIE OPÓŹNIAJ EWAKUACJI 

DO 3 WYŁADOWAŃ AED – KOLEJNE ODROCZ

W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZATRZYMANIA 
KRĄŻENIA Z POWODU HIPOTERMII 
DOPUSZCZALNE PRZERWY W RESUSCYTACJI

5 minut UCISKAJ I WENTYLUJ; 5 minut EWAKUACJI
OGRANICZAJ PRZERWY DO MINIMUM

TAKNIE

HT 1
➔ zapewnij ciepłe otoczenie
➔zmiana ubrania na suche
➔ciepłe/słodkie płyny doustnie
➔dopuszczalna aktywność fizyczna

pewne objawy śmierci ?
np. dekapitacja, zmiażdżenie/przecięcie 

tułowia, zamarznięcie

POWIADOM RATOWNIKA 
DYŻURNEGO CENTRALI

KONTAKT Z KOORDYNATOREM DS. HIPOTERMII
TEL ALARMOWY 501039462

NIE

NIE

TAK

www.hipotermia.edu.pl 



I pacjent  - 15.11.2013r. - Kraków

Pacjent NN, temperatura 25 st. cel. Stan po NZK w mech. bradyasystolii, 

zespół poresuscytacyjny – znaczna niestabilność krążeniowo/oddechowa

W wyniku zastosowanego leczenia 

pacjent w dobrostanie zdrowia opuścił szpital

Przytomny, wydolny krążeniowo i oddechowo, bez ubytków neurologicznych



II pacjent  - 31.01.2014r. - Kraków

Pacjent lat 56, temperatura 22 st. cel. nagłe zatrzymanie krążenia –

prowadzone działania resuscytacyjne – natychmiastowa kwalifikacja – podczas 

resuscytacji przejazd do 

Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Działania resuscytacyjne poza KSS. im. Jana Pawła II 1h 30min, 

w JPII – 50 min. Wszczepiono ECMO podczas NZK.  

W wyniku zastosowanego leczenia pacjent

Przytomny, wydolny krążeniowo i oddechowo, bez ubytków neurologicznych 

przebywa na IT KSS. im. Jana Pawła II









Temp. 25.7ºC, - Rabka – po leczeniu GCS 15; CPC 1



IV pacjent 17.04.2014r . Temp. 24.7ºC, - Kraków - po leczeniu GCS 15; CPC 1 



V pacjent - Zakopane

• mężczyzna lat 60 temperatura głęboka 26,2 ºC, 
nieprzytomny, z niewydolnością krążeniowo-oddechową.  

Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej. 
Uzyskano pełną stabilizację układu sercowo-

naczyniowego i oddechowego oraz pełny powrót funkcji 
neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala Cerebral

Performance Category (CPC) – 1



VI pacjent – Limanowa

• mężczyzna lat 55, temperatura głęboka 29 ºC,  nieprzytomny, z 
niewydolnością krążeniowo-oddechową. Zachłystowe zapalenie płuc. 

Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej. Uzyskano pełną 
stabilizację układu sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz 

pełny powrót funkcji neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala Cerebral 
Performance Category (CPC) – 1

VII pacjent - Kraków
• mężczyzna lat 62 temperatura głęboka 28 ºC, nieprzytomny, z 

niewydolnością krążeniowo-oddechową.  Implantacja ECMO w 
konfiguracji tętniczo-żylnej. Uzyskano pełną stabilizację układu 

sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz pełny powrót funkcji 
neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala Cerebral Performance Category

(CPC) – 1



VIII pacjent – Nowy Sącz

• mężczyzna lat 45, temperatura głęboka 22 ºC,  (łączny czas 
zatrzymania krążenia do czasu terapii pozaustrojowej 4h 40 min), 
Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej podczas działań 

resuscytacyjnych – nie uzyskano pełnej stabilizacji układu sercowo-
naczyniowego i oddechowego, pacjent zmarł

IX pacjent - Kraków

• mężczyzna lat 52, temperatura głęboka 26 ºC, Implementacja 
ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej po NZK – nie uzyskano pełnej 
stabilizacji układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, pacjent 
zmarł. Podstawową przyczyną zgonu było działanie toksykologiczne 
alkoholu nie znanego pochodzenia oraz wtórnie hipotermia.  



X pacjent – Babia Góra
• Mężczyzna lat 29, temperatura głęboka 22 ºC, łączny czas 

zatrzymania krążenia do czasu terapii pozaustrojowej 2h 30 min), 
Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej podczas działań 
resuscytacyjnych Uzyskano pełną stabilizację układu sercowo-
naczyniowego i oddechowego oraz pełny powrót funkcji 
neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala Cerebral Performance Category 
(CPC) – 1



XII pacjent - Bochnia

XI pacjent - Krzeszowice
• mężczyzna lat 47 temperatura głęboka 24 ºC, nieprzytomny, z 

niewydolnością krążeniowo-oddechową.  Implantacja ECMO w 
konfiguracji tętniczo-żylnej. Uzyskano pełną stabilizację układu 

sercowo-naczyniowego oraz pełny powrót funkcji neurologicznych -
GCS 15 pkt. Skala Cerebral Performance Category (CPC) – 1

• mężczyzna lat 54 temperatura głęboka 24 ºC,w trakcie NZK -
łącznych czas 155 minut.  Implantacja ECMO w konfiguracji 
tętniczo-żylnej . Uzyskano pełną stabilizację układu sercowo-
naczyniowego oraz pełny powrót funkcji neurologicznych - GCS 15 
pkt. Skala Cerebral Performance Category (CPC) – 1



XIII pacjent – Sucha Beskidzka

mężczyzna lat 78 temperatura głęboka 24 ºC, w trakcie NZK – łączny 
czas 144 minuty.  Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej . 
Uzyskano pełną stabilizację układu sercowo-naczyniowego oraz pełny 
powrót funkcji neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala Cerebral 
Performance Category (CPC) - 1

XIV pacjent – Nowy Targ

mężczyzna lat 60 temperatura głęboka 23 ºC, w trakcie NZK – łączny 
czas 177 minuty.  Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej . 
Uzyskano pełną stabilizację układu sercowo-naczyniowego oraz pełny 
powrót funkcji neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala Cerebral
Performance Category (CPC) - 1



XV pacjent – Kraków

Kobieta lat 38 temperatura głęboka 23ºC, w trakcie NZK – łączny czas 
107 minuty.  Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej . 
Uzyskano pełny powrót funkcji neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala 
Cerebral Performance Category (CPC) – 1. W trakcie leczenia na IT



XVI pacjentka – Tatry
Kobieta lat 25 temperatura głęboka 16,9ºC, w trakcie NZK – łączny 
czas 345 minut.  Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej . 
Uzyskano pełny powrót funkcji neurologicznych - GCS 15 pkt. Skala 
Cerebral Performance Category (CPC) – 1.  











XVII pacjent – Zakopane

mężczyzna lat 84 temperatura głęboka 25 ºC, Implantacja ECMO w 
konfiguracji tętniczo-żylnej . Nie uzyskano stabilizacji układu sercowo-
naczyniowego. Pacjentka zmarła.

XVIII pacjent – Nowy Targ
mężczyzna lat 60 temperatura głęboka 23 ºC, w trakcie NZK  
Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej . Nie uzyskano 
stabilizacji układu sercowo-naczyniowego. Pacjentka zmarła

XIX pacjent – Kraków
mężczyzna lat 58 temperatura głęboka 26 ºC. Implantacja ECMO w 
konfiguracji tętniczo-żylnej. Nie uzyskano stabilizacji układu sercowo-
naczyniowego. Pacjentka zmarła 



XX pacjent – Kraków

kobieta lat 24 temperatura głęboka 28 ºC – wypadek nurkowy. Implantacja ECMO 

w konfiguracji tętniczo-żylnej w trakcie akcji resuscytacyjnej. Nie uzyskano 

stabilizacji układu sercowo-naczyniowego. Pacjentka zmarła 

XXI pacjent – Kraków
kobieta lat 81 temperatura głęboka 27 ºC. Implantacja ECMO w konfiguracji 

tętniczo-żylnej. Nie uzyskano stabilizacji układu sercowo-naczyniowego. Pacjentka 

zmarła 

XXII pacjent – Skomielna Biała
mężczyzna lat 64 temperatura głęboka 21,5 ºC – zatrzymanie krążenia. 

Implantacja ECMO w konfiguracji tętniczo-żylnej. Nie uzyskano stabilizacji układu 

sercowo-naczyniowego. Pacjent zmarł



PACJENCI W HIPOTERMII GŁĘBOKIEJ

PODDAWANI TERAPII ECMO 

W TRAKCIE ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNCYH

Leczono 11 pacjentów 

7 pacjentów GCS 15 pkt. CPC 1; 

(temp. 22 st. cel. – czas NZK 140min; temp. 22 st. cel. NZK 150 min; 

temp. 24 st cel – czas NZK 155 min; temp. 16,9 st Cel – 345 min )

4 pacjent - zgon



22 pacjentów w hipotermii głębokiej

(temperatura głęboka 16.9-29°C)

11 pacjentów dorosłych 

NZK 

(6 asystolia; 5 VF)

Wstrząs kardiogenny (11 pts)

ECMO VA



TRANSPORT PACJENTÓW W TRAKCIE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA



PODSUMOWANIE LECZENIE POZAUSTROJOWE

Leczono 22 pacjentów dorosłych 

8 pacjentów zmarło 

14 pacjentów GCS 15 pkt. CPC 1



W ramach postępowania ratunkowego u pacjentów nieprzytomnych, u 

których wywiad może wskazywać na wychłodzenie, obowiązuje 

dokonanie pomiaru temperatury głębokiej. W przypadku stwierdzenia 

temperatury głębokiej ciała poniżej 28 stopni Celsjusza, zaleca się 

konsultację telefoniczną z lekarzem dyżurnym Oddziału Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii (OAiIT) najbliższego szpitala w którym oprócz 

OAiIT zlokalizowany jest również oddział kardiochirurgii, a tym samym 

istnieje możliwość zastosowania ogrzewania pozaustrojowego za 

pomocą systemu krążenia pozaustrojowego (CPB) lub ECMO.



WSPÓLNY PROJEKT

HIPOTERMIA-TATRY



Dziękujemy za uwagę

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI

7 DNI W TYGODNIU, 

24h NA DOBĘ



25 let Rakouské společnosti alpské 
a výškové medicíny (ÖGAHM) –  
zpráva o konferenci v Obergurgelu 
7. – 9. 11. 2014 
a Sporné otázky léčení podchlazení 
MUDr. Ivan Rotman 

Společnost horské medicíny ČR, MedCom UIAA (corresponding member) 

 

                                        



25 let Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny 
– zpráva o konferenci 7. – 9. 11. 2014 aneb Sporné otázky v léčení podchlazení 

 

 

V minulém roce oslavila Rakouská společnost alpské a výškové medicíny 25. výročí od 
svého založení v roce 1989 (15. 4. 1989). Zakladateli byli páni lékaři, dnes profesoři, Franz 
Berghold, Egon Humpeler a Wolfgang Schobersberger. 

V prvním vydání ročenky Jahrbuch 1990 Franz Berghold napsal: „Alpská medicína nemá 
monodisciplinární obsah, nýbrž žije z úzkého a mnohotvárného propojení vědy a praxe; 
alpskou medicínou se zabývají především lidé, kteří se sami vášnivě cítí spojení chozením 
v horách a horolezectvím.“ 

 

Grafika s časovou osou ukazuje vztahy mezi alpinistikou – horolezectvím, rozvojem 
záchrany v horách, vznikem oborů záchranářské medicíny a výškové medicíny a zakládáním 
jejich organizací: Lékařská komise IKARu (ICAR Alpine Emergency Medicine Commission)  
Mezinárodní komise pro záchranu v horách (International Commission for Alpine Rescue 
(ICAR)) v roce 1948, Lékařská komise UIAA (UIAA Medical Commission) Mezinárodní 
alpinistické federace (Union Internationale des Associations d´Alpinisme – UIAA, 1932) v roce 
1981 a Mezinárodní společnost horské medicíny International (Society for Mountain 
Medicine, ISMM) v roce 1985. V letošním roce dospěl vývoj Rakouské společnosti k vydání 
knihy Alpin- und Höhenmedizin a nové webové stránce. 

Již v roce 1983 byla ustavena americká Wilderness Medical Society, v roce 1994 
Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin, z dalších významných společností lze 
jmenovat Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin e.v., Italian Society for 
Mountain Medicine (SIMEM), Spanish Society of Mountain Rescue and Medicine, Catalan 
Society of Mountain Medicine (www.iemm.org), Japanese Society of Mountain Medicine 
(a Medical-Science Committee of Japanese Mountaineering Association(JMA)), Mountain 
Medicine Society of Nepal, ale také Bulgarian Society for Mountain Medicine, od roku 2011 

http://www.theuiaa.org/
http://www.iemm.org/


Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego (Polish Society for Mountain 
Medicine and Rescue – Sociedad Polaca de Medicina y Auxilio en Montana) 

http://medycynagorska.pl/, nedávno založená Canadian Society of Mountain Medicine, letos 
založená British Mountain Medicine Society. 

Významnou událostí bylo ustavení Institute of Mountain Emergency Medicine (EURAC) 
v Bolzanu v roce 2009, jako první specializované instituce v oblasti horské záchranářské 
medicíny. Jejím cílem je zlepšení diagnostiky a léčení zraněných a akutně onemocnělých osob 
v horském prostředí pozvednutí standardů horské akutní medicíny na mezinárodně 
uznávanou úroveň založené na medicíně důkazů. Instituce je součástí European Academy of 
Bozen/Bolzano (Eurac Research), založené v roce 1992, s 11 výzkumnými ústavy a více než 300 
vědci. 

Rakouská ÖGAHM je co do počtu členů nejsilnější národní organizace věnující se horské 
a výškové medicíně. Jejími vzdělávacími kurzy, certifikovanými ISMM, MedCom UIAA a 
MedCom ICAR) prošly stovky absolventů. Oproti očekávání a záměru však absolventi Diplomu 
horské medicíny jen zřídka doprovázejí expediční a trekingové výpravy do vysokých hor. 
Rakousku chybí výzkumná základna ve vyšší nadmořské výšce jako Jungfraujoch ve Švýcarsku, 
Zugspitze v Německu, Signalkuppe/Monte Rosa v Itálii či  Pyramid International 
Laboratory/Observatory  Ev-K2-CNR v Nepálu a další v Severní a Jižní Americe. 

 

Jednou z hlavních přednášek konference v Obergurgelu byl referát Petera Paala „Sporné 
otázky v léčení podchlazení“ (Kontroversen in der Behandlung von Hypothermen). Vzhledem 
ke značnému časovému odstupu od konference je následující přehled doplněn i dalšími 
novými poznatky. 

 

V praxi záchrany v horách se u případů těžkého podchlazení, včetně vyproštěných 
z laviny, dosud nezřídka setkáváme s nejistotou při volbě optimálního léčebného postupu 
a cílového zdravotnického zařízení, kam zachráněného pacienta transportovat. 

Definice hypotermie 
Normální tělesná teplota je 35,6 až 37,8 °C resp. 36,6 až 37,7 °C (htt). Náhodná 

hypotermie je charakterizována nechtěným poklesem teploty tělesného jádra pod 35 °C. 
S klesající teplotou se snižují nároky organismu na zásobení kyslíkem – asi o 6 % na 1 °C (Paal 
P, 2013). Zvyšuje se tolerance k hypoxii, a tím i naděje na přežití delší zástavy oběhu bez 
neurologických následků, než by tomu bylo při zástavě za normální tělesné teploty. Například 
při vnitřní teplotě 28 °C klesne spotřeba kyslíku na 50 %, při 22 °C na 25% normální hodnoty. 

Negativním jevem však je, že nízká teplota snižuje srážlivost krve, a tak zvětšuje a prodlužuje 
krvácení, což má nepříznivé důsledky u zraněných ve větší ztrátě krve. 

http://medycynagorska.pl/
http://www.eurac.edu/en/research/institutes/memedicine/default.html


 

Hypotermie a úraz, smrtelná triáda 
Každý zraněný je ohrožen podchlazením a kombinace většího úrazu s hypotermií bývá 

spojena s horší prognózou než u hypotermie samotné. V souboru 302 zraněných pacientů byl 
téměř každý druhý podchlazený (Helm M, 1995). Podobný výskyt byl u 660 operovaných 
pacientů pro úraz, ve studii o 10 let později (Charles E. Smith, 2005). 

V souboru s 71 zraněnými, byla teplota pod 32 °C spojena se 100% úmrtností, bez ohledu 
na přítomnost šoku a závažnost úrazu. U samotné hypotermie byla úmrtnost 23 %. ( (Tsuei BJ, 
2004) vs. (Danzl D, 1987). 

Pro tyto pacienty navrhli v Cincinnati (University of Cincinnati) modifikovanou 
(„přísnější“) klasifikaci hypotermie. Za hypotermii se u úrazu považuje teplota nižší než 36 °C 
(Søreide, 2013). Klasifikaci stadia hypotermie je tedy třeba zpřísnit o 1-2 °C (Gerecht, 2014), 

(Kashuk JL, 1982). 

 

Hypotermie spolu s acidózou a koagulopatií byly u zraněných pacientů označeny jako 
„smrtelná triáda“ – příčina vysoké úmrtnosti. Jestliže se včas – tedy již v terénu – léčebně 
nezasáhne, vytvoří tato trias „začarovaný kruh“, ve kterém se jednotlivé komponenty stále 
zhoršují (Sawyer). Koaguolopatie při úrazu v případě hypotermie nastupuje během 20 minut 
od úrazu (Katrancha ED, 2014), (Pearson J, 2011). 

Léčení letální triády (Gerecht, 2014) 
1. Trias začíná krvácením a končí krvácením, takže je třeba krvácení najít a zastavit. Přímý 

tlak, tlakový obvaz, případně zaškrcovadlo, stáhnout pánev, dlaha na končetinu 
(pánevní cirkulární závěs, pneumatické protišokové kalhoty, vakuové dlahy, fixaci 
dolních končetin v semiflexi v kyčelních kloubech s vnitřní rotací  atd. Svorka naslepo 
může spíše způsobit další poranění, než zastavit krvácení. 

2. Nálezem zdroje krvácení hledání nekončí, může být přítomné další. 



3. Vždy je třeba předpokládat, že teplota pacienta klesá před očima, protože tomu tak je 
a daleko rychleji než se očekává. 

4. Snažit se postupně svlékat jen vyšetřovanou část těla, ostatní nechat zakryté. 
5. Pacienti vychládají za podmínek, které mohou být mylně považovány za teplé. Omezit 

expozici pacienta chladu, zejména při delším vyprošťování. 
6. Vyproštěného pacienta je třeba ukládat na teplou přikrývku. 
7. Zapnout topení v ambulanci. Pokud se člověk sám nepotí, není teplota prostředí 

dostatečně teplá (ideálně 27 °C). 
8. Rychle odstranit mokrý nebo zakrvácený oděv a nahradit jej teplou přikrývkou. 

Překvapivě je rovnocenně účinná a praktičtější možnost silná suchá vrstva přes mokrý 
oděv (Henriksson, a další, 2012). Třes k udržení tělesné teploty marní (plýtvá) cennou 
energií a kyslíkem, produkuje laktát a přispívá k acidóze. 

9. Krvácením se neztrácí „fyziologický roztok“, takže je třeba omezit infúze krystaloidů. 
Zvyšují alkalózu, zřeďují zbývající faktory srážlivosti v krvi. Nitrožilní tekutiny mohou 
některé pacienty zlepšit, v delším výhledu však nakonec mohou ublížit. 

10. S výjimkou pacientů s poraněním mozku se využívá resuscitační strategie přípustné 
(permisívní) hypotenze. Cílem je udržet prokrvení tkání na úrovni přítomného tepu na 
vřetenní tepně resp. normální duševní stav. To znamená zabránit příliš agresívnímu 
podávání tekutin k normalizaci krevního tlaku, který naruší sraženinu a zhorší krvácení. 

11. Používají se pokud možno jen zahřáté tekutiny (ideálně 40 °C). 
12. Laktát se určuje k lepšímu odhalení skrytého šoku u pacientů s normálními životními 

funkcemi. Užitečným ukazatelem může být také měření oxidu uhličitého (CO2) ve 
vydechovaném vzduchu (ETCO2). 

13. Monitorování a maximalizace oxygenace. 
14. Léčení hypoventilace jako prevence respirační acidózy. 
15. Identifikace pacientů s vysokým rizikem počáteční koagulopatie způsobené léky nebo 

přítomnými poruchami zdraví (preexisting medical conditions). 
16. Kyselina tranxemová je antifibrinolytikum, snižující krvácení, které se osvědčilo ve 

velkých studiích. 

Klasifikace hypotermie 

  

S náhodným podchlazením se lze setkat nejen za chladných klimatických podmínek či ve 
velkých výškách, nýbrž i v mírných zeměpisných šířkách. Vždy hrozí při vystavení chladu, při 
tonutí a zasypání lavinou. Riziko zvyšují vítr, vlhko a lehké oblečení. 



O primární náhodné hypotermii mluvíme u zdravé osoby. Při řadě onemocnění 
a klinických stavech, které vznik hypotermie usnadňují, jde o sekundární hypotermii. Může jít  

 

o poruchu termoregulace – jako při mozkolebních poraněních, stavy se sníženou produkcí 
tepla (poruchy žláz s vnitřní sekrecí, ale i vyčerpání) nebo zvýšení tepelných ztrát, například 
u polytraumat a při šoku. 

Švýcarská klasifikace náhodné hypotermie rozeznává čtyři stupně podchlazení. Chladový 
třes je vedoucím příznakem lehkého podchlazení, není-li přítomen, jde již o středně těžkou 
hypotermii s teplotou jádra 32-28 °C. Při vnitřní teplotě 30 °C je většina pacientů v bezvědomí 
(Brown DJ, 2012). 

Třetí stupeň s poklesem teploty jádra na 28-24 °C – tj. těžkou hypotermii charakterizuje 
bezvědomí, nepřítomnost třesu, avšak ostatní životní funkce – dýchání a oběh jsou zachovány. 
Absence životních funkcí znamená čtvrtý stupeň hypotermie s vnitřní teplotou pod 24 °C. 

Novější studie – literární přehled z databáze MEDLINE – 3077 abstrakt týkajících se 
hluboké akcidentální hypotermie našla 23 pacientů se zachovaným oběhem a dýcháním, 
jejichž vnitřní teplota byla nižší než 24 °C. Vitální funkce při těchto teplotách mohou být 
obtížně zjistitelné a hrozí nebezpečí, že takoví pacienti budou prohlášeni za mrtvé  (Pasquier 
M, 2014) Monitorování EKG má nenahraditelný význam, avšak asystolie není v případě 
hypotermie spolehlivým příznakem smrti, neboť jsou známy případy přežití 
mnohahodinového kříšení. 

V terénu lze podchlazenou osobu prohlásit za mrtvou jen za jednoznačně jasných situací. 
(Putzer & et al, 2013). Avšak i při reverzibilní hypotermii může být ztuhlé tělo a fixované 
dilatované zornice! 

Zahřívání podchlazené osoby 

 



V našich geografických podmínkách vzbuzuje nález osoby v bezvědomí vždy podezření 
na podchlazení, dokud hypotermie není vyloučena. Je třeba se postarat o přiměřený přísun 
kyslíku, tepelnou izolaci a dbát na šetrnou manipulaci s pacientem a jeho končetinami. 
Zjišťování životních funkcí u podchlazení se zachránce věnuje až 1 minutu (ERC Guidelines, 
2010) i ERC Guidelines 2015 (Truhlář, 2015). Po zajištění vitálních funkcí a izolaci pacienta před 
chladem a vlhkem následuje ideálně rychlý transport do cílové nemocnice, která je schopna 
poskytnout optimální zahřívací techniku pro daný stupeň hypotermie. 

Izolace před chladem chrání před dalšími ztrátami tepla. Jestliže není přítomen třes 
(vnitřní teplota < 32°C), nemůže se tělo zahřát a je nutné teplo dodat zvenčí. Účinnost 
jednotlivých zahřívacích technik uvádí tabulka. Silný třes zvyšuje tělesnou teplotu rychlostí  
3-4 °C, předpokladem jsou dostatečné energetické rezervy organismu a tepelná izolace 
podchlazeného (Giesbrecht GG, 1997), (Giesbrecht GG S. D., 1994). Zahřívání v teplé sprše 
nebo lázni se dnes nedoporučuje ani u lehké hypotermie (Zafren & Gordon G. Giesbrecht, 
2014). 

 

Pro aktivní zevní zahřívání v terénu byla vymyšlena řada zařízení, jako například norský 
HeatPack, zde riziko (toxických koncentrací) oxidu uhelnatého). (Zafren & Gordon G. 
Giesbrecht, 2014), americký vak Hypothermia Prevention Management Kit (HPMK) (Zafren & 
Gordon G. Giesbrecht, 2014), dále zařízení pro zahřívání vdechovaného vzduchu či kyslíku, 
a další. 

Volba zahřívacích metod a koupele distálních částí končetin 

 
Základní rozdělení způsobů aktivního zahřívání je aktivní zevní a aktivní vnitřní metoda. 

Nedávná doporučení (Zafren & Gordon G. Giesbrecht, 2014) zhodnotila zahřívání 
teplými koupelemi. V případech mírné hypotermie lze do lázně 42-45 °C ponořit horní 



končetiny po lokty a dolní končetiny po kolena. Dojde k otevření arteriovenózních anastomóz 
v rukou a nohou a zvýší se návrat zahřáté krve z paží a nohou přímo do tělního jádra. Je to 
výjimka z obecného pravidla, že periferní zahřívání je u podchlazených kontraindikováno. 
Zahřátá žilní krev obchází chladnou krev v tepnách končetin a přenos tepla mezi nimi je 
zanedbatelný. V laboratorní studii byl afterdrop menší než při samotném spontánním 
zahřívání a třesu (Vanggaard L, 1999). V terénu je toto zahřívání obtížně proveditelné, bylo 
určené pro použití na lodi (Zafren & Gordon G. Giesbrecht, 2014). Analogického efektu lze 
dosáhnout takzvanou fluidoterapií využívající k zahřátí částečky celulózy cirkulující v horkém 
vzduchu kolem končetin (Kumar, a další, 2015). 

 

Aktivní vnitřní zahřívání – kromě často problematických infúzí nemožné 
v přednemocniční péči – sem patří: laváž hrudníku dvěma katetry, peritoneální laváž, 
hemodialýza, arterio-venózní zahřívání, v hypotermii preferovaná extrakorporální 
membránová oxygenace, mimotělní oběh, eventuálně torakotomie s přímou masáží srdce a 
mediastinální laváží, kterou v Čechách úspěšně popsali Brousil a Vlasák v roce 1988  (Brousil L, 
1988). Nedoporučují se koupele ve vaně, malé chemické zahřívací balíčky, laváže žaludku, 
rekta a močového měchýře. (Zafren & Gordon G. Giesbrecht, 2014). 

Měření teploty tělesného jádra 
Teplota je životní funkce, které je třeba přikládat stejnou důležitost jako krevnímu tlaku 

nebo dýchání. Snadno ji lze ve spěchu a provádění křísících postupů ABC, BLS, ALS, ACLS nebo 
ATLS opomenout a ještě snadněji u podchlazeného pacienta, jehož teplotu běžným lékařským 
teploměrem změřit nelze (Allison R. Mulcahy, 2008). Přednostně se používají medicínské 
termistorové sondy, dostatečně přesné jsou i levné termistory běžných teploměrů (Pasquier, 
Rousson, Ruffinen, & Hugli, 2012). V praxi se u intubovaných měří vnitřní teplotu v dolní 



třetině jícnu, jinak se měří v zevním zvukovodu. Z mezinárodního registru alpských úrazů je 
známo, že tělesná teplota byla v přednemocniční fázi změřena jen u 9 % zraněných 
(unpublished data, 2014), (Strapazzon, Procter, Paal, & Brugger, 2014).  

Charakteristika jednotlivých způsobů měření teploty u podchlazených: Měření v jícnu. 
Při intubaci snadné zavedení a relativně velmi přesné měření, falešně vysoká naměřená  

 

teplota při dýchání zahřátého kyslíku katetrem, ale nová studie to popírá (Sarkar, Sarkar, 
Dechert, & Donn, 2015), riziko srdeční komorové fibrilace a zástavy oběhu. Při vědomí 
nevhodné. Ve zvukovodu: jednoduché, lehce přístupné, málo invazívní. Falešně nízké teploty 
při cizím tělesu, vlhkosti v uchu a delší zástavě oběhu, falešně vysoké teploty při inhalačním 
zahřívání. Měření v ústech je technicky jednoduché, lehce přístupné, málo invazívní, může se 
velice lišit od skutečné vnitřní tělesné teploty. Je užitečné pro průběžnou kontrolu. 
V konečníku: Měří se v 15-20 cm. Neovlivní srdeční rytmus. Falešně nízká naměřená teplota, 
je-li sonda v chladné stolici a pomalá reakce na změny teploty. Pacienta je nutné svléknout. 

V močovém měchýři: Tvořící se chladná moč dá falešně nízké výsledky. Sotva v terénu, 
jakož i měření v plicnici, které je nejpřesnější a nejvíce invazívní, má vysoké riziko vyvolání 
komorové fibrilace (Stephen, 2015), (Bruno Durrer, 1998). 

 

Oxygenace a dýchání 

 
Dostatečné okysličování chrání srdeční sval před poruchami rytmu a kyslík je indikován 

při jakémkoli stupni asfyxie (Danzl, 2012). Měření kyslíkové saturace pulzní oxymetrií je na 
chladných končetinách nespolehlivé, funkce přístrojů je ovlivněna chladem, jasným světlem 
a velkou nadmořskou výškou (Luks & Swenson, 2011). U podchlazených v bezvědomí je 
samozřejmostí zajistit volné dýchací cesty. Endotracheální intubace může vyvolat komorovou 
fibrilaci a sama narkóza či úvod do narkózy působí vazodilataci a zvyšuje afterdrop. Ketamin 
se jeví nejméně riskantní (Marland S, 2013). 



Žilní přístup a tekutiny 
V důsledku vazokonstrikce může být periferní žilní přístup obtížný až nemožný, navíc 

infúzí podávané tekutiny chladnou a mohou zmrznout. Očekávaný zahřívací efekt je 
problematický. Není-li zvláštní důvod, lze se žilního přístupu zřeknout anebo zvolit intraoseální 
cestu. 

Léky 

  

V hypotermii zpomalený metabolismus prodlužuje účinek anestetik. Nad 30 °C je lze 
spolu s dalšími léky používanými v ALS podávat v nižších dávkách nebo v delších intervalech 
než u pacientů s normální tělesnou teplotou (ERC Guidelines, 2010) (ERC Guidelines 2010). Při 
vnitřní teplotě < 30 °C je podávání antiarytmik (např. amiodaronu) a vasopresorů (např. 
adrenalinu) sporné. Navíc adrenalin může zhoršit stávající omrzliny v důsledku vazokonstrikce. 
Succinylcholin může zvýšit hladinu draslíku v plazmě a u zasypaných lavinou se odmítá. 

Transport 
Dle nových Guidelines 2015 (Monsieurs, a další, 2015) se zranění ukládají na záda, při 

šoku bez viditelného úrazu na záda se zvednutými dolními končetinami (30-60°), dýchající 
v bezvědomí do zotavovací polohy na boku. Pacienti při vědomí se stabilním krevním oběhem 
(TKs > 90 mmHg, bez arytmií) směřují do nejbližší nemocnice, obluzené osoby do nemocnice 
s intenzívní péčí. Při nestabilním oběhu – systolický tlak pod 90 mmHg, komorové arytmie, 
vnitřní teplota < 28 °C – je nutný transport přímo do nemocnice s možnosti mimotělního 
zahřívání, v souladu s algoritmem. 

Kardiopulmonální reanimace 

   

Současné směrnice doporučují zahájit kříšení, jakmile je zástava oběhu zjištěna. Jakmile 
je kříšení zahájeno, pokračuje se v něm bez přerušení do obnovení životních funkcí nebo 
stanovení smrti. V terénu však může být resuscitace během evakuace riskantní a/nebo 
nemožná, i tak bývá kvalita kříšení zhoršená. 

Posmrtná ztuhlost (rigor mortis) není při nízkých teplotách spolehlivou známkou smrti. Jsou známy 
případy úspěšného oživení, kdy byla intubace a srdeční masáž ztížena v důsledku svalové ztuhlosti. Avšak 



stlačitelný hrudník a prohmatná břišní stěna jsou podmínkou účinného kříšení. Jestliže je tělo zmrzlé „na 
kost“ (dotuha) a teplota těla 0 °C a méně, lze na základě současných znalostí stanovit smrt na místě 
(Durrer, 2015) 
Mrtvolné skvrny. I zkušení lékaři jen velmi těžko odliší skvrny způsobené polohou od mrtvolných skvrn. 
Stejně jako svalová ztuhlost nejsou m.s. jistou známkou smrti u podchlazených bez projevů života. 
EKG a asystolie. Asystolie není při hypotermii jistou známkou smrti. Při zástavě oběhu v důsledku 
hypotermie má trvání zástavy jen podřadný význam. 

Transport do centra s mimotělním oběhem může být zdlouhavý a z hlediska potřeby 
provádět nepřetržité kříšení i ve vrtulníku obtížný. Využití přístrojů k provádění srdeční masáže 
(AutoPulse, Lucas) přináší zlepšení. 

Přístrojová srdeční masáž ve spojení s MO (ECMO) zvýšila hodnoty mozkové oxygenace 
měřené blízkou infračervenou spektroskopií (NIRS) ve srovnání se s ruční srdeční masáží na 
dvojnásobek (Paal, 2012). 

Pro případy nedostupnosti mechanické podpory pro srdeční masáž schválila WMS 
odloženou a přerušovanou resuscitaci, aniž určila určité časové hranice (Zafren & Gordon G. 
Giesbrecht, 2014). Gordon a spol. navrhli na základě rozboru literatury konkrétní pravidla 
(Gordon L, 2015): 

 Zahájit kříšení (ventilaci a masáž) okamžitě / co nejdříve s minimálními přerušeními 

 Změřit teplotu tělesného jádra (Ttj) k ověření těžké hypotermie 

 Není-li možné nepřetržité kříšení, zvážit odloženou nebo přerušovanou resuscitaci: 
o Kříšení lze odložit až o 10 minut k přemístění podchlazeného do bezpečí 
o Je-li Ttj neznámá nebo 20 – 28 °C: křísit minimálně 5 minut / až 5 minut bez 

kříšení 
o Při Ttj pod 20 °C: křísit minimálně 5 minut / až 10 minut bez kříšení 
o Jakmile je to možné, přejít k nepřerušovanému kříšení 

 
Zástava oběhu 
Zástava oběhu je pravidlem při poklesu teploty pod 28 °C (Brown DJ, 2012). Na rozdíl od 
nepodchlazených pacientů platí: 

1. v případě komorové fibrilace maximálně 3 výboje, dokud teplota nedosáhne 30 °C  
(Soar J, 2010), 

2. nepodávat adrenalin (sympatomimetika) a jiné léky dokud teplota nedosáhne 30 °C, 
3. kříšení předčasně nepřerušovat, neboť pacienti v hypotermii mohou přežít bez 

následků i dlouhodobé kříšení (Boue Y, 2014), . (Meyer M, 2014). Již v roce 1996 bylo 
referováno o přežití 6,5 hodinové resuscitace (Lexow, 1996). 



Jiný – novější případ: Na břehu řeky ve sněhu nalezena 65 letá pacientka s lapavým 
dýcháním. Hasiči zahájili kříšení, za 15 minut potvrdil lékařský tým hlubokou hypotermii 28 C 
rektálně a asystolii. Provedena intubace, podán adrenalin 8 mg i.v. a intratracheálně, 
pokračováno v resuscitaci. I přes tepelnou izolaci a odstranění mokrého oděvu klesla rektální 
teplota v okamžiku zahájení MO na 20,8 C. Zahřívání bylo prováděno pomalu, rychlostí 4 C/h. 
I následnou svalovou nekrózu a plicní edém pacientka přežila bez následků. V době publikace 
jde o nejdelší srdeční zástavu trvající 7 hodin 20 minut s výborným léčebným výsledkem 
(Meyer M e. a., 2014). 

 

Pacienti se zástavou oběhu mají být zahříváni mimotělním oběhem (MO) anebo 
přednostně veno-arteriální extrakorporální membránovou oxygenací (va ECMO). Úspěšnost 
zahřívání je oproti lavážím tělesných dutin, která je přibližně 10%, 100%ní (Wanscher M, 2012) 
a je větší naděje na překonání kritického období častého plicního edému (Ruttmann E, 2007). 
Gordon uvádí přežití bez neurologických následků 50-60 %, v nemocnici bez ECMO/MO <37% 
(Gordon, 2015). V případě polytraumat lze mimotělní zahřívání provádět pomocí 
heparinizovaných setů místo celkové heparinizace. Po obnově spontánního oběhu má 
následovat 12-24 hodinová mírná léčebná hypotermie 32–24 °C (Brown DJ, 2012). 

Prognóza hypotermie 

 

Někteří podchlazení jsou skutečně studení a mrtví, avšak pokud nejde o stavy s životem 
neslučitelné, platí, že „žádný podchlazený není mrtvý, dokud není zahřátý na normální teplotu 
a mrtvý“. Prioritou je chránit mozek, neboť srdce se po zahřátí obvykle rozběhne samo 
(Gordon L, 2015). 

Nejnižší dokumentovaná teplota tělesného jádra s přežitím zástavy srdce byla 13,7 °C 
(Gilbert M, 2000). Nedávno publikován případ 7 leté dívky po tonutí 86 minut v ledové mořské 
vodě, se zástavou oběhu a teplotou 13,8 ° a hladinou draslíku 11,3 mmol/l (Romlin, a další, 
2015). Koncem roku 2014 přežil v Polsku náhodnou hypotermii dvouletý chlapec, jehož 
teplota při přijetí činila 12 °C (Novinky)). Nutno dodat, že oproti dětskému mozku je tolerance 
k hypoxii po 60. roce věku asi poloviční – 25 minut oproti 40 minutám u dítěte  (Gordon, 2015). 



Příznivými prognostickými faktory jsou tyto stavy: 

 zástava srdce NEpředchází hypotermii, opak znamená infaustní prognózu (např. 
tonutí v teplé vodě), 

 nízká hladina draslíku v krvi, 

 normální pH (Schmidt A., 2014). 

Jeden z posledních algoritmů pro manažment podchlazení resp. zasypání lavinou publikovali 
v roce 2012 Brown a spol. (Brown DJ, 2012): 

 

Algoritmus lze rozdělit do několika částí. Zeleně a modře vybarvené údaje jsou před 
týdnem zveřejněná data letošních nových doporučení. I dále v textu je třeba nahrazovat, dle 
nových doporučení ERC 2015 (Truhlář, 2015), časový údaj 35 minut 60 minutami a teplotu 
32 °C 30 °C. 

U pacienta bez životních funkcí je třeba v prvé řadě rozhodnout, zda je indikováno 
kříšení. Vyloučí se stavy neslučitelné se životem, obtížnější je stanovit, zda nedošlo ke smrti 
před vychladnutím. Byla-li možnost podchlazení (na méně než 28-32 °C) před zástavou srdce, 
je naděje na přežití a je indikován transport do centra s MO (ECMO). Tito pacienti přežijí 
i neuvěřitelně dlouhou resuscitaci se stále dobrou prognózou (výsledkem). Doba kříšení 
neurčuje pravděpodobnost přežití a ani dlouhá doba nesmí odradit od transportu (Herbert & 
Brown, 2014). 

Je 5 kritérií k odlišení úmrtí a hluboké hypotermie (Herbert & Brown, 2014):  
1. Jasná anamnéza srdeční zástavy před ochlazením. 
2. Je-li teplota vyšší než 32 °C a jde-li o asystolii, není podchlazení její příčinou. 
3. Tělo je zmrzlé na kost, hrudník je nestlačitelný. 
4. Hladina draslíku v séru je vyšší než 12 mEkv/l. 
5. Speciální (zvláštní) situace jsou: 

a) Úraz. Tupé (zavřené) poranění se zástavou srdce – přežití v méně než 1 % a hypotermie 
šanci dále snižuje 

b) Tonutí. Je třeba rozlišovat mezi submersion (ponoření) a immersion 
- ba) submersion: pacient se bezprostředně ponoří pod hladinu, čímž dojde k hypoxické 

zástavě a pak vychladne – prognóza je neutěšená. Existuje však případ 2,5 letého 
dítěte, který spadl do potoka do vody 5 C a zůstal ponořen po dobu 66 minut. Extrémně 
rychle došlo k podchlazení při současné srdeční zástavy. Jeho Tcore byla 19 C. Byl 2 
hodiny kříšen, připojen na ECMO a zcela se uzdravil. 

- bb) immersion je řídkou situací: pacienti jsou ve vodě s hlavou nad hladinou, dýchají, 
vychládají, a až nakonec dojde k zástavě. Prognóza je dobrá, přežívají i dlouhodobé 
kříšení. 

c) Lavina. Většina obětí umírá ze 3 příčin: 
- ca) těžké trauma 



- cb) ucpání dýchacích cest sněhem a hypoxická srdeční zástava 
- cc) podchlazení (mohou dýchat při volných dýchacích cestách a/n vzduchové kapse), 

k zástavě dojde až v důsledku hypotermie. Pokud pacient nebyl zasypán dostatečně 
dlouho, aby došlo k podchlazení, není příčinou srdeční zástavy hypotermie. 

Magické číslo je 35 minut. (v prvních 15 minutách přežití v 92%, v 35.minutě jen 30%, v 90. na 27% a ve 
130. na 3% např. (Falk & Brugger, 1994). Pacienti zasypaní lavinou vychládají rychlostí až 10 C za hodinu. 
Jestliže jsou zasypáni déle než 35 minut a nemají ucpané dýchací cesty a není pravděpodobné úmrtí na 
závažný úraz, je na místě zahájit kříšení a transportovat do adekvátního zdravotnického zařízení 

Podchlazeného pacienta bez pulzu je třeba okamžitě začít křísit. Dříve to nebylo 
jednoznačné, z obavy, že by srdeční masáž u nerozpoznaného pulzu mohla vyvolat asystolii či 
komorovou fibrilaci. Přesto a proto se i nadále doporučuje věnovat diagnostice tepu až celou 
1 minutu. Tep může být velmi slabý a pomalý a zjišťování tepu trvající 10-15 sekund nemusí 
tep zachytit (dvouletý polský chlapec s teplotou 12 °C měl srdeční frekvenci jen 2-3 údery za 
minutu, (Gordon, 2015). Je však názor, že prokrvení, kterého se dosáhne srdeční masáží je 
lepší než jakákoli snad přítomná omezená vlastní perfúze. Jestliže pacient dýchá, o zástavu 
oběhu nejde. Dýchání může být velmi pomalé (5 dechů za minutu), nepravidelné a povrchní 
(Gordon, 2015). 

Zahřát, ochladit anebo nedělat během transportu nic? Literatura na to nedává 
uspokojivou či jednoznačnou odpověď. Poslední stanovisko je, že je třeba se pokusit 
o minimální invazívní zahřívání: tepelnou izolaci, přikládání lahví s teplou vodou (do třísel 
a podpaží, na hrudník) apod. Sice nezahřejí, ale zabrání další ztrátám tepla. 

Je-li třeba se postarat o dýchací cesty, je nutné tak učinit. Je-li třeba podat tekutiny, pak 
infúze F.R. zahřátého na 38 °C. 

Dále je třeba se zaměřit se na kvalitní kříšení Směřovat na MO (ECMO). Zabere-li 
transport na MO (ECMO) i 6 hodin, je třeba ho u pacienta s příznivou anamnézou uskutečnit, 
i když by se spontánního oběhu (ROSC) dosáhlo na oddělení. Je reálné nebezpečí, že u pacienta 
se vyvine plicní edém a bude MO (ECMO) stejně potřebovat. 

Je rozumné vyzkoušet efekt adrenalinu a elektrické defibrilace. Není-li úspěch po 1-2 
dávkách, vyčká se zahřátí o 5-10 °C a dávka se opakuje (Herbert & Brown, 2014). 

 
V dalším kroku se rozhoduje, kam bude pacient transportován (indikace ECMO?). 

Nejedná-li se o velký úraz, a nic s jistotou nesvědčí pro zástavu oběhu před vychladnutím a 
doba zasypání lavinou nebyla delší než 35 minut, ověří se indikace pro ECMO, tj. teplota pod 
32 °C a hladina draslíku v séru pod 12 mmol/l a v kladném případě pokračuje, za stálého 
kříšení, transport na ECMO. V opačném případě – jde-li o velký úraz, nebo došlo-li k zástavě 
před vznikem hypotermie, anebo doba zasypání byla kratší než 35 resp. 60 minut, transportuje 



se pacient do nejbližší vhodné nemocnice. Při teplotě nad 32 °C a hladině draslíku v séru vyšší 
než 12 mmol/l resp. nad 8 mmol/l se zvažuje ukončení kříšení. 

Úspěšnost MO (ECMO) při zahřívání se udává až 100 %, nikoli však přežití ve 100 %. Cílem 
je zvýšit teplotu tělního jádra nad 32 °C. Dojde-li k obnovení spontánního oběhu, je třeba ještě 
počítat s následnými komplikacemi. 

 

Jinou skupinou pacientů jsou ti se zachovanými životními funkcemi, avšak s poruchou 
vědomí. U nich může jít o hypotermii II. až III., případně i IV. stupně. Je třeba ověřit jejich 
oběhovou stabilitu, tj. systolický tlak 90 mmHg a více a nepřítomnost komorové arytmie. Při 
stabilním oběhu a teplotě tělesného jádra 28 °C a více má následovat transport do nejbližšího 
zařízení, kde lze poskytnout aktivní zevní a minimálně invazívní zahřívání (teplé prostředí, 
zahřívací prostředky). 

Jestliže je oběh nestabilní (TKs pod 90 mmHg nebo komorová arytmie) anebo teplota  
tělesného jádra klesla pod 28 °C, je nutný transport do zařízení s možností ECMO či MO, ledaže 
další okolnosti, např. závažný úraz, vyžadují transport do bližšího zařízení. Totéž se týká 
i pacientů, u kterých jsou zachránci svědky zástavy oběhu. 

Pacienty při vědomí, při přítomném třesu (HT I), lze léčit na místě (v terénu), jestliže jsou 
nezraněni, anebo se transportují do nejbližší nemocnice, jestliže zahřátí v terénu je nemožné. 

V současné době existuje více interpretací algoritmu pro manažment (management) 
podchlazení a zasypání lavinou.  

Význam organizace záchrany pacientů v hluboké hypotermii 

 
Význam sofistikované organizace péče o osoby s těžkou hypotermií ilustruje případ 

řešený Centrem pro léčení hluboké hypotermie (CLHG) v Krakově, které bylo založeno v roce 



2013. Každý případ hypotermie s teplotou tělesného jádra pod 28 °C se z terénu, ze 115 
ambulancí, letecké a horské záchranné služby a 28 oddělení akutní péče v jihovýchodním 
Polsku telefonicky hlásí do tohoto centra, které přijímá indikované pacienty k ECMO (Darocha 
T, 2015). 

Case report 29. 12. 2014 (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)) 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rrD4SJqtDwU&feature=youtu.be (Video) 
 
19:15  GOPR – informace o skupině turistů zabloudivších ve vrcholových partiích Babia Gora 

(asi 1620 m), při teplotě -6 až -8 C za větru a sněžení ihned zahájeno pátrání: 2, později 
19 zachránců 

19:30  Informováno Centrum CLHG o záchranné operaci 
20:55 Nalezeni turisté: 2 v 1.stadiu podchlazení, 3. zmatený, rozrušený a agresívní 

s podezřením na 2./3. stadium hypotermie. Zpraveno Centrum CLHG. 
 Tepelná izolace, zahřívací balíčky, akja, monitorování (AED) 
 Centrum CLHG: zahajuje proceduru péče o pacienta v těžké hypotermii indikovaného 

pro ECMO  

 informována kardiochirurgie, operační sál, zajištěno ECMO 

 zajištěn ambulantní převoz s lékařem s vybavením pro mechanickou srdeční masáž 
a teploměrem pro měření nízkých tělesných teplot 

 zjištění anamnézy od rodiny (alergie, chronická onemocnění, léky) 

 
22:08  Zahájen transport k místu domluveného setkání s lékařskou záchrannou službou 
23:05 Překlad do vyhřáté ambulance. Dg.: susp. HT III. 
23:11 Komorová fibrilace (KF). T 22 C (infrared tymp). Ruční a mechanická srdeční masáž. 
 Intubace. I.v. ohřátá infúze. 
 3x neúspěšná defibrilace 
 Koordinátor nedoporučuje ACLS a vyzývá k co nejrychlejšímu transportu 
23:26 Odjezd do nemocnice JP II Hospital v Krakově (98 km) 
23:35 Krátká epizoda agonálního srdečního rytmu – PEA, jinak trvající KF 
 Při příjezdu do Centra: asystolie 
01:15 Operační sál 
01:35 Zahájena ECMO. T v jícnu 22 C. Při 27 C KF zrušena výbojem, ROSC, kardiogenní šok 
09:00 Normotermie (za 7,5 h). ECMO trvala 32 h. Zástava od dg. do zahájení ECMO 150 min 
Po 7 dnech propuštěn z ICU. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=rrD4SJqtDwU&feature=youtu.be


Prognóza srdeční zástavy v průběhu náhodné hypotermie: 
1. Protektivní účinek nízké teploty 
2. Okamžitá srdeční masáž 
3. Použití přístroje, neboť ruční masáž nelze efektivně provádět v jedoucí ambulanci 
4. Dokonalá organizace záchranné operace (koordinace, plánování předvídání a 

jednání v souladu s odsouhlaseným algoritmem) umožní zkrácení doby k dosažení 
cílové nemocnice a účinného léčení (Gordon et al., 2014) 

 
- 6 stanic horské záchranné služby je povinno hlásit do Centra záchrannou operaci, 

zejména operace za podmínek, při kterých je riziko hypotermie 
- To umožní včasné přípravy, připravenost na pravděpodobné a předvídatelné 

komplikace, např. zástava během transportu 
- Výměna informaci mezi centrem, záchrannou skupinou a lékařskou záchrannou 

službou 
- Včasné obstarání – zapůjčení přístroje pro mechanickou srdeční masáž (kvalita 

kompresí významně ovlivní prognózu. Centrum má aktuální přehled o dostupných 
technických prostředcích. Přístroj pak čeká na pacienta, nikoli pacient na přístroj! 

- Náhodná hypotermie, zejména její pokročilá stádia, se nevyskytují často. Nelze 
očekávat všeobecnou informovanost a znalost aktuálních postupů a léčení, což zvyšuje 
význam koordinačního centra (Darocha, a další, 2015). 

Postupy při léčení hypotermie 
V průběhu let jsme svědky publikace řady algoritmů, určujících diagnostické a léčebné 

postupy v případech podchlazení: 

 



 

 

 

 

 

 



Lavinová nehoda 

 

Lavinová nehoda je speciálním (zvláštním) případem hypotermie. Zasypaní lavinou 
umírají na asfyxii (udušení), smrtelný úraz nebo kombinaci udušení a hypotermie. V Evropě 
a v Severní Americe tak umírá průměrně 150 osob ročně. Úmrtnost na zasypání činí celkově 
~23 %, při úplném zasypání 52,4% a při částečném zasypání 4,2% (Schmidt A., 2014). Při 
úplném zasypání naděje na přežití rychle klesá, jak ukazují grafy. Křivky přežití. 

  

Křivky přežití srovnávající data švýcarské a kanadské statistiky mají obdobný průběh, 
avšak křivka kanadská je méně příznivá (Haegeli & et al, 2011). – srovnání švýcarské statistiky 
s kanadskou, která je méně příznivá. Ke konci prvních 10 minut přežívá v Kanadě pouze 77 % 
zasypaných, smrt je způsobena především úrazem. Křivka pak strmě klesá na pouhých 9 % 
přežívajících v 35. minutě, neboť smrt nastává časnějším a rychlejším udušením v důsledku 
větší hustoty sněhu. Nápadná je velmi malá naděje na přežití v 9 % v 90. minutě po zasypání, 
zatímco u švýcarských dat to je 23 %. Vysvětluje se to omezenými zkušenostmi obětí a delšími 
dobami transportu. Na základě úvahy, že při znemožnění dýchání se oběti udusí ke konci 35. 
minuty a při volných dýchacích cestách a vzduchové kapse zasypaní přežívají, až po 90 
minutách podlehnou podchlazení, bylo doporučen a Lékařskou komisí ICARu (The 
International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM) schválen 
algoritmus z roku 2001/2002 jako platné doporučení postupu pro kříšení a transport 
podchlazených v lavině (Brugger H, 2002). 



 
V dalším období došlo ke zhodnocení systematického přehledu čtyř prognostických 

faktorů – doby zasypání, teploty tělesného jádra, přítomnosti volných dýchacích cest a draslíku 
v séru, z hlediska medicíny založené na důkazech. Společně s doporučením ILCORu 
(International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)) byly tyto závěry základem pro 
pravidla kříšení v roce 2010 (Boyd J, 2010), (Soar J, 2010), (Vanden Hoek TL, 2010). 

 
 
 

 

  
Statistiky však ukázaly, že více než 1/3 hypotermických osob vyproštěných z laviny 

s volnými dýchacími cestami a prokázanou vzduchovou kapsou nebylo kříšeno a jen asi 10 % 
bylo invazívně zahříváno ECMO nebo MO. Společně s těmi, u nichž nebyla vzduchová kapsa 
jistá, bylo kříšeno méně než 50 % a tudíž léčeno podle doporučení IKARu (Elsensohn, 2014). 

Situaci ilustruje případ prezentovaný v roce 2011 v Innsbrucku: 30 letá lyžařka vyproštěna 
po 4 hodinách z hloubky 120 cm, bez známek života, bez viditelných zranění, s volnými 
dýchacími cestami a vzduchovou kapsou. Lékař stanovil smrt. Příští den byly na těle oběti 
nalezeny hodinky s měřením pulsu a hrudní pás, jejichž analýza prokázala zástavu oběhu až ve 
253. minutě – v době vyprošťování (Strapazzon Giacomo, 2012). 

Na chybném rozhodování se nepochybně podílí stres nedostatku času, kterému jsou 
zachránci vystaveni, objektivní riziko v lavinézním terénu a potíže v komunikaci. Chybná 
rozhodnutí a často za extrémních podmínek nesprávně prováděná nutná lékařská opatření 
mají za následek smrt. Zbytečně zahájené úkony kříšení zvyšují riziko a marní osobní a 
technické zdroje, aniž zlepší konečný výsledek. Pouhá vyčkávací strategie záchrany nebo 



orientace pouze na rychlé vyproštění mají fatální efekt. Jednou učiněné rozhodnutí nekřísit a 
neuvést do chodu záchranný a transportní řetězec již nelze zvrátit (Elsensohn, 2014). 

  
Navíc jsou údaje o době zasypání, jakož i reference o existenci vzduchové kapsy často 

nejisté, ani je sám lékař nestanovil, což je v případech více zasypaných osob spíše pravidlem. 

Také v roce 2011 byl představen algoritmus vynechávající z procesu rozhodování o 
postupu při lavinové nehodě existenci vzduchové kapsy. Rozhodovací proces je také dobře 
popsán v referátu na International Snow Science Workshop v Anchorage v roce 2012 (Boyd, a 
další, 2012). 

K současné dokonalosti je problematika řešena novým konceptem „The Avalanche 
Victim Resuscitation Checklist“ – prezentovaným na kongresu ICARu v roce 2014 (schválen 
dne 18.10.2013 lékařskou komisí ICARu (Kottmann Alexandre, 2015) resp. připravovanou 
novou aktuálních verzí odpovídajícím novým doporučením ILCORu 2015 (Truhlář, 2015). 
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„Alpská medicína nemá 
monodisciplinární obsah, nýbrž žije 
z úzkého a mnohotvárného propojení 
vědy a praxe;
alpskou medicínou se zabývají 
především lidé, kteří se sami vášnivě 
cítí spojení chozením v horách
a horolezectvím“.

Franz Berghold, Jahrbuch ÖGHAM 1990 
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www.alpinmedizin.org
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Peter Paal

Sporné otázky v léčení podchlazení
Kontroversen in der Behandlung von Hypothermen

http://www.christophorus1.at/wordpress/wp-

content/uploads/2011/12/Dr-Peter-Paal1.png
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

optimální léčebný postup ?

cílové zdravotnické zařízení ? 

Těžké podchlazení
(lavinová nehoda)
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Spotřeba O2: ↓ 6% na 1 °C 

Náhodné podchlazení

< 35 °C

Paal P, Brugger H, Boyd J (2013) Accidental hypothermia. N Engl J Med 368:682

VO2: 28 °C ~ 50% 22 °C ~ 25%

Avšak: prodlužuje srážlivost, zvyšuje krvácení

Trauma + hypotermie = smrtelná kombinace

při 18 °C toleruje mozek 10x delší zástavu 

než při 37 °C*

* ERC 2015
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Ryan Gerecht (www.jems.com)

Hypothermia, acidosis & coagulopathy create a deadly cycle for trauma patients

Hypotermie a úraz, smrtelná triáda

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Incidence of hypothermia (<36ºC) in 660 trauma patients requiring surgery within 24 hours of 

admission at Metro Health Medical Center, Cleveland, Ohio. Charles E. Smith, Eldar Søreide: 

Hypothermia in Trauma Victims. American Society of Anesthesiologists 2005, 69, 11

660 zraněných vyžadujících operaci s teplotou < 36°C
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Tsuei BJ, Kearney PA. Hypothermia in the trauma patient. Injury. 2004;35(1):7–15)

Trauma + hypotermie = smrtelná kombinace
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Michael Sawyer,, MD Acute Coagulopathy of Trauma. 
http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/Anesthesiology/crash/crashar

chives/Documents/2014%20Tuesday%2025%20February/19%20Sawyer%20CRASH%20Colorp.pdf

Smrtící triáda při úrazu: hypotermie + acidóza + koagulopatie
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Léčení letální triády

1.Zástava krvácení

2.Nalézt všechna krvácení

3.Bránit vychládání

4.Omezené svlékání

5.Chlad při vyprošťování

6.Položit na teplou přikrývku

7.Teplota ambulance 27 °C

8.Svléci mokrý oděv

9. Omezit krystaloidy

10.Permisívní hypotenze

11.Infúze 40 °C 

12.Laktát. ETCO2

13.Oxygenace

14.Hypoventilace

15.Existující koagulopatie

16.Kyselina tranxemová
(Ryan Gerecht: Trauma’s Lethal Triad of Hypothermia, Acidosis & Coagulopathy Create a Deadly Cycle for Trauma Patients. 

http://www.jems.com/articles/print/volume-39/issue-4/patient-care/trauma-s-lethal-triad-hypothermia-acidos.html, 2.4.2014

http://www.jems.com/articles/print/volume-39/issue-4/patient-care/trauma-s-lethal-triad-hypothermia-acidos.html
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

• chlad

• tonutí

• zasypání
lavinou

Náhodné podchlazení

• vítr

• vlhko

• nedostatečné
oblečení
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Příčiny sekundární hypotermie, Durrer B, Brugger H, Syme D (2003)

Porucha termoregulace Snížená produkce tepla Zvýšené tepelné ztráty

Centrální selhání Endokrinologické selhání Kožní choroby

Mentální anorexie Alkohol./diabet.ketoacidóza Popáleniny

Kardiovaskulární příhoda Selhání kůry nadledvin Vyvolaná vazodilatace

Mozkolební poranění Hypofyzární hypofunkce Léky a toxiny

Dysfunkce hypotalamu Laktoacidóza Iatrogenní

Metabolické selhání Deficit zásob energie Nouzový porod

Mozkové nádory Tělesné vyčerpání Chladná infúze

Parkinsonova choroba Hypoglykémie Léčení úžehu

Léky a intoxikace Podvýživa Jiné patologické stavy

Subarachnoidální krvácení Nervosvalová slabost Zhoubné nádory

Periferní selhání Vysoké stáří Nemoci srdce a plic

Akutní přerušení míchy Snížení chladového třesu Těžké infekce

Neuropatie Nečinnost Polytrauma

Šok
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Klasifikace a léčení náhodné hypotermie, Gilbert M, et al. (2000), Kubalová (2013)

Stadium Klinika T jádra Léčení

HT I
lehká h.

Při vědomí,
Třes

35 – 32 °C Teplé prostředí a oděv, teplé a sladké nápoje,
aktivní pohyb, je-li možný (energie pro tvorbu tepla)

HT II
střední h.

Útlum vědomí
Bez třesu

32 – 28 °C E K G
Minimální a opatrné zacházení pro riziko arytmií
Poloha vleže a znehybnění. Izolace
Minimální invazívní aktivní zevní zahřívání
(teplé prostředí, zábaly, infúze, přikrývky)

HT III
těžká h.

Bezvědomí
Bez třesu
Životní funkce+

28 – 24 °C Navíc: 
Péče o dýchání
Při nestabilním oběhu ECMO / MO

HT IV
hluboká h.

Bez známek
života

< 24 °C Navíc:
KPR a až 3 výboje
Zahřívání ECMO / MO, není-li k disposici:
kříšení a aktivní zevní a vnitřní zahřívání

(HT V Nevratná hypotermie <13 °C

HT: hypotermie, KPR: kardiopulmonální resuscitace, ECMO: extrakorporální membránová oxygenace, MO: mimotělní oběh
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Situace, kdy se kříšení nezahajuje anebo se ukončuje
Putzer G, Braun P, Zimmermann A, Pedross F, Strapazzon G, Brugger H, Paal P (2013)

1. Nepřijatelné riziko pro zachránce, 

vyčerpání zachránce,

extrémní podmínky znemožňující kříšení

ANEBO

2. Dekapitace, jiná zranění neslučitelná se 

životem,

zuhelnatělé tělo nebo známky rozkladu

ANEBO

3. Celé tělo je zmrzlé ANEBO

4. Zasypaní lavinou s asystolií a 

neprůchodnými dýchacími cestami,

doba zasypání > 35 minut
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Ochrana před chladem v přednemocničním období
Schmidt A., H. Brugger, G. Putzer, P. Paal. Wiener Klinisches Magazin 5/2014

Teplé zábaly ve všech stadiích hypotermie

Prostředky: 2-3 chemické zahřívací sáčky, záchranná alu 
fólie, 2 vlněné deky, pokrývka hlavy (přikrývající uši a krk)

- 2-3 zahřívací sáčky v blízkosti srdce na hrudník a nadbřišek, 
ne přímo na kůži

- na nosítka položit nejdříve 2 vlněné deky a hliníkovou fólii

- uložit na nosítka opatrně bez prudkých pohybů

- zabalit těsně do fólie a přikrývek

- pokrývka hlavy (asi 30% tepla se ztrácí povrchem hlavy)
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Účinnost různých zahřívacích technik

Brown DJ, Brugger H, Boyd J, Paal P (2012). N Engl J Med 367:1930–1938

Zahřívací technika Zahřívání (°C/h) Indikace 

Bez podpory oběhu

Teplé prostředí a oděv, teplé
slazené nápoje, aktivní pohyb

~ 2 HT I

Minimálně invazívní, aktivní
zevní zahřívání (zábaly,…)

0,1-3,4 HT II 
HT III se stabilním oběhem

Peritoneální dialýza 1-3 nejasné

Hemodialýza ~ 2-4 Selhání ledvin, intoxikace 
dialyzovatelnými látkami
elektrolytový rozvrat 

Laváž hrudníku ~ 3 HT IV, není-li ECMO / MO

Veno-venózní ECMO ~ 4 nejasné

S podporou oběhu

Veno-arteriální ECMO ~ 6 HT III s nestabilním oběhem, HT IV

MO ~ 9 HT III s n.o., HT IV není-li ECMO

Třes: 3-4 °C/h* 

* Giesbrecht et al., 1977, 1994
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Ken Zafren, Gordon Giesbrecht: Cold 

Injuries Guidelines. State of Alaska, 
Department of Healt and Social Services, 
July 2014. Juneau, AK 99811-0616. 

http://kristinandjerry.name/cmru/rescue_info/CMRU%20Lectures/Patient%20Medical%20Care/HeatPac%20Sales

%20Brochure.pdf
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http://www.rescue4you.cz/hypothermia-prevention/hpmk-hypothermia-prevention-and-management-kit/

www.narescue.com

Samovyhřívací vložka 
poskytuje teplotu 41°C 
podobu 6 hodin vytrvalého 
suchého tepla

Kč 3 995

Hypothermia 
Prevention 
Management 
Kit HPMK
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Active External Rewarming Methods

Náhodné podchlazení – volba metody zahřívání

Ken Zafren, Gordon Giesbrecht: Cold Injuries Guidelines. State of Alaska, Department of Health and Social 
Services, July 2014. Juneau, AK 99811-0616. 

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Distal Limb Warming With Fluidotherapy
Kumer et al.: Wilderness & Environmental Medicine, 26, 406–411 (2015)
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Active Internal Rewarming Methods

Náhodné podchlazení – volba metody zahřívání
Ken Zafren, Gordon Giesbrecht: Cold Injuries 

Guidelines. State of Alaska, Department of Health and 
Social Services, July 2014. Juneau, AK 99811-0616. 
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Měření teploty tělesného jádra

intubovaní

dolní třetina jícnu

zevní zvukovod

• odstranit sníh

• izolovat hlavu

• termistor

Ken Zafren, Gordon Giesbrecht: Cold 

Injuries Guidelines. State of Alaska, 
Department of Healt and Social Services, 
July 2014. Juneau, AK 99811-0616

In Kubalová 2013

Změřeno jen u 9 

% zraněných

http://traumaregistry.eurac.edu/

http://traumaregistry.eurac.edu/
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Měření teploty tělesného jádra

Stephen Robert L.: Hypothermia and Frostbite. http://clinicalgate.com/hypothermia-and-frostbite/ 10.2.2015

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Oxygenace a dýchání

O2 chrání 

myokard před 

arytmiemi

dýchací cesty

• intubace?

• riziko arytmie

• narkóza?

• vazodilatace

• ↑ afterdrop

AFTERDROP

pokračující pokles teploty 

tělesného jádra pro přerušení 

působení chladu v důsledku 

vyrovnávání teplot mezi 

tělesným povrchem a jádrem
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Žilní přístup a tekutiny

obtížný přístup do periferní žíly

infúze chladne a mrzne

očekávaný zahřívací efekt je 

nereálný

buď se ho zříci anebo intraoseálně
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A Chemical Heat Pack–Based Method For 

Consistent Heating of Intravenous Fluids
Matthieu et al. Wilderness & Environmental Medicine, 26, 412–416 (2015)

Zahřívání infúzních roztoku

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Léky

> 30 °C: zpomalený metabolismus prodlužuje 

účinek anestetik

< 30 °C: antiarytmika (amiodaron) a vasopresory

(adrenalin) sporné

adrenalin: zhoršuje omrzliny vazokonstrikcí

succinylcholin může zvýšit hladinu draslíku 

v plazmě – NE u zasypaných lavinou
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Transport

• při vědomí + stabilním krevní oběh

TKs > 90 mmHg, bez arytmií      nejbližší nemocnice

• obluzené osoby nemocnice s intenzívní péčí

• nestabilní oběh –
TKs pod 90, komorové arytmie, vnitřní teplota < 28 °C

přímo do nemocnice

s možnosti mimotělního zahřívání
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Kříšení oběhu a dýchání
Přístroje k provádění externí srdeční masáže 

(AutoPulse, Lucas) přinášejí zlepšení.

Der unermüdliche Herzmasseur. Bergretter 2014 Dezember
Rotman 27.5.2014

V každém 

vrtulníku REGA
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Mozková spektroskopie v blízké infračervené spektrální oblasti
(NIRS, near infrared spectroscopy)
– okysličení mozku podchlazeného pacienta s polytraumatem během ruční KPR a ECMO

Oxygenace frontálního 

kortexu vpravo

ruční kardiopulmonální resuscitace ECMO

Brown DJ, Brugger H, Boyd J, Paal P (2012). N Engl J Med 367:1930–1938
https://books.google.de/books?id=ve68AQAAQBAJ&pg=PA203&lpg=PA203&dq=Bernese+Hypothermia+Algorithm&source=bl&ots=ikQIANmq8

7&sig=xhrnFqPXaPR-sEc4YCCsXqXXEPU&hl=cs&sa=X&ved=0CFUQ6AEwC2oVChMIyqmPto6FyAIVzI4sCh0dmwPc#v=onepage&q=Bernese

%20Hypothermia%20Algorithm&f=false
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Kříšení oběhu a dýchání
Přístroje k provádění externí srdeční masáže (AutoPulse, Lucas) 

NEJSOU K DISPOSICI.

• Zahájit kříšení (ventilaci a masáž) okamžitě / co nejdříve

s minimálními přerušeními

• Změřit teplotu tělesného jádra (Ttj) k ověření těžké hypotermie

• Není-li možné nepřetržité kříšení, zvážit odloženou

nebo přerušovanou resuscitaci

• Kříšení lze odložit až o 10 minut k přemístění podchlazeného

do bezpečí

• Ttj neznámá nebo 20 – 28 °C: křísit minimálně 5 minut / až 5 

minut bez kříšení

• Ttj pod 20 °C: křísit minimálně 5 minut / až 10 minut bez kříšení

• Jakmile je to možné, přejít k nepřerušovanému kříšení

Gordon L, et al. Delayed and intermittent CPR for severe accidental hypothermia. Resuscitation (2015),
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Zástava oběhu

na rozdíl od pacientů v normotermii

1. při komorové fibrilaci maximálně 3 výboje, 

dokud teplota nedosáhne 30 °C *2

2. nepodávat epinefrin (sympatomimetika) a 

jiné léky dokud teplota nedosáhne 30 °C

3. kříšení předčasně nepřerušovat *3-5

*2 Soar et al., 2010, *3-5 Boue et al 2014, Meyer et al., 2014, Lexow 1996
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Zástava oběhu

žena  65 let, 28°C       20,8°C, zástava 8h40min

Meyer M et al. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2014, Volume 147, Number 1
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Zástava oběhu
• Mimotělní oběh

• Extrakorporální membránová oxygenace

(veno-arteriální)

úspěšnost zahřívání a přežití*

laváže tělních dutin: ~ 10%

va ECMO (MO): až 100% / 50-60 %**

Wanscher M, Agersnap L, Ravn J, Yndgaard S, Nielsen JF, Danielsen ER, Hassager C, Romner B, Thomsen C, Barnung S, 
Lorentzen AG, Hogenhaven H, Davis M, Moller JE (2012) Outcome of accidental hypothermia with or without circulatory 
arrest: experience from the Danish Praesto Fjord boating accident. Resuscitation 83:1078–1084
Les Gordon: Severe Accidental Hypothermia – Prehospital Management 2015. http://www.basicsnw.org/wp-
content/uploads/2015/05/BASICS-Prehospital-management-of-hypothermia.pdf

* bez neurologických následků / ** bez MO <37%

http://www.basicsnw.org/wp-content/uploads/2015/05/BASICS-Prehospital-management-of-hypothermia.pdf
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Prognóza
ŽÁDNÝ PODCHLAZENÝ NENÍ MRTVÝ, DOKUD 

NENÍ OHŘÁTÝ NA NORMÁLNÍ TEPLOTU A MRTVÝ

Koncem roku 2014 přežil v Polsku náhodnou hypotermii 

dvouletý chlapec, jehož teplota při přijetí činila 12 °C

Nejnižší dokumentovaná teplota tělesného jádra s přežitím 
zástavy srdce byla 13,7 °C (Gilbert et al., 2000)

www.novinky.cz, 21.8.2015

Les Gordon: Severe Accidental Hypothermia – Prehospital Management 2015
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Staying alive ... Anna Bågenholm
theguardian.com

Absolutní rekordmankou v nejnižší

dosažené teplotě je Dr. Anna Bagenholm,

přežila zástavu oběhu při teplotě 13,7°C.

Zástava oběhu trvala celkem 235 minut,

u pacientky došlo, i přes četné typické

komplikace, ke kompletní úpravě

mentálních funkcí. 
Náhodná hypotermie – kdo má šanci na přežití? Jana Kubalová, ZZS Kraje Vysočina, 

LK ČHS, http://www.horosvaz.cz/res/data/056/010300.pdf

Excellent Outcome With Extracorporeal Membrane Oxygenation After Accidental 

Profound Hypothermia (13.8°C) and Drowning. Romlin et al. Critical Care Medicine 

2015, 43(11):e521-5

Případ 7leté dívky po tonutí 86 minut v ledové 

mořské vodě, se zástavou oběhu a teplotou 13,8 °C
a hladinou draslíku 11,3 mmol/l

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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25 let Rakouské společnosti alpské a 
výškové medicíny 2014

26. Pelikánův seminář „Aktuální 
problémy horské medicíny“, Tatranská 
Lomnica 24. – 25. 10. 2015

Brown DJ, Brugger H, 
Boyd J, Paal P (2012).
N Engl J Med 

367:1930–1938
a Schmidt A, Brugger
H, Putzer G, Paal P.
Wiener Klinisches
Magazin 5/2014

2012/2014
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žiživo

chladné tělo / T < 35 °C

životní funkce

Známky nevratné smrti

Validní DoNotResuscitate

Nebezpečí pro zachránce 

Doba zasypání > 35 min+ucpané

DC+asystolie

zahájit KPR, neodkládat transport

bránit dalším ztrátám tepla

průchodné dýchací cesty

a až 3x adrenalin 1 mg

i.v./i.o. a defibrilace

zvážit ukončení

KPR

NE

NE pro všechno ANO cokoli

bez životních funkcí

1. je CPR nutná?

Brown 2013, emergency.med.ubc.ca_files_

>60 min*

[˂30°C]

˂

≤60 min*

[≥30°C]

>60 min*

[˂30°C]

* ERC 2015
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Zástava srdce před vychladnutím

• Velký úraz

• Svědek zástavy srdce za 

normální tělesné teploty 

• Doba zasypání < 35 min

Zvážit testy k potvrzení 

indikace ECMO / MO

• Teplota jádra < 32 °C

• Draslík v séru < 12 mmol/l

Transport do nejbližší 

vhodné nemocnice,

odborné oddělení“

NE pro všechno ANO pro cokoli

bez životních funkcí

2. Transport
Je hypotermie 

pravděpodobnou

příčinou zástavy?

Brown 2013, emergency.med.ubc.ca_files_

ANO pro všechno NE pro cokoli

Transport k ECMO / MO

Nepřerušovat KPR

~50% přežití

zvážit ukončení

KPR

≤8 mmol/l*

≤60 min*

[≥30°C]

* ERC 2015
26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Zvážit testy k potvrzení indikace 

ECMO / MO

• Teplota jádra < 32°C/30°C?*

• Draslík v séru < 12 mmol/l

bez životních funkcí

3. Podpůrná péče

a zahřívání
Kvalitní KPR

Transport na ECMO

Prevence tepelných 

ztrát

Brown 2013, emergency.med.ubc.ca_files_

ANO pro všechno NE pro cokoli

Transport k ECMO / MO

Nepřerušovat KPR

zvážit ukončení

KPR

HT IV

Zahřát pomocí ECMO / MO

Ev. KPR+aktivní zevní+

alternativní vnitřní zahřívání

Zahřát tělesné jádro na 32°C 

Připravit se na

multiorgánové

selhání a ECMO

Zvážit léčebnou

hypotermii

32-34°C po 24h

Oběh neobnoven

Zvládnuta oběhová instabilita

≤8 mmol/l*

* ERC 2015

* ERC 2015
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Přednemocniční instabilita oběhu

• Systolický tlak < 90 mmHg

• Komorové arytmie

• Teplota jádra < 28°C

Bezvědomí

Životní funkce +

1. KPR netřeba

2. Transport na ECMO
při hypotenzi, komorové

arytmii nebo při T<28°C

3. Šetrné zacházení

a zahřívání

Brown 2013, emergency.med.ubc.ca_files_

ANO pro cokoliNE pro  všechno

Transport 

k ECMO / MO

HT II nebo III

Minimalizace pohybů = prevence arytmií

Prevence dalších tepelných ztrát

Aktivní zevní+minimálně invazívní zahřívání

Péče o dýchací cesty dle potřeby

Transport do 

nejbližší nemocnice

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Při vědomí

1. KPR netřeba

2. U nezraněného* lze 

uvažovat o zahřívání 

na místě

3. Zahřívání

Brown 2013, emergency.med.ubc.ca_  files_

HT I

Teplý úkryt a oděv

Teplé slazené nápoje

Aktivní pohyb

Úraz: Transport do nejbližší nemocnice

Není-li úraz: zvážit zahřívání na místě

* Trauma & hypotermie = smrtelná kombinace

Prevence & zahřívání mohou být pro zraněného v hypotermii život zachraňující
26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej Kraków

Centre of Severe Hypothermia Treatment in Cracow
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Náhodné podchlazení

Kasuistika 29. 12. 2014
GOPR – skupina turistů - Babia Gora (asi 1620 m), -6 až -8 °C, 
vítr a sněžení Ihned zahájeno pátrání: 2, později 19 zachránců

Informováno Centrum CLHG o záchranné operaci

Nalezeni 2 turisté v 1.stadiu podchlazení, 3. zmatený, 
rozrušený a agresívní s podezřením na 2./3. stadium h.

Zpraveno Centrum CLHG.

Tepelná izolace, zahřívací balíčky, akja, monitorování (AED)

Centrum CLHG: procedura péče o pacienta v těžké hypotermii
- informována kardiochirurgie, operační sál, zajištěno ECMO

- zajištěn ambulantní převoz: lékař 

+ přístroj pro mechanickou srdeční masáž

+ teploměr pro měření nízkých tělesných teplot

- anamnéza od rodiny (alergie, chronická onemocnění, léky)

19:15

Darocha, Tomasz, Sylweriusz Kosinski, Maciej Moskwa, Anna Jarosz, Dorota Sobczyk, Robert Galazkowski, Marcin Slowik, and Rafal Drwila.

The role of hypothermia coordinator: A case of hypothermic cardiac arrest treated with ECMO. High Alt Biol Med 16:000-000, 2015.

19:30

20:55
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Náhodné podchlazení

Kasuistika 29. 12. 2014
Transport k místu domluveného setkání s ambulancí

Překlad do vyhřáté ambulance. Dg.: susp. HT III.

Komorová fibrilace (KF). T 22 °C (infrared tymp).

- Ruční a mechanická srdeční masáž

- Intubace.

- i.v. zahřátá infúze

- 3x neúspěšná defibrilace

- Koordinátor nedoporučuje ACLS

a vyzývá k co nejrychlejšímu transportu

Odjezd do nemocnice JP II Hospital v Krakově (98 km)

Epizoda agonálního srdečního rytmu – PEA, jinak KF

Při příjezdu do Centra: asystolie

22:08

Darocha, Tomasz, Sylweriusz Kosinski, Maciej Moskwa, Anna Jarosz, Dorota Sobczyk, Robert Galazkowski, Marcin Slowik, and Rafal Drwila.

The role of hypothermia coordinator: A case of hypothermic cardiac arrest treated with ECMO. High Alt Biol Med 16:000-000, 2015.

23:05

23:11

23:26

23:35
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Náhodné podchlazení

Kasuistika 29./30. 12. 2014

Operační sál

Zahájena ExtraCorporální Membránová Oxygenace

- T v jícnu 22 °C

- Při 27 °C KF zrušena výbojem      ROSC

- kardiogenní šok

NORMOTERMIE

ECMO trvala 32 hodin

Zástava od dg. do 150 min

Po 7 dnech propuštěn z ICU

01:15

Darocha, Tomasz, Sylweriusz Kosinski, Maciej Moskwa, Anna Jarosz, Dorota Sobczyk, Robert Galazkowski, Marcin Slowik, and Rafal Drwila.

The role of hypothermia coordinator: A case of hypothermic cardiac arrest treated with ECMO. High Alt Biol Med 16:000-000, 2015.

01:35

09:00
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Náhodné podchlazení

Kasuistika 29./30. 12. 2014

Prognóza srdeční zástavy v průběhu náhodné hypotermie

Protektivní účinek nízké teploty

Okamžitá srdeční masáž

Použití přístroje, neboť ruční masáž nelze efektivně provádět 

v jedoucí ambulanci

Dokonalá organizace záchranné operace

• Koordinace

• Plánování předvídání a jednání podle algoritmu

umožní zkrácení doby k dosažení cílové nemocnice a účinného 

léčení (Gordon et al., 2014)

Darocha, Tomasz, Sylweriusz Kosinski, Maciej Moskwa, Anna Jarosz, Dorota Sobczyk, Robert Galazkowski, Marcin Slowik, and Rafal Drwila.

The role of hypothermia coordinator: A case of hypothermic cardiac arrest treated with ECMO. High Alt Biol Med 16:000-000, 2015.
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Náhodné podchlazení

Kasuistika 29./30. 12. 2014

6 stanic horské záchranné služby hlásí do Centra záchrannou 

operaci, zvláště operace, při kterých je riziko hypotermie.

To umožní včasné přípravy, připravenost na pravděpodobné

a předvídatelné komplikace, např. zástavu během transportu.

Výměna informaci mezi centrem, záchrannou skupinou

a lékařskou záchrannou službou. Přehled o dostupné technice.

Včasné obstarání – zapůjčení přístroje pro mechanickou srdeční 

masáž. Přístroj pak čeká na pacienta, nikoli pacient na přístroj!

Nelze očekávat všeobecnou informovanost a znalost aktuálních 

postupů a léčení, což zvyšuje význam koordinačního centra.
Darocha, Tomasz, Sylweriusz Kosinski, Maciej Moskwa, Anna Jarosz, Dorota Sobczyk, Robert Galazkowski, Marcin Slowik, and Rafal Drwila.

The role of hypothermia coordinator: A case of hypothermic cardiac arrest treated with ECMO. High Alt Biol Med 16:000-000, 2015.

The Severe Accidental Hypothermia Center Krakow 2013

CLHG—Centrum Leczenia Hipotermii Glebokiej
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1997
Durrer a Brugger 1997

(in Th. Küpper,K. Ebel, U. 

Gieseler: Moderne Berg-

und Höhenmedizin. Gentner 

Verlag 2010,p. 212)
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1998

in: Kubalová J.: Hypotermie 

v přednemocniční péči. 

Urgentní medicína 2007, 1: 

13-20

Durrer B., Brugger H., 
Syme D.:
The Medical On Site 
Treatment of 
hypothermia, 
Recommendation M0014 
of the Commission for 
Mountain Emergency 
Medicine ICAR and UIAA, 
1998

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské 
medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015



55

2001

Hermann Brugger, Bruno Durrer, 
Liselotte Adler-Kastner, Markus 
Falk, Frank Tschirky: Field 

management of avalanche 

victims. Resuscitation 51 (2001) 
7–15

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015



56

2001

Hermann Brugger, Bruno Durrer, 

Liselotte Adler-Kastner, Markus 

Falk, Frank Tschirky: Field 

management of avalanche 

victims. Resuscitation 51 (2001) 

7–15
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Hermann Brugger And Bruno Durrer:
Field management of Avalanche victims: 
the ICAR MEDCOM guidelines 2002. 
Vth World Congress of Mountain 
Medicine and High Altitude Physiology, 

Barcelona 2002

Brugger H,Durrer B.

On-site treatment of avalanche victims ICAR-

MEDCOM recommendation.

High Alt Med Biol 2002;3:421–5

ICAR MEDCOM RECOMMENDATION 2002

2002

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, 
Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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2003

Bruno Durrer, Hermann Brugger, 

David Syme: Position Paper – The 

Medical On-Site Treatment of 

Hypothermia. ICAR-MEDCOM 

Recommendation. HIGH ALTITUDE 

MEDICINE & BIOLOGY Volume 4, 

Number 1, 2003, p. 101
26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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2009

26. Pelikánův seminář „Aktuální 
problémy horské medicíny“, Tatranská 
Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Avalanche 
Survival 
Optimizing
Rescue Triage 
(AvSORT) 
algorithm for 
mass casualties

(Bogle Lee B., 2010) Lee B. Bogle, 
Jeff J. Boyd, Kyle A. McLaughlin: 
Triaging Multiple Victims in an 
Avalanche Setting: The Avalanche 
Survival Optimizing Rescue Triage 
Algorithmic Approach. Wilderness 
& Environmental Medicine, 21, 28 
–34 (2010)

2010

26. Pelikánův seminář „Aktuální 
problémy horské medicíny“, 
Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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2011
The Bernese

Hypotermia Algorithm 

AVALANCHE 2011

Brodmann Maeder Monika, Dünser

Martin, Eberle Balthasar, Loetscher

Stefan, Dietler Roland, Englberger

Lars, Martinolli Luca, Neumann 

Markus, Stalder Mario, Roost-

Krähenbühl Eva, Zimmermann Heinz, 

Exadaktylos K Aristomenis: The 

Bernese Hypothermia Algorithm: A 

consensus paper on in-hospital

decision-making and treatment of 

patients in hypothermic cardiac 

arrest at an alpine level 1 trauma 

centre. Injury, Int. J. Care Injured 42 

(2011) 539–543
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2011
The Bernese

Hypotermia Algorithm 

AVALANCHE 2011

Brodmann Maeder Monika, Dünser

Martin, Eberle Balthasar, Loetscher

Stefan, Dietler Roland, Englberger Lars, 

Martinolli Luca, Neumann Markus, Stalder

Mario, Roost-Krähenbühl Eva, 

Zimmermann Heinz, Exadaktylos K 

Aristomenis: The Bernese Hypothermia 

Algorithm: A consensus paper on in-

hospital decision-making and treatment 

of patients in hypothermic cardiac arrest 

at an alpine level 1 trauma centre. Injury, 

Int. J. Care Injured 42 (2011) 539–543

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Kříšení při zasypání lavinou
ICAR MEDCOM ALGORITMUS 2011

vynechává zjišťování 

přítomnosti vzduchové kapsy

I. Rotman podle: Hermann Brugger.

22. Internationale Bergrettungsärztetagung, Innsbruck 5.11.2011

2011

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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2012
Assessment

and medical care

of extricated avalanche 

burial victims
(Wilderness Medicine 2012, 

Chapter 2: Avalanches, p. 57)

•Colin K. Grissom

•Martin I. Radwin

•Dale Atkins

•Scott E. McIntosh
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2012

Jeff Boyd, Hermann Brugger, Fidel 
Elsensohn, Peter Paal, Giacomo 
Strapazzon, Eveline Winterberger, Ken 
Zafren RESUSCITATION OF THE 
AVALANCHE VICTIM: AN EVIDENCE-
BASED GUIDELINE. Proceedings, 2012 
International Snow Science Workshop,  

Anchorage, Alaska

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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2012

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015



6725 let Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny 2014
26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015

Brugger H, Durrer B, Elsensohn F, Paal P, 
Strapazzon G, Winterberger E, Zafren K, 
Boyd J (2013). Resuscitation 84:539–546 a 
Schmidt A, Brugger H,Putzer G, Paal P. 
Wiener Klinisches Magazin 5/2014

2013
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2014

Ken Zafren, Gordon Giesbrecht: 

Cold Injuries Guidelines. State 

of Alaska, Department of Health 

and Social Services, July 2014. 

Juneau, AK 99811-0616
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2014

Ken Zafren, Gordon Giesbrecht: 

Cold Injuries Guidelines. 

State of Alaska, Department of 

Health and Social Services, July 

2014. Juneau, AK 99811-0616
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2015

Hypothermia Protokol in England & Wales

Les Gordon: Severe Accidental Hypothermia – Prehospital Management 

2015. http://www.basicsnw.org/wp-content/uploads/2015/05/BASICS-

Prehospital-management-of-hypothermia.pdf
26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské 
medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015

http://www.basicsnw.org/wp-content/uploads/2015/05/BASICS-Prehospital-management-of-hypothermia.pdf
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• 1 teplota jádra nahradí 

neznámou dobu zasypání

• 2 transport zraněného do 

nejbližší vhodné nemocnice

• 3 dýchání a puls zjišťujeme 

po dobu až 1 minuty

• 4 kardiovaskulární instabilita / 

teplota jádra pod 28 °C

k mimotělnímu oběhu

• 5 nekřísit při neúnosně vysokém 

riziku pro zachránce

• 6 crush syndrom a depolarizující

myorelaxancia mohou zvýšit 

kalium

Avalanche accident algorithm

Management of completely

buried victim
European Resuscitation Council

Guidelines for Resuscitation 2015. 

Section 4. Cardiac arrest in special

circumstances.

Resuscitation 95(2015)148-201

1 2

3
4

5

6

(60min a 30 °C, Wilderness Medicine 2012)

2015
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Lavinová nehoda

příčiny smrti

• asfyxie (udušení)

• smrtelný úraz

• udušení + podchlazení

úmrtnost
a zasypání

• částečné  4,2 %

• úplné      52,4 % 

• celkem    23,0 %

Schmidt A., H. Brugger, G. Putzer, P. Paal.

Wiener Klinisches Magazin 5/2014
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Lavinová nehoda

Mašek M., FTVS UK Praha 2013
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Lavinová nehoda

Haegeli et al., 2011
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Lavinová nehoda

Stupeň zasypání a úmrtnost v lavině

Sikulová I., 2014
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Hermann Brugger And Bruno Durrer:
Field management of Avalanche victims: 
the ICAR MEDCOM guidelines 2002. 
Vth World Congress of Mountain 
Medicine and High Altitude Physiology, 

Barcelona 2002

Brugger H,Durrer B.

On-site treatment of avalanche victims 

ICAR-MEDCOM recommendation.

High Alt Med Biol 2002;3:421–5

ICAR MEDCOM RECOMMENDATION 2002

2002

26. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské 
medicíny“, Tatranská Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Peter Paal: Sporné otázky v léčení podchlazení

Náhodné podchlazení

Lavinová nehoda

kritéria přežití a postup kříšení

• doba zasypání

• teplota tělesného jádra

• přítomnost volných dýchacích cest

• draslík v séru
Brugger H, Durrer B, Elsensohn F, Paal P, Strapazzon G, Winterberger E, Zafren K, Boyd J (2013) 
Resuscitation of avalanche victims: evidence based guidelines of the international commission 
for mountain emergency medicine (ICAR MEDCOM): intended for physicians and other advanced 
life support personnel. Resuscitation 84:539–546



78
Strapazzon G, Plankensteiner J, Mair P, Ruttmann E, Brugger H. Triage and survival of avalanche victims with out-of-

hospital cardiac arrest in Austria between 1987 and 2009. Resuscitation 2012;83:e81

Zasypaní lavinou se zástavou oběhu před hospitalizací (Tyrolsko 1987-2009)

26. Pelikánův seminář 
„Aktuální problémy horské 
medicíny“, Tatranská 
Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Vyproštění z laviny – případ k zamyšlení

zasypání

nadmořská výška

srdeční frekvence

teplota kůže

Electrical Heart Activity Recorded During Prolonged Avalanche Burial
Giacomo Strapazzon, Werner Beikircher, Emily Procter and Hermann Brugger. Circulation. 2012;125:646-647

zasypaná 4 hodiny, volné DC, vzd.kapsa, bez známek života - nekříšena

H.Brugger 2011

26. Pelikánův seminář „Aktuální 
problémy horské medicíny“, Tatranská 
Lomnica 24. – 25. 10. 2015
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Kříšení při zasypání lavinou
ICAR MEDCOM ALGORITMUS 2011

vynechává zjišťování 

přítomnosti vzduchové kapsy

I. Rotman podle: Hermann Brugger.

22. Internationale Bergrettungsärztetagung, Innsbruck 5.11.2011
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Resuscitation 2015
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Resuscitation 2015



J.Kubalová, 

26. Pelikánův seminář 

24.10.2015
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• 1 teplota jádra nahradí 

neznámou dobu zasypání

• 2 transport zraněného do 

nejbližší vhodné nemocnice

• 3 dýchání a puls zjišťujeme 

po dobu až 1 minuty

• 4 kardiovaskulární instabilita / 

teplota jádra pod 28 °C

k mimotělnímu oběhu

• 5 nekřísit při neúnosně vysokém 

riziku pro zachránce

• 6 crush syndrom a depolarizující

myorelaxancia mohou zvýšit 

kalium

Avalanche accident algorithm

Management of completely

buried victim
European Resuscitation Council

Guidelines for Resuscitation 2015. 

Section 4. Cardiac arrest in special

circumstances.

Resuscitation 95(2015)148-201

1 2

3
4

5

6

(60min a 30 °C, Wilderness Medicine 2012)

2015
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Praktická ukážka transportných 
prostriedkov pri záchrane v horskom 
teréne 
Mgr. Ján Kušnirák a spol. 

Horská záchranna služba Vysoké Tatry 
 

   

                  

   



Možnosti analgézie počas záchrany 
v horách 
MUDr. Ladislav Kotrusz 
 

   

 



Možnosti analgézie počas 
záchrany v horách.

Pelikánov seminár Tatranská Lomnica 2015, Autor: MUDr. Ladislav Kotrusz HZS, 



Official recommendations of
ICAR MEDCOM

Managing moderate and severe

pain in Mountain Rescue
• Ellerton J, Milani M, Blancher M, Zen-Ruffinen G, Skaiaa SC, Brink B, 

Lohani A, Paal P. Managing moderate and severe pain in mountain
rescue.

Published: High Alt Med Biol 2014; 15(1): 8-14

• Určené pre Horských záchranárov, zdravotné sestry, 
zdravotníkov, lekárov a záchranárske organizácie



AUDIT

• Mnoho poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti nedokáže adekvátne rozpoznať, 
zhodnotiť a liečiť bolesť.

• Je preto potrebné správne určiť stupeň 
bolesti, implementovať liečebné protokoly do 
postupov horskej záchrany aby sa umožnilo 
efektívne a rýchlo kontrolovať bolesť.



AU < AAUUU ?
• Bolesť sa nedá merať, môže varírovať: 

- vek, pohlavie, telesná kondícia, etnikum.

• Čas a komorbidita tiež ovplyvňujú bolesť.

• Hypotermia- zosilnený účinok pre spomalený 
metabolizmus, zmenená farmakodyn(kin). 
(van den Broeck et al. 2010) 

• Ketamín pri hypotermickom srdci – arytmie –
CAVE !(Marland et al 2013)

• Hypotenzia pri krvných stratách – zosilnená 
opiátmi- úvodná dávka nižšia 



Posúdenie miery bolesti

„ ak 0 je žiadna bolesť a 10 je najhoršia    
bolesť akú si možno predstaviť,

aké číslo by ste dali svojej vlastnej bolesti? "



Nefarmakologická intervencia

Významne prispieva k účinnej analgézii.

• šetrný prístup záchranárov,

• efektívna fixácia,

• upokojenie pacienta,  

• chladenie postihnutej časti 



Má prednemocničná analgézia vplyv na outcome ?

• Bolesť zvyšuje stresovú odpoveď organizmu:

- tachykardia, hypertenzia, ↑ spotreba kyslíka,    
endokrinná, imunologická odpoveď.

• Štúdie poukazujúce na súvislosť medzi akútnou 
bolesťou a duševným utrpením (Keene a kol. 
2011)

• Skoré použitie i.v. Morphínu znižuje PTSD 
(Holbrook et al., 2010) – v bojových podmienkach

• Ostatné analgetiká ? Nejasné

• ↑bolesť - ↑ PTSD (Norman et al. 2008)



PODDÁVKOVANIE

• Viaceré štúdie poukazujú na nedostatočnú 
prednemocničnú analgéziu.

• Dôvody – logistické faktory, nesprávne 
zhodnotenie intenzity, strach z podania 
analgetík, vonkajšie podmienky, limitované 
možnosti i.v. prístupu .



ANALGETIKÁ

• Fentanyl, Morfín, Ketamín (s Midazolamom
,Propofolom – profylaxia halucinácií) titrované –
efektívne, bezpečné – pre potlačenie intenzívnej 
bolesti v prednemocničnej starostlivosti (Smith et 
al. 2012)

• Ostatné i.v. analgetiká Tramadol, Paracetamol, a 
NSAID môžu hrať rolu v riešení stredne 
intenzívnej bolesti

• Inhalačné anlagetiká Entonox a Methoxyflurane
sa javia byť zaujímavé



PRÍSTUPY 

Ak je sťažený , nemožný i.v. prístup
• I.O , I.M
• Menej invazívne INTRANASÁLNE, BUKÁLNE  sú 

odporúčané Sufentanyl a Diamorphin 
• Môžu sa však spôsobiť poranenia v oblasti tváre, 

v chlade sa biologická dostupnosť môže výrazne 
znížiť. (Hansen et al. 2012; Rickard et al.2007). 

• Bukálna aplikácia fentanylu je účinná, avšak, 
nástup účinku je v porovnaní s  i.v. aplikáciou 
zreteľne pomalší.





FENTANYL  lollipop



LOKÁLNA A REGIONÁLNA ANESTÉZA

• Zachovaná autonómia vitálnych funkcií

• Spolupráca pri polohovaní a zdĺhavom transporte

• Význam pri zdĺhavých transportoch hlavne z 
extrémnych výšok a hĺbok. 

• Eliminuje , redukuje sa opakované podávanie opiátov.

• Femorálny blok (Gros et al. 2012), blokády kĺbov hornej 
končatiny, blokády prstov.

• Komplexné blokády nervov - interkostálne a 
interskalenické - do rúk skúseného lekára! (Pasquier et 
al. 2012; Simpson et al. 2012).



PROFYLAXIA – VEDĽAJŠIE ÚČINKY

• Počas transportu vedľajšie účinky analgetík,  
napríklad zvracanie môžu byť život ohrozujúce 
( pacient nabalený neschopný pohybu v 
rôznych polohách pri spuste )

• Pred zahájením transportu podanie 
antiemetík (IKAR MEDCOM Ondasetron ...)

• Kombinácia analgetík- neznamená vždy 
benefit.



MONITORING
Minimálne:

• Vedomie, verbálna komunikácia odpovede na 
otázky DF, SF, farba a teplota kože.

• Prístrojový monitoring je obmedzený (aj keď...)





„TRANSPORT IS TREATMENT“
• Ošetrovanie pacienta do 30 min.

• V extrémnych výškach CAVE ! zníženie SaO2 
po opiátoch, priorita správne znehybnenie, 
neinvazívne analgetiká s rýchlym nástupom 
účinku



„TU KABEL“





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

Ďakujem za pozornosť.



Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové 
bezpečnosti – lavinové batohy a jiné 
RNDr. Jan Pala, Ph.D 
3. LF UK Praha, ČHS Komise tradičního skialpinismu, 155. horolezecký oddíl Vsetín  

V poslední době se kromě zavedených výrobců lavinových batohů (ABS, Snowpulse a BCA) 

objevila řada nových lavinových batohů s netradičními řešeními (např. Pieps Jetforce, Scott 

Alpride). V prezentaci je uveden přehled aktuálně dostupných lavinových batohů, včetně 

uvedení možných výhod a nevýhod jednotlivých principů, stejně jako možností praktického 

použití. V rozboru praktického použití bude navázáno na přednášku Zvyšují lavinové ABS 

batohy přežití (Martin Honzík, DiS.) z 25. Pelikánova semináře v Teplicích nad Metují.  

   

  

Video: https://www.facebook.com/horskamedicina.cz/posts/894545603969482?notif_t=like 



Aktuální novinky v oblasti aktivní 
lavinové bezpečnosti 2015 

Jan Pala 

 

Komise tradičního skialpinismu ČHS 

3. LF UK Praha 

 

26. Pelikánův seminář 

24. 10. 2015 Tatranská Lomnica 

 



Lavinové batohy 2015 

 Otevřené svahy s dojezdem do roviny, případně na pláně o 
malém sklonu, kde se lavina může postupně zastavit 

 Strmé úzké žlaby s výjezdem na široké kužele 

 V případě, že si lyžař nebo snowboardista utrhne lavinu sám, 
nebo se samovolně uvolní v jeho nejbližším okolí a sněhový 
odtrh není „velký“ 

 Lépe bude vždy fungovat při sjezdu, než při výstupu na pásech 
nebo pěšky 

 Alternativně při rychlé reakci při pádu do „tree well“ 

2 

Za jakých podmínek bude lavinový batoh fungovat dobře až 
výborně? 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Lavinové batohy 2015 

 Sekundární laviny 

 Laviny velkého rozsahu, základové laviny (stržený utrpí těžká 
zranění), laviny s uvolněných séraků 

 Laviny v úzkých žlabech a potočních korytech, kdy je stržený na 
začátku laviny, po zastavení čela laviny dojíždí ještě dodatečně 
masy sněhu na nepohyblivou osobu s půlkou těla venku 

 Laviny končící v lesním porostu, kdy se stržený zamotá i s lavinovým 
batohem do stromů nebo větví 

 Laviny s pádem přes skalní prahy 

 Laviny se zakončením v ledovcové trhlině – částečně může pomoci 
v trhlinách typu „V“, kdy může nafouknutý vak/y lavinového batohu 
zastavit pád níže do trhliny 

3 

Za jakých podmínek bude lavinový batoh neúčinný nebo 
zvyšující šanci na přežití jen minimálně? 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Lavinové batohy 

4 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Lavinové batohy – ČR a SK 

5 

 ABS - Švýcarsko 

 Mammut/Snowpulse - Švýcarsko 

 BCA (Backcountry Access) - USA 

 Alpride - Švýcarsko 

Lavinové batohy aktivované výkonným ventilátorem 

Lavinové batohy plněné plynem 

 Pieps/BlackDiamond 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Alpride – Scott Alpride 

6 

 Dvě bombičky, jednorázové použití  

 Standard pro záchranné vesty v letadle – méně problémů s přepravou, 
snadná dostupnost 

 

Systém 

 hmotnost: 1,2 kg 

 částí: 10 

 

Vzduchový vak 

 hmotnost: 0.35 kg 

 objem: 150 L 

 

Bombičky 

 hmotnost: 0.45 kg 

 Vzduchový vak naplněne během 3 vteřin 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Alpride – Scott Alpride 

7 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 

 Výměna kola u auta >1000 kg 



Alpride – Scott Alpride 

8 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 

 Výměna kola u auta >1000 kg 



Lavinový batoh Pieps JetForce2 

9 

 Na trhu od loňského roku – první lavinový 
batoh bez bomby se stlačeným vzduchem! 

 V létě svolávání verze 1 kvůli upgrade SW – 
zatím možné pouze u výrobce 

 Baterie i vzduchový vak dimenzovány na 500 
nafouknutí 

 I během vypouštění batohu je možné jej 
opětovně aktivovat – naplnit vak naplno 
vzduchem – pro případ sekundárdní laviny 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Lavinový batoh Pieps JetForce2 

10 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Lavinové systémy Alpride a 
JetForce 
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 Systém Alpride může být nejméně problematický z hlediska 
leteckého převozu kvůli použití zásobníků stejných jako u 
záchranných vest v leteadle 

 Alpride stejně jako ostatní nafukovací systémy založené na 
zásobnících se stlačeným plynem je použitelný jednorázově 

 Provozní náklady – nové zásobníky po odpálení 
 

 
 JetForce je ideální pro používání při praktickém nácviku pro možnost 

opakovaných odpalů v řádu minut 
 JetForce je v praktickém použití teprve druhým rokem, proto se dá 

předpokládat další vývoj, např. menší a lehčí baterie, která vydrží 
dnes předpokládaných 500 nabíjecích cyklů 

 U JetForce není žádný problém s leteckou přepravou v porovnání se 
systémy s plynovými zásobníky 

 Provozní náklady nulové 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Aplikace pro mobilní telefony 

 Mammut Safety Application 

 White Risk 

 AviRisk 

 Fatmap 

 UEPAA! 

 a řada dalších... 

12 

Velký rozvoj různých mobilních aplikací v posledních 
několika letech 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Mammut Safety Application 

 Nová verze velmi užitečné aplikace pro pohyb ve volném terénu 

 Základní funkce – sklonoměr, kompas, výškoměr – jsou dostupné 
z  úvodního menu 

 SOS – volání nebo poslání SMS s uvedením aktuální polohy 

 Lavinové předpovědi pro řadu evropských zemí – mimo Evropu 
jsou zahrnuty Nový Zéland,  Kanada a USA 

 Rozhodovací strategie v terénu na základě dostupných dat 
(lavinový a sněhový vývoj) – lavinová předpověď, expozice , a 
telefonem změřeného sklonu svahu 

 

13 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



WhiteRisk 

 Lavinové předpovědi 

 Nový sníh za poslední den a tři dny 

 Výška sněhu 

 Výška sněhu pro 2000 a 2500 m 

 Stabilita sněhu 

 Změřená data 

 www.whiterisk.ch – po registraci je možné plánovat túry s 
aktualizací dat během túry (pokud je k dispozici mobilní síť a 
data) 

 Měření sklonu, analýza, atd. 

14 

Vytvořeno SLF ve spolupráci se Swiss Red Cross 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AviRisk 

 Praktická aplikace pro zjištění aktuálního lavinového 
nebezpečí 

 Zdůrazněna nepoužitelnost pro sněžné skútry 

 Redukční metoda 

 Rozhodovací metoda 3x3 

 Přehled stupňů nebezpečí, rozhodovací metody, odkazy na 
knižní a internetové zdroje 

15 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Fatmap 

 Velmi přesné 3D mapy (výšková přesnot 2 m) pro 
lyžařský nebo snowboardový pohyb ve volném terénu – 
vrstevnice, sklony svahů 

 Mapy teplotních gradientů 

 Lavinové zóny 

 Zóny ledovcových trhlin 

 Pro pohyb ve freeridových terénech v rámci lyžařských 
středisek jsou zahrnuty informace k restauracím a jiným 
 

 Záznam pohybu pro pozdější použití 

16 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Fatmap 

17 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Fatmap 

18 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Mobilní aplikace UEPAA! 

 UEPAA! je první outdoorová aplikace, která je schopna sama 
kontaktovat záchranu 

 Automaticky aktivuje záchranu z blízkého okolí přes mobilní 
telefony i v případě nehody se ztrátou vědomí, např. laviny 

 Pokrytí v některých evropských zemích, např. Švýcarsko, 
Německo, Rakousko, Francie a Itálie 

 Vytvořeno nedaleko SLF 

19 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Mobilní aplikace UEPAA! 

 Přeorientování na pracovní aktivity a každodenní běžný život 
v civilizaci 

20 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Mobilní aplikace UEPAA! 

 Přeorientování na pracovní aktivity a každodenní běžný život 
v civilizaci 

21 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Mobilní aplikace UEPAA! 

22 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Mobilní aplikace UEPAA! 

23 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AvaTech SP1/SP2 – rychlé 
měření sněhového profilu 

24 

 První verze v září 2014 - vyvinuto na MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) v USA 

 Na podzim 2015 druhá verze – určena primárně jen pro profesionály  

 Rychlé měření a zobrazování různých hodnot v rámci sněhových vrstev 

 V zimních podmínkách je možné bez kopání průběžně zjišťovat sněhové 
profily a odhalovat kritická rozhraní vrstev a vrstvy samotné 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AvaTech SP1/SP2 – praxe 

25 

 roztáhnout sondu 

 stlačit tlačítko TEST – na displeji se objeví ALIGN AND TEST 

 přiložit Avatech SP1/SP2 kolmo k sněhové pokrývce a stisknout tlačítko TEST 
ještě jednou 

 po odeznění zvukového znamení hladce zapíchnout sondu do sněhu dokud se 
nezastaví o podklad nebo nezmizí po displej 

 na displeji se během několika vteřin objeví sněhový profil podél zapíchnuté 
sondy 

 sonda by měla být plně zapíchnuta během 1-2 vteřin s tím, že na konci se ozve 
dvojí pípnutí 

 před použitím zkontrolovat, zda je senzor v hrotu sondy bez sněhu, ledu či 
jiného znečištění, potom je možné zmáčknout TEST a provést měření. 

 další senzor je pod rukojetí a taktéž by měl být v době měření volný – 
nepřekrytý například rukavicí 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AvaTech SP1/SP2 – propojení 

26 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AvaTech SP1/SP2 – rozšíření  
od září 2014 

27 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AvaTech SP1/SP2 – co o sondě 
napsali 

28 Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



AvaTech SP1/SP2 

29 

 všichni lavinoví preventisté a profesionálové 

 lavinové kurzy pro veřejnost, skialpinisty, snowboardisty a jezdce na 
sněžných skútrech 

 skialpinistické a jiné kurzy pohybu v zimní horské přírodě 

Reálné využití? 

Nevýhody? 

 CENA! AvaTech SP1 stojí 2249 USD a roční využití cloudu AvaNet 490 
USD 

 Předobjednávka verze SP2 stojí 1799 USD 

 Nepodařilo se dosud vytvořit přislíbenou levnější verzi pro „běžnou“ 
populaci 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Shrnutí novinek 2015 
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 Vývoj lavinových batohů se nezastavil, ale pokračuje v ještě 
větší míře  

 Aplikace pro mobilní telefony zažívají velký boom, a v mnoha 
alpských (i mimo alpských) oblastech mohou účinně pomoci při 
plánování a realizaci túry 

 Autoři sledovací mobilní aplikace UEPAA! se oproti jejímu 
představení více přeorientovali na civilizivané oblasti a práci, v 
terénu využitelné pouze v oblastech s vysokou návštěvností 

 Inteligentní sonda AvaTech SP1/SP2 – obrovský pokrok v 
rychlosti zjišťování sněhového profilu libovolněkrát během túry, 
bohužel zatím nebyla vyvinuta jednodušší a cenově dostupnější 
varianta pro běžnější použití 

Jan Pala, Aktuální novinky v oblasti aktivní lavinové bezpečnosti 2015 



Dýchání a výměna plynů pod simulovanou 
sněhovou lavinou 
Mgr. Karel Sýkora (1), Ing. Ladislav Sieger, CSc. (2), Karel Roubík (3) 

(1) FTVS  UK (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy) 

(2) ČVUT  FEL (České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická) 

(3) ČVUT  FBMI (České vysoké učení technické v Praze – Fakulta biomedicínského 

inženýrství) 
Abstrakt:  
Téma: 

Přednáška navazuje na předběžné výsledky prezentované před dvěma lety. Diskutujeme nejen 
představy o roli vzduchové kapsy (či její neexistenci), ale nově i dechového úsilí, které 
významným způsobem zvyšuje produkci CO2 organismem a nárůst jeho koncentrace v 
okolním sněhu. 

Metodika:  

Dvojitý slepý pokus na 12 probandech dýchající do sněhu do vzduchové kapsy o objemu 1 litr 
a kapsy 0 litrů (přímo do sněhu). Sledovány parametry (EtCO2, FiCO2, EtO2, FiO2, SpO2, 
dechová práce, dechový objem,...).  

Výsledky: 

Ze dvou sezón měření v reálných podmínkách vyplývá, že je výhodné zavést pojem 
ekvivalentní vzduchové kapsy, která vychází ze skutečnosti, že sníh je porézní a při dechovém 
objemu okolo 3 litrů a velikosti kapsy 1 litr a méně, je realizována výměna plynu z daleko 
většího objemu, než je objem viditelné vzduchové kapsy. Ukážeme, že významným vlivem pro 
nárůst CO2 v okolním sněhu má zvýšené dechové úsilí. 

  



Novinky a staré pravdy v léčení omrzlin 
MUDr. Jaroslava Říhová 
 

 



NOVINKY A STARÉ PRAVDY V LÉČENÍ 

OMRZLIN

MUDr. Jaroslava Říhová, 26. Pelikánův seminář

24. – 25. 10. 2015  Tatranská Lomnice



PŘIPOMENUTÍ :

 Významnou roli hraje  příprava (vybavení materiálem a léky)

 Rychlost zahájení léčby, nejlépe podání léků do 5-ti hodin, o 

výsledku rozhoduje  zahájení léčby v  prvních pěti dnech

 Léčba - rychlá, intenzivní a dlouhodobá, podle stupně postižení

 Opět svoji roli hraje čas – vytrvat léčbě



STUDIE - TROCHU HISTORIE

 Indian J Med Res –studie na zvířatech a ACP, Pentoxyphylliny,, vit. C, ohřáti na 37 – 39 

st. , 52% nemělo omrzliny proti kontrolní skupině, 48% mělo lehké omrzliny (2002)

 Aviat Space Environ Med (Finderle, 2002) omrzliny 2. a 3. stupně, léčba                      

v hyperbarické komoře po 28 dní se skvělým výsledkem 

 J Hand Surg Am (Cauchy 2000) retrospektivní studie na 92 pacientech s 2. a 3. 

stupněm omrzlin, kostní scan v 0 – 6 dne poprvé, druhý  3 až 15 den s předpovědní hodnotou 

amputace dle výsledku a stupně omrzliny (tabulka reprodukována v předchozích přednáškách)

 Lancet (Roche – Nagle G, 2008) ,případ bezdomovce s těžkými omrzlinami na obou DK, 

léčba ohřátím, ATB, ACP, NSA, illoprost, i.v. heparin, přesto skončil s amputacemi obou DK pod 

kolenem

 Arch Surg (Saffle Jr, 2007), i.v. t—PA, trombolytická léčba nejlépe podat do 24 hodin od 

omrznutí,  k amputaci došlo v 10% při léčbě, v 41% bez trombolýzy

 Různé: užití Dextranu s efektem v r. 1964, 1993 (Alaska med.) komplexní medikace,48 studií



1/ PŘÍPRAVA

 Vybavení : materiál, léky, kombinace několika faktorů



2/ RYCHLOST ZAHÁJENÍ LÉČBY

 Předchozí případy nebyly vybaveny spektrem léků na zahájení léčby omrzlin na místě!!!!

 Bolus : ACP 250 mg, analgetika Brufen, ev. Tramal, vasodilatantia Trental,  Agapurin retard, 
proteolytické enzymy  Wobenzym 3x10 drg.. U hlubokých omrzlin, nemůže-li dotyčný chodit Clexane
O,4 mg  s.c.,  ATB,  Nifedipin – Cordipin l tbl./den. Léčbu optimálně zahájit do 5-ti hodin. Některá 
doporučení do 2 hodin!. Sterilní krytí, desinfekce.

 Rychlé ohřátí pokud nehrozí opětné omrznutí , koupel v teplé vodě 37 – 39 st.C, min. 30‘

 Pokud lze vrtulníkem do nemocnice u těžkých omrzlin (3. stupně čili hlubokých) ACP + Illoprost v 
infuzi po 8 dní. U omrzlin 4. stupně pokus o zlepšení množství zachráněné tkáně :Trombolýza a 
Iloprost po 8 dní., nejlépe kombinace ACP + Iloprost + tPA samozřejmě předchozí uvedená 
vasodilatantia, blokátory kalciových kanálů Nifedipin , ATB. Zvažuje se i podání  Nitroglycerinu. 
Přeočkování proti tetanu, TAT.

 Hloubka postižení určuje terapii. Stanovení diagnózy je vždy  s vědomím rizika. 
..hypotermie, poranění.

 Puchýře:  čisté, provést odsátí sterilní jehlou v nemocnici, ne v terénu, hemorrhagické , malé 
nepropichujeme, zvážit zákrok, odsát, jen pokud tlačí na ostatní tkáně, většinou ne. Suché krytí, 
desinfekce.

 V cizině léčba krátká a nedostatečná (buď jen vasodilatantia-Chammonix Buflomedil, Nepál převazy, 
t.r Trental 1x1!! po 5 dní, ale i zde o.3. - 4. stupně bez Iloprostu, scintigrafie.



3/ LÉČBA V URČENÍ POSTUPU POMÁHAJÍ VYŠETŘOVACÍ METODY

 V léčbě nám pomáhá u hlubokých omrzlin angiografie, magnetická resonance a scintigrafie 

kostí  s Te99

 Angiografie a scintigrafie je určující pro léčbu. V minulých referátech tabulka dle Cauchyho , 

předpověď amputace u 4. stupně v 100%, provádí se 1.scan v 0. - 6. den, druhý 3 – 15. den

 Magnetická rezonance má přednost před scintigrafií, jde –li nám o rozsah cévního postižení

 časnější určení demarkace tkání a rozsahu ischemie

 Scintigrafie jde –li o rozsah postižení kostí, rozhodně u hlubokých omrzlin, kde je podezření na 

amputaci kostí, u vlhkých gangrén

 Rozhodování: čas od začátku postižení : ≤ 24 hodin → u 3 /4 stupně  angiografie→  s tPA

(altepláza)  (aktivátor plasminogenu), duální port  s heparinem , výsledkem amputace v  0 –

3,1 %, jiné prameny úspěch v 68% (Minnesota)

 čas od začátku postižení: ≥ 24 hodin → u 3 / 4 stupně  scintigrafie kostí s Te99 

s následnou infusí s Iloprostem

 V nových doporučeních i možnost telemedicíny



3/ LÉČBA, POKRAČOVÁNÍ

 Je preferována rTPA (heparin, papaverin, tenecteplasa) než Iloprost, kontraindikace TPA 

: trauma, nedávný chirurgický výkon, krvácivá diathéza (stejně u Wobenzymu), neurologická 

poškození

 Doplňující léčba: oxygenoterapie (HBO): zlepšuje deformitu ery, následnou ischemií 

tkání, tím edém tkáně, způsobující palčivost

 sympatectomie v prvních 5-ti hodinách

 Léčba chronické bolesti i psychofarmaky, léčba kausalgické bolesti, ad centra pro léčbu 

chronické bolesti

 Kyslík, pokud je i barokomora v expedici, zlepšení prokrvení tkání

 Aloe vera,  zinek, vit. C, alternativní medicína (akupunktura, moxování)



JEDNODUCHÝ ALGORYTMUS PÉČE

 Povrchní omrzliny po ošetření a zajištění péče  poslat domů

 Hluboké (povrchní) zvážit dle stavu zda péče doma či v 
nemocnici

 Hluboké omrzliny hospitalizovat                   trombolýza,Iloprost

 scan

 Poskytnout: potřebnou péči, výživu, léky, ev. chirurgické řešení

 Spektrum léků zůstává stejné: protisrážlivé a protiotokové léky 
(ACP, Brufen, enzymy :Wobenzym, Prostavasin, Iloprost, 
heparin, dextran), vasodilatantia (Trental, Agapurin R, Nifedipin, 
NTG), antibiotika, analgetika či antidepresiva, TAT, desinfekce

 Nejdůležitější včasné zahájení léčby



4/ PŘEDVÍDAT SITUACE, ROLI HRAJE ČAS

 Léčba je dlouhodobá.. Všichni chtějí co nejdříve zpět do hor, udržovat si kondici, 

nevzdat se zážitků, často dotyčný léčbu z neznalosti přeruší



DŮLEŽITÉ OPAKOVÁNÍ!

 Nejdůležitější je rychlé zahájení léčby: nejlépe do 5-ti hodin od 

omrznutí a zjištění nálezu, nejpozději do 5-ti dní, čím dříve, tím 

lépe! Změna v teplotě lázně : 37 – 39 st. , 30 – 60 minut
nehrozí-li opětovné omrznutí

 Hluboké  omrzliny patří do nemocnice na i.v. léčbu

 Proto!!     Jedu  do  hor vybavený léky, ovlivním tím rozsah 

postižení

 Wobenzym (synonyma) :  Mucos Plus je to Phlogenzym (SRN), Wobenzym N 

(USA), Wobenzym N ( Švýcarsko),také Rakousko, Italie, Venezuela, Equador, 

země bývalého Sovětského svazu, není v Nepálu, nejlevnější asi Dr.Max

2449.-Kč na internetu

 Pozor u lidí netolerujících laktózu či mají poruchy krvácivosti



Lékárnička, a nejen do hor 
Mgr. Bc. Pazourek, DiS. 

 

 



Pelikánův seminář 2015

Lékárnička, a nejen do hor..

Karel Pazourek



Návrat po dvou letech na Berninu



Piz Bianco, 3995m



Osobní průzkum

• Kdo z vás má tady osobní lékárničku ať se 
prosím přihlásí

• Podobně se připravujeme na expedice do hor, 
sejdeme se na Hoře Sv.Klimenta v noci a 
vyhodnotíme co všechno potřebujeme, 
především čelovku, já se vždy ptám po 
lékárničce

• Pro Pelikánův seminář jsem oslovil lékárníka 
magistra co nám doporučuje..viz.dopis



Pravidlo lékárničky

• Lékárničku mít všude (malá, lehká..)

• Lékárničku používat často (i to co by v ní 
normálně člověk nečekal, rtěnka, prášek na 
spaní..)

• Lékárničku používat rád (něco dobrého, 
kafíčko, bonbónek..)

DILEMA: Autolékárnička, např.policie vyžadovala 
autolékárničku originál zabalenou ve folii?!



Standardní výbava

• Sterilní obvaz, sterilní polštářek
• Desinfekce (Jodisol, Septonex)
• Obvazy různých šířek
• Trojcípý šátek, pružné obinadlo
• Zavírací špendlíky, nůžky
• Náplasti
• Léky (Paralen, Ibuprofen, Ataralgin)
• Antialergika (Dithiaden, Zyrtec,Fenistil)
• Léky proti průjmu (Endiaron, Smecta)



Teryho chata, 2015m, včera..



Vlastní lékárnička, je malá, mám ji 
všude a rozbaluji ji rád..



Lékárnička na Teryho chatě



Morskie Oko, Polsko, včera



Hypotermii se dá předcházet, alufolie, 
v lepším případě spacáček



Děkuji Společnosti horské medicíny



Letecká záchrana - spomienka na posádku 
Krištof 03, ktorá zahynula v Slovenskom 
raji 
Ing. Juraj Rokfalusy, Mgr.S. Galajda 
 

   



Spomienka na posádku 

vrtuľníka Krištof 03
Ľubomír Majerčák

Marek Rigda

Martin Svitana

Dušan Leskovjanský

† 17.7.2015
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Ani jeden z Vás tu nebol zbytočne. 

Vďaka chlapi ...





Tatranské štíty 
Iveta Bohušová 

 

 

Prezentácia o tatranských štítoch s popisom, trasami, zaujímavosťami. 

Gerlachovský štít je najvyšší, Lomnický štít najdostupnejší, Kriváň asi najznámejší... 

 Pohľady a popisy aj iných štítov, ktoré sú dostupné turistickými značkami, ale aj vyhľadávané 

vrcholy s možným výstupom za sprievodu horského vodcu. 

Prenikanie na tatranské štíty bolo od najstarších čias po súčasnosť. S jednotlivými štítmi 

prichádzali do styku veľakrát osobnosti, ktorých osud si zasluhuje našu pozornosť. 

Samozrejme, do Tatier prichádzali aj anonymní ľudia, spočiatku lovci, bylinkári, baníci, po nich 

prírodovedci, turisti, horskí vodcovia, horolezci, či stavitelia chodníkov a lanovej dráhy na 

druhý najvyšší štít vysokých Tatier. 

Zábery dokumentujú a približujú nevšednú krásu vysokohorského prostredia. 

                                                                       

    



Praktické aspekty leteckej záchrany 
v horách 
Mgr. Tomáš Kika                                 
 

 

 

   

 

  

Živá a nekončící diskuse po přednášce Mgr. Kiky 

 

Doporučeno: http://www.verticalmag.com/digital_issue/2015/fall911/files/74.html 

http://www.verticalmag.com/digital_issue/2015/fall911/files/74.html


Praktické aspekty
leteckej záchrany v horskom teréne

Mgr. Tomáš Kika
tomas.kika@rescueheli.com



MEDEVAC
medical evacuation



SAR
search and rescue



HEMS
helicopter emergency 

medical service



https://vimeo.com/124505012

https://vimeo.com/124505012


Základné techniky
prístupu a evakuácie 

v horskom teréne 
pomocou  
vrtuľníka



Pristátie
Slope landing

One skid landing

Toe-In landing

Hover landing
Power-On landing

S - Size / veľkosť 
T - Terrain / terén 
O - Obstacles / prekážky 
P - Power / =výška 
W - Winds / vietor 
W - Waive Off / únik 
W - Weight / hmotnosť



I. Režim

II. Režim





















Palubný žeriav
Static hoist

Dynamic hoist







Palubný žeriav









Podves (HEC)
Short line
Long line

Podves so zlanením











HEC chec-klist
1. Prilba - správne nasadená a upevnená 
2. Ochrana očí - zabezpečená 
3. Vysielačka - vyskúšaná, funkčná a zapnutá 
4. Rukavice - oblečené, ruky mimo priestor karabín 
5. Rukávy - zhrnuté a zapnuté 
6. Lezecký úväz - správne oblečený, zapnutý a skontrolovaný 
7. Karabíny - oceľové a upevnené do nosných bodov postroja 
8. Lezecký materiál - zabalený a upevnený 
9. Nôž / strihač lana - upevnený, ľahko dosažiteľný 
10. Topánky - zvrchu prekryté, povaha terénu / stúpacie železá 
11. Lavínový prístroj - zapnutý







Podves (HEC)
Vizuálne povely

stúpaj
klesaj zostaň vo vise

dopredu nepristávaj okay?

odopni, prerušzapni, vykonaj





Zlanovanie
Zlanovanie osôb

Spúšťanie nákladu













Short haul
Cargo

Special cargo
Špeciálne prostriedky







Lessons learned
Stresory a riziká

Lezec alebo zdravotník
Red flags





Stresory a riziká
Pravidlo 3 minút rýchlosť vs. ponáhľanie

jednoduchosť vs. rutina

komunikácia vs. porozumenie KISS





Stresory a riziká
Stresové faktory hluk

vibrácie
teplotné zmeny
únava

barometrický tlak

znížená vlhkosť
znížený parciálny tlak kyslíka
preťaženie - G sily





Lezec alebo zdravotník
Výskum Oxford University 

v Tirolsku
správna analýza terénu

záchrana vs. zaliečenie

risk manažment

vlastná bezpečnost



Letecké horské záchranné akcie (všetky základne a regióny) podľa športových disciplín a —kde 
možné— rozdelené podľa stupnice UIAA pre skalné lezenie a sklon ľadu. ‘Aircraft’ vyjadruje nehody 

akéhokoľvek športového lietajúceho aparátu (padáky, krídla, rogalá atď.). ‘Avalanche’ označuje 
nehody v lavíne, kde boli obete uviaznuté pod snehom alebo inak snehom poranené. 

Thomas Küpper et al. Ann Occup Hyg 2013;annhyg.met031



2731 leteckých zásahov za 1 rok
99.7% bol terén správne posúdený
30.7% akcií vyžadovalo pokročile  

                  lezecké schopnosti a zručnosti
6%     akcií v teréne III. UIAA 
2.4%  akcií v teréne IV. a viac UIAA

1.5%  akcií v ľade so sklonom 50°

Thomas Küpper et al. Ann Occup Hyg 2013; Oxfordská univerzita



Lezec alebo zdravotník
Dvojstupňový proces

2. Zaliečenie a transport 

1. Technická záchrana 
+ 
extrémny terén / počasie 
úvodná analgéza: 
- cez oblečenie 
- intranasálne v príp. extr. chladu



Lezec alebo zdravotník
Lezec zdravotník

50° sklon ľadu
IV. stupeň UIAA 

Thomas Küpper et al. Ann Occup Hyg 2013; Oxfordská univerzita

kombinované so znalosťou  
rizík lavín, pohybu v horskom 
teréne v zime i v lete.

Pre úspešné vykonanie 
90% zásahov v horskom 
prostredí







Red flags USCG
1. Záchranná akcia s neznámou posádkou alebo vrtuľníkom

2. Prekročenie prevádzkových možností  
     posádky alebo vrtuľníka

3. Improvizovanie s nenacvičenou alebo nepoznanou 
     technikou záchrany

4. Problematická, nedostatočná alebo chýbajúca 
     komunikácia

5. Zahltenosť nepodstatnými maličkosťami a detailami

6. Nedostatočné riadenie a zadanie úlohy

7. Unáhlené tempo a neadekvátny tlak 

8. Nedelegovanie, chýbajúce kompetencie a zodpovednosti 

9. Neschopnosť komunikovať zámery a plány 



Ďakujem

Mgr. Tomáš Kika
tomas.kika@rescueheli.com



Kurz horské medicíny v Maroku 
MUDr. Lenka Horaková 
 

Ve své přednášce bych ráda představila expedici „Morocco Mountain Medicine Expedition“ 

19. – 25. 9. 2015, pořádanou renomovanou agenturou Wilderness Medica Training. Součástí 

tohoto kurzu jsou nejen teoretické přednášky, ale i workshopy v terénu, korunované 

výstupem na nejvyšší horu severní Afriky Jbel Toubkal (4 167 m.n.m.). 

Ve svém sdělení bych se ráda zaměřila na otázky, co zdravotníkům/laikům může podobný 

komerční kurz nabídnout, jaké znalosti a praktické dovednosti si mohou odnést. Díky 

mezinárodní účasti bude jistě zajímavá i výměna zkušeností s expediční medicínou napříč 

kontinenty. 

                         



Kurz horské medicíny v Maroku

MUDr. Lenka Horáková



Morocco Wilderness Medicine Expedition

Wilderness Medical TrainingTM

19.-25. 9. 2015 



I. náplň kurzu

Medicínská část Alpinistická část



Medicínská témata

Management traumat v terénu

• traumata na expedicích

• praktický management
zlomenin, improvizovaná 
fixace a trakce

• péče o nohy

• péče o oči a management 
očních traumat

Plánování expedic

• medicínská hlediska 
plánování expedice

• sestavování lékárničky

• čištění vody

Horská medicína

• vysokohorská nemoc

• hypotermie a omrzliny

• tepelné postižení



Literatura



Expediční oftalmologie

• Dr. Dan Morris



Základní otázky 1

• Kapky:

+ snadno aplikovatelné

- krátká účinnost

• Mast:

+ zklidňující efekt

+ lubrikační efekt

- rozmazané vidění

• Vhodné je mít k dispozici 
antibiotika v obou formách 
a aplikovat dle potřeby

Oční 
kapky 
nebo 
mast?



Základní otázky 2

• Test funkčnosti n.opticus „v 
divočině“:

1. ostrost: porovnáním s 
druhým okem

2. barvocit: „Jak červená se 
zdá tato čepice v 
porovnání s druhým 
okem?“

3. rozsah visu: porovnáním

4. oftalmoskopie: porovnání 
disku n. opticus s druhým 
okem (bledost?)

Vyšetření v 
expedičních 
podmínkách?



• Normální NOT = avokádo

• Zvýšený NOT = kámenNitrooční 
tlak 



Základní otázky 3

• Neváhejme použít 
mydriatikum k získání 
rozumného obrazu retiny

• Použití: Unitropic (Tropicamid)

• Lze snadno zvrátit efekt 
použitím Pilocarpinu, ve 
výjimečném případě 
nárůstu NOT (uzavření 
úhlu)

Použít 
mydriatikum 
nebo 
nepoužít 
mydriatikum
?



Dif.dg. Bezbolestné poruchy vidění

• migréna

• cerebrální hypoxie

• vysokohorská retinopatie

• hypertenzní retinopatie

• okluze retinální arterie / žíly

• krvácení do sklivce

• odtržení sítnice



Dif.dg. Bolestivé poruchy vidění

• cizí těleso v oku
• konjunktivitida
• bakteriální zánět rohovky
• abraze rohovky
• sněžná slepota
• akutní glaukom s uzavřeným úhlem
• zánět nervus opticus

Analgetika celkově!!!



Suché oko

• RF: suché, větrné 
prostředí s velkou expozicí 
slunečnímu záření

• Symptomy: začervenání, 
bolestivost, pocit cizího 
tělíska v oku 

• Nebezpečí poruchy vidění 
a riziko infekce

• Th:

1. vyvarování se RF

2. umělé slzy

3. vyjmutí kontaktních 
čoček 

4. lyžařské brýle / zábal 
okolo slunečních brýlí 
(snižuje evaporaci slz)



Správná technika krytí oka



Kontaktní čočky v horách

• riziko suchého oka a rohovkových infekcí

• omezit nošení na max. 8 hodin denně

• hygiena rukou při vyměňování

• vždy s sebou brýle a dostatečnou zásobu 
čoček

• infekce → přerušení užívání čoček + 
širokospektrá ATB (př. Ofloxacin á 1 hod)

• pokud se stav nezlepší do 5 dní → evakuace 



Refrakční chirurgie a 
pobyt v horách

• RK (radial keratotomy) → hypermetropie

• LASIK (Laser in-situ keratomilieusis) + PRK 
(Photo-refractive keratectomy) → miopie

• Operace ne méně než 3 měsíce před expedicí 
– refrakce nestabilní, riziko infekce



Lékárnička 1

• kapesní svítilna s 
modrým světlem

• oftalmoskop

• zvětšovací sklo

• kompresní sterilní krytí

• náplast

• fyziologický roztok (á 10 ml)

Kapky:

• lokální anestetikum: 
Benoxi 0.4% (Oxybuprocain)

• umělé slzy (single-use)

• mydriatikum: Unitropic
1% (Tropicamid)

• reverze mydriatika: 
Pilocarpin 2%



Lékárnička 2

• ATB mast / kapky

1. O-Framykoin
(konjunktivitida)

2. Ofloxacin (Floxal): vážné 
rohovkové infekce + inf. 
spojené s nošením čoček

• Kromoglikát (Allergo-
cromo): alergická 
konjunktivitida

• steroidy (Fluoropos)

• analgetika p.o.!!!

• Fluorescein 1%



Alpinistické dovednosti

• Cestování na lehko: výběr výstroje, 
balení & nepromokavá úprava

• používání radiokomunikačních 
prostředků v nouzových situacích

• základy navigace: „čtení“ terénu, 
používání map & kompasu

• základy lanových technik & 
bezpečnost v horském terénu

• použití GPS

• bezpečné překonávání řek



II. horský výstup





Jbel Toubkal 4 067 m.n.m.



Le Moufflone 3 200 m.n.m.









Úprava vody 1

1. převaření (5 min x 1 min)

2. chlorinové tablety (Oasis Water Ourification
Tablets 50 tbl/£ 2.99)



Úprava vody 2
3. filtry (osobní filtr v láhvi LifeStraw Go £33.99 + 

náhradní filtr £17.55)



Úprava vody 3

• 4. UV-filtry (Steripen £ 67.20)



III. Kariéra v horské medicíně

• www.theadventuremedic.com

• www.explorersconnect.com

• www.wildernessmedicaltraining.com

• British Exploration Group:

• www.brathayexploration.org.uk

http://www.theadventuremedic.com/
http://www.explorersconnect.com/
http://www.wildernessmedicaltraining.com/
http://www.brathayexploration.org.uk/


Expediční medik



Shrnutí

• cena:  £ 800 (kurz, materiály, 

ubytování, plná penze, transfer z letiště a z 
hor do Marakéše)

• certifikát

• + i pro nehorolezce

• - omezený výběr kapitol

• - málo praktické výuky



Děkuji za pozornost…

Děkuji za pozornost…..



Nehodovost v Alpách 
Mgr. Marie Lollok Klementová 
 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každoročně zpracovává Rakouské kuratiorium ve spolupráci se složkami záchranného systému 

rakouských alp (horská služba, alpská policie, nemocnice) podrobné statistiky, týkající se nehodovosti 

a úrazú, případně smrtelných zranění v Alpách. Aktuálně zpracovaná data pokrývají časové období od 

listopadu 2013 do října 2014 

Tabulka znázorňuje počty úmrtí při jednotlivých alpských disciplínách v posledních letech (nejsou zde 

zahrnuty všechna sledovaná odvětví), poslední sloupec pak uvádí počty nehod (tedy každá událost, 

ke které byly volány složky záchranného systému).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Počty úmrtí (Tote), zranění (Verletzte) a nehod (Unfälle) v posledním sledovaném období dle 

rozdělení jednotlivých alpských zemí:  

Znázornění smrtelných obětí dle původu – nejvíce Rakušanů, velké procento Němců, naopak velmi 

malé procento osob ze zemí východní Evropy.  

 



Počty smrtelných nehod při nejdůležitějších letních aktivitách, včetně poměru mužů a žen:  

 

Počty zraněných při vybraných letních aktivitách – oproti tabulce výše je patrný nárůst zranění při 

jízdě na horském kole, stále je evidentní nejvyšší počet u klasické turistiky.  

 

 

 



Příčiny smrtelných úrazu v zimním období – tabulka znázorňuje úrazy, jež se staly během klasického 

lyžování po sjezdových tratích.  Nejčastější příčinou bývá srdeční příhoda, dalšími velmi častými je 

náraz na překážku, případně pád. 

Věkové rozdělení smrtelných úmrtí při klasickém lyžování. 

 

 

 

 

 

 



Sjezdové lyžování, celkový počet zranění a národnost. Překvapující je zejména zjištění, že mnohem 

více úrazů mívají v Rakousku Němci než samotní Rakušané, ve velké míře potom vzhledem k počtu 

obyvatel také Nizozemci.  

 

 

 

 

 



Skitouring – počty úmrtí a počty zraněných, rozděleno dle jednotlivých spolkových zemí Rakouska. 

Jak lze předpokládat,  nejvyšší čísla jsou v Tirolsku. Naopak Vídeň není destinace pro skitouring vůbec 

vhodná proto zde žádné úmrtí ani zranění není.  

 

Zranění při skitouringu – srovnání vývoje posledních období, trend byl až do roku 2013 stoupající, 

nyní mírně kles, pořád se pohybuje v oblasti cca 300 zraněných ročně.   

 

 

 

 



Příčiny zranění při skitouringu – jednoznačně nejčastější je pád (139 osob), za tím potom lavina a 

další.  

Věkové rozdělení zraněných a usmrcených při skitouringu. Hlavní věkové kategorie jsou ve skupině 

41 – 50 let, čísla už se ale objevují i v nejmladší dětské kategorii 0 – 10 let, navíc přibývá i věkově 

starších zraněných, a to ve věkové skupině 80 a více let.  

 

 

 

 



Počty úmrtí při lavinových nehodách, rozděleny podle věkové kategorie. 

 

 

Počty zraněných při lavinových nehodách, rozděleny podle věkové kategorie. 

 

 

 

 

 

 

 



Letní alpské disciplíny –úmrtí při turistice a vysokohorské turistice (nezahrnuje pohyb po ledovci) za 

posledních 9 sledovaných období. Oproti předchozímu roku mírný vzestup. Více než polovina 

smrtelných nehod se stane při výstupu (srdeční příhody), menší poloviny potom při sestupu 

(uklouznutí a pád).  

 

Věkové rozdělení zraněných při turistice a vysokohorské turistice. Velký nárůst je ve věkové skupiny 

80 + (v minulosti nebyla tato věková kategorie vůbec zastoupena), stejně tak se zvýšil velmi počet 

zraněných ve věkové kategorii 51-60 (v minulosti bývala vedoucí kategorií 41-50).  

 



Úmrtí a zranění při „Hochtouren“ – ledovcové turistice, túrách které zahrnují pohyb po ledovci. 

Zajímavá je cifra 11 zraněných v e spolkové zemi Oberösterreich, kde všech 11 osob připadá pouze na 

masiv Dachsteinu.  

 

 

Věkové rozdělení zraněných při ledovcové turistice.  

 

 

 

 



Příčiny zranění při ledovcové turistice. Jednoznačně nejvíce zranění nastane při pádu, případně 

uklouznutí (18 osob), dále to bývá pád do trhliny, pád kamene, lavina nebo nedostatečné vybavení.  

 

Tendence počtu smrtelných nehod při ledovcové turistice. Čísla se pohybují řádově v jednotkách, 

nepřesahují cifru 10, nelze tedy vyjádřit jestli je trend spíše stoupající nebo klesající.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezení a počet zraněných  a úmrtí. Jelikož se nejedná o vysloveně alpskou disciplínu, lze zaznamenat i 

zranění např. v okolí Vídně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože lezení zahrnuje řadu různých alternativ, sleduje se velmi podrobně každá z nich, a to např. 

včetně jednotlivých měsíců v průběhu roku. Tabulka níže znázorňuje počty zraněných při konkrétních 

druzích lezení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Věkové rozdělení zraněných a smrtelně zraněných při lezeckých disciplínách. V tomto směru je patrný 

velký přesun do mladších věkových kategorií (21 – 30 let).  

 

 

Separátně se vyhodnocuje počet úmrtí a zraněných na zajištěných cestách. V posledním sledovaném 

období se zabilo na zajištěných cestách 6 osob, 69 jich bylo zraněno. Převažující spolkovou zemí, kde 

dochází k úrazům nejčastěji, je Oberösterreich. (zatímco ve všech dalších alpských odvětvích to bylo 

Tirolsko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Věkové rozdělení a pohlaví zraněných na zajištěných cestách. Překvapivě tady velké procento 

představují ženy, ve věkové skupině 21- 30 je jich dokonce většina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčiny zranění na zajištěných cestách. Častou příčinou bývá vyčerpání, podcenění vlastních 

schopností, ve velké míře také pád, uklouznutí.  

 

 

 

 

 



Perlička na závěr: zcela nečekaně se v posledních letech začínají množit případy, kdy dojde ke zranění 

a dokonce úmrtí při pohybu po alpských stezkách. Z toho důvodu už začínají alpské spolky i turistické 

centrály vydávat doporučení, jak se chovat bezpečně při středu s pasoucím se skotem na alpských 

pastvinách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úrazy v horolezectví 2014-2015 
MUDr. Lucie Bloudková 
Lékařská komise ČHS, Společnost horské medicíny ČR 

   

 

www.horosvaz.cz 



Úrazy v horolezectví 2014-2015

Lucie Bloudková

26.Pelikánův seminář, 24.-25.10.2015

Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica



Celkový počet úrazů

• Rok 2014
• Celkem 25 úrazů, 4 smrtelné
• 21 mužů, 4 ženy
• Věk 15-66 let, 9x nezjištěn 
• 6x hlášení, 13x info z otevřených zdrojů, 6x úrazové 

pojištění
• Rok 2015
• Zatím 21 úrazů, 6 smrtelných (1x via ferrata)
• 20 mužů, 1 žena
• Věk 9-52 let, 9x nezjištěn
• 5x hlášení, 14x info z otevřených zdrojů, 2x úraz. poj. 



Celkový počet úrazů 
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Terén 2014

• Hory do 2700 m 8x  (Tatry 7x, Slovinsko 1x)

• Vápencové a jiné skály 6x (Paklenica 2x, Řež, 
Velký Rabštejn, Wilder Kaiser )

• Pískovec 5x (Tisá, Ostrov, Děčín, Suché skály u 
Besedic)

• Umělá stěna 4x

• Hory do 5000 1x (Pallavichini – Grossglockner)



Terén 2015 

• Hory do 2700 m 12x (Tatry 6x, Rax 2x, 
Krkonoše 2x, Grossglockner, Leoben - ferrata)

• Vápencové a jiné skály 5x (Hostim, Zadní 
Kopanina, Černolice, Řež, Nové Město nad 
Metují)

• Pískovec 1x (Příhrazy)

• Umělá stěna 1x 



Kazuistika 1 – nevěřte liškám!

• Muž, 30 let

• Lezecká oblast HIS (opuka), Nové 
Město nad Metují, září 2015

• Cesta cca 13 m, obtížnost  6-

• Pád druholezce od vratného 
bodu na zem

• Fraktura  obratlů Th 9, Th 11, 
Th12 a L1, řešená konzervativně



Lezecká oblast HIS



Lezecká oblast HIS



Liščí smyčka …

Převzato ze serveru  lezec.cz s 
laskavým souhlasem p.Davida
Adamského .



… navázaná na 
karbinu …

Převzato ze serveru  lezec.cz s 
laskavým  souhlasem p.Davida
Adamského .



… se snadno 
uvolní!

Převzato ze serveru  lezec.cz s 
laskavým souhlasem p.Davida
Adamského



Stále znovu …

• Pád kvůli údajnému 
propálení jistícího oka

• Hnědé skály v 
Krkonoších, 2012

• Rozbor na adrese  
http://goo.gl/0fZx9h   
(Alphaguides- horští 
vůdci)



Kazuistika 2 - Kobyla

• Muž

• Česká cesta na Kobylu, (pískovec) obtížnost VIIb, 
Příhrazy, Český ráj, květen 2015

• Odsednutí cca 1 m nad 2.kruhem 

• Přetržení lana – pád na zem 

• Fraktura obou DK 

• Příčina ???

• Lano koupené 14 dnů před akcí, absence ostrých 
hran …



Kobyla, Příhrazy, Český ráj





Příčina ???
-výrobní závada       

lana?

- poškození lana    

špatným    

zacházením?

- jiná příčina?



(Ne)bezpečné „Železné cesty“ 



Vznik 

• Původně hospodářské cesty, jen v obtížných 
místech kramle, řetězy a žebříky

• První zmínka z roku 1506

• První turistická zajištěná cesta – Hoher
Dachstein (prof. Friedrich Simony, 1845)

• Jihozáp. hřeben Grossglockneru (1869), 
Zugspitze (1884), cesty v okolí Vídně –
Raxalpe, hřeben Marmolady (1903), Sella
(1907)



První světová válka 

• Linie fronty – Tyroly, Dolomity, Julské alpy

• Poziční válka

• Opevnění, zajištěné cesty, žebříky, lana

• Dlouhé strmé štoly a podzemní chodby –
Lagazuoi, Paternkofel, úpatí Tofana di Roses

• Části opevnění či tunelů zachovány do dneška



Dolomity – Lagazuoi



Další vývoj

• Po válce ferraty považovány za „oslí mosty pro 
slabochy“

• Využívány pro přístup k lezeckým trasám –
Brenta

• Teprve po 2.světové válce postupná oprava 
starých cest

• V 70.letech s rozvojem alpské turistiky také 
výstavba nových cest 



Vstup do tunelu - Lagazuoi



Tunel - Lagazuoi



Nové cesty

• „boom“ v posledních několika letech

• 30-40 nových cest v Alpách za rok (2009)

• Obrovské množství lidí bez specifického 
treninku a zkušeností

• Zábava spíše než dobrodružství sportovního a 
horského lezení

• Nutnost pravidel pro stavbu a provozování





Drachenwand, Mondsee, Rakousko



Doporučení pro stavbu zajištěných cest (Kriterienkatalog fur die Errichtung
von Klettersteigen)



Kriteria pro stavbu

• Právní, ekologické, ekonomické a horolezecké 
aspekty 

• Technické aspekty – bezpečnostní standardy 
(normy pro kotvy, lana, karabiny, brzdy 
výpočty zatížení …)



Rizika na zajištěných cestách

• Zasažení bleskem (předpověď počasí)

• Pád kamení (helma)

• Poranění o poškozené lano (rukavice)

• Stržení jiným lezcem (dostatečné rozestupy)

• Technická závada na zajištění cesty – prasknutí 
ocelového lana, zlomení chytu či stupu nebo 
jiný problém (???)



Kazuistika 3 

• Muž, cca 60 let 

• Ferrata Franze Josefa, Leoben, Rakousko, 
obtížnost D (A-F), srpen 2015

• Pád cca 300 m, smrtelná zranění

• Nezajištěn v „chodeckém“ terénu? nebo 
přecvakával pouze 1 karabinu? 

• + uklouznutí? nedostatek sil? 





Kazuistika 4 - fakta

• Muž, 36 let

• Via ferrata, Patýřská stěna, Děčín, srpen 2014

• Výška stěny 95 m, délka lezeckých cest 150-
170 m

• Cesta „Pošetilost mocných“ – D/4

• Pád z výšky cca 40 m



Kazuistika 4 - fakta

• Fraktura diafýz femurů bilat., fr. Těla L2 s 
nepatrnou prominencí do kanálu, fr.oblouku 
L1 a příčných výběžků L1 a L2, kontuze plic 
bilat., pneumothorax vpravo, drobný subkaps. 
hematom ledviny vpravo 

• Komplexní péče o polytraumatizovaného pac. 
– OS femurů bilat., zadní stabilizace L1-L3





















Aby se to příště nestalo …

• Pozor na „technické závady“ – špatný techn. 
stav nebo dokonce nedokončená cesta?

• Nepodceňovat ani zdánlivě bezpečné situace 
(začátečníci ale i zkušení)

• Stále se jistit

• Opatrnost v „chodeckém“ terénu 

• „Festina lente“



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST



Rozbor některých nehod při skialpu 
a v horách v tomto roce 
RNDr. Jan Pala, PhD. 

Komise tradičního alpinismu ČHS, 3. Lékařská fakulta UK Praha 
 

 

 



Rozbor některých nehod při 
skialpu a v horách v tomto roce 

Jan Pala 

 

Komise tradičního skialpinismu ČHS 

3. LF UK Praha 

 

26. Pelikánův seminář 

25. 10. 2015 Tatranská Lomnica 

 



Skialpová nehoda v Rumunsku 

2 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 

 Osmičlenná skupina jela na týden do Rumunska na skialp 

 Třetí den výstup na Vaful Peleaga za pěkného počasí, sjezd bezproblémový až k plesu 

 Pod plesem rovnější plocha cca 600 m, pro jejíž přejetí bylo potřeba se rozjet 

 Slunce v zádech a pod plesem byla při přejezdu ze stínu na slunce přehlédnuta 
prohlubeň 

 Vázání zaaretováno na pevno, takžé při pádu vázání nevyplo, ale noha ano – spirálovitá 
tříštivá zlomenina bérce 

 lyži vypnul sám zraněný a otočil nohu do správného směru 

 přijeli ostatní – fixace alumatkou a páskem 

 volání Salvamontu – nemají vrtulník ani skútr, a posílají záchranáře autem, dojedou, 
kde budou moci a poté půjdou pěšky, neboť nemají ani skialpy 



Skialpová nehoda v Rumunsku 

3 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 

Provizorní svozný prostředek 

 Lyže byly provázáno vepředu s lopatou, za patou vázání násadou od lopatu a na konci 
lyží další násadou od lopaty rešňůrou 4 mm 

 Na voje byl použit popruhový pásek s kovovou sponou omotaný kolem lyží za přední 
částí vázání – aby se nesmekl 

 Pásek se přeříznul o hranu lyže 50 m od chaty! 

 Od pásku byla navázána repšňůra 7 mm směrem dopředu, kde byla přidrátována ke 
špici a lopatě 

 Na konci byly přivázány dvě hulky jako voje 

 Na tento základ byly přivázány batohy zádovým systémem nahoru 

 Bederní pásy byly využity při poutání zraněného v oblasti nohou a hrudníku 

 Zraněného jsme oblékli, nohy obalily alumatkou a svázali páskem z kalhot. Po naložení 
byl zabalen do alufólie a připoután bederákama 



Skialpová nehoda v Rumunsku 

4 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 

Provizorní svozný prostředek – použitý materiál: 

 Skialp lyže 1 pár 

 Lopata 1x 

 Násada od lopaty 2x 

 Batohy 3x 

 Rep šňůra průměr 4 mm cca 5 m 

 Rep šňůra průměr 7 mm cca 1 m 

 Prádelní šňůra cca 5 m 

 Pásek od kalhot 2 ks 

 Lyžařské hulky 3 ks 

 Drat z kanady 60 cm 1x 

 Alumatka 1x 

 Alufólie 1x 



Skialpová nehoda v Rumunsku 

5 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 

 50 m před chatou svoz rozpadnul po proříznutí jednoho fixačního pásku o hranu lyže 

 na chatě setkání se týmem Salvamontu po 4 hodinách od nahlášení úrazu a žádosti o 
pomoc 

 rychlá zdravotní prohlídka, přeložení na nosítka a tříhodinový transport k autu, kdy se  
v nesení střídalo osm záchranářů 

 offroadem k sanitce a poté do nemocnice v Hategu – chtěli stáhnout skelet ze zlomene 
nohy jen tak, po podání léků proti bolesti se nechali přesvědčit k rozstříhání lyžáku, což 
celé trvalo asi 2,5 h 

 převoz do druhé nemocnice na RTG, nikdo neuměl anglicky, předoperační dlaha a 
prospání celé noci 

 ráno pokus o vyřešení převozu do ČR s OEAV, přestali brát telefon a po dovolání 
odpoledne z jiného čísla bylo potvrzeno, že letecky bude transport možný nejdříve za 
48 hodin 

 značný otok nohy, a proto bylo dohodnut příjem v nemocnici v ČR 



Skialpová nehoda v Rumunsku 

6 

 po podání heparinu, aby nedošlo k embolii, naložení do dodávky a všichni jeli do ČR 

 po devítihodinovém převozu příjem v Bohunické nemocnici, kde se šlo rovnou na sál 

 prnví týden na JIP na kyslíku se zápalem plic, dušností a podezřením na tukovou embolii 

 při první operaci byla noha rozříznuta, vložena výztuha a zevní fixator, otok odsávalo 
čerpadlo 



Skialpová nehoda v Rumunsku 

7 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 

 po šesti operacích je výsledkem plná pohyblivost 

 pobyt v nemocnici v délce asi 25 dnů 

 jizva se v dolní části trochu rozjela, protože ještě v nemocnici se začalo v rámci 
rehabilitace s rotopedem 

 intenzivní rehabilitace probíhala třikrát týdně po dobu dvou měsíců 

 rotoped zapůjčen od INA sportu 



Lavinová nehoda Firebrunn  
s použitím Pieps JetForce 

 300 m jízda s lavinou 

 Ztráta lyží 

 Při pádu s lavinou díra v noze - vrtulník 

8 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 



Lavinová nehoda Firebrunn  
s použitím Pieps JetForce 

9 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 



Mali Mangart, Slovinsko 

10 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 



Mali Mangart, Slovinsko 

11 Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 



Nehody 2015 

12 

 V Rumunsku – ač je v EU, je potřeba se spoléhat hlavně na 
kamarádskou pomoc, standardy středoevropských a alpských 
horských služeb Salvamont dosáhnout nemůže – vybavení, lidské 
zdroje... 

 Rumunským nemocnicím se raději zdaleka vyhnout, co nejrychlejší 
transport do ČR 

 Důvod nekomunikace ze strany OEAV není pro rumunský případ znám 

 U  nehody pod Malim Mangartem bylo vše vyřešeno rychle – s policií 
i OEAV 

 Mediální odezva byla v případě Slovinska seriózní, v Rumunsku byla v 
televizi krátká reportáž, kde byly prostřihy z kamery záchranářů z 
nočního přesunu a k nim záběry z téměř rovných sjezdovek, kde se 
lidi učili stát na lyžích 

Jan Pala, Rozbor některých nehod při skialpu a v horách v tomto roce 



Bezpečnost při freeridu a skialpinismu 
na japonském ostrově Hokkaido 
RNDr. Jan Pala, PhD. 

Komise tradičního alpinismu ČHS, 3. Lékařská fakulta UK Praha 
 

Japonské ostrovy jsou v posledních několika letech 

cílem výjezdů stovek až tisíců freeriderů 

a skialpinistů, kteří míří hlavně na ostrov Hokkaido. 

Největším a zároveň světově proslulým lyžařským 

střediskem je oblast Niseko, která je vyhlášená 

svým bezedným prašanem a výbornými volnými 

terény. Prezentace se zabývá bezpečností lanovek 

a vleků, stejně jako pohybu ve volném terénu ve 

vyhlášených oblastech ostrova Hokkaido. Je také 

uvedeno, jak se japonská horská služba vypořádává 

s velkým množstvím zahraničních freeriderů. 
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Proč jet s lyžemi na Hokkaido? 

 V posledních několika málo letech VŠICHNI freerideři jezdí za 
prašanem do Japonska 

 Na internetu jsou kvanta videí a fotek z bezedného japonského 
prašanu ať už na volných pláních nebo ve vzrostlých listnatých 
lesích 

 Ochutnat japonskou kuchyni, kromě různě upravených ryb 
hlavně sushi 

 Dostatečně se rozmočit v onsenech (termální prameny) 

 Pokecat si s japonskou ski patrol 

2 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Hokkaido = prašan, aspoň někdy 

3 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Hokkaido 

4 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Hokkaido 

5 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Mezinárodně známé oblasti 

6 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 

 Niseko – největší lyžařské a freeridové středisko v Japonsku 

 Rusutsu – podle internetových zdrojů ráj freeriderů 

 Asahidake – podle internetových zdrojů ráj prašanu s možností 
snadného výstupu na nejvyšší vrchol ostrova Hokkaido – 2291 
metrů vysokou sopku Asahidake 

 Řada dalších menších středisek, u jednoho bylo dokonce 
výslovně zakázáno jezdit v lesích! 

 Nepřeberně skialpových lokalit 



Niseko 

7 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 

 Rozsáhlý komplex čtyř propojených středisek – Niseko 
Annapuri, Niseko village, Niseko Grand Hirafu a Niseko 
Hanazono 

 Přeplněno lidmi z Austrálie, USA, Ruska, Švédska, atd. – všichni 
s širokými freeridovými prkny 

 Na klasických upravených sjezdovkách jezdili jen Japonci a 
lyžařské školy 

 Jen v Niseko byli k vidění členové ski patrol 



Niseko 

8 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Niseko 

9 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Niseko 

10 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Niseko 

11 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Niseko 

12 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Niseko rules 

13 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 

 

1. “Haru no taki” & “Yu no sawa”area is strictly off limits at all time. 

2. Crossing boundary ropes is prohibited.  Those who violate the rules may be 
refused from using all resorts facilities. 

3. No safety control & no patrol beyond resort boundaries. 

4. Do not step out of bounds when gates are closed. 

5. The “Niseko Avalanche Information’ is the offcial daily info of the Niseko 
Rules. 

6. Special charges will be applied for out of bounds search and rescue. 

7. Ski patrol’s instructions must be obeyad. 

8. Children under 12 must refrain from going out of bounds unless 
accompanied by a proficient adult leader. 

9. The resorts and the local community respect the freedom of all resort users, 
but are also deeply concerned about their safety. 



Niseko - bezpečnost 

14 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 

 Všechny sjezdovky jsou průběžně kontrolovány ski patrol 
 Volné terény jsou ponechány bez kontroly 
 Část členů ski patrol umí dobře anglicky, část pouze japonsky 
 Všichni členové ski patrol, které jsme potkali, měli na sobě sedací 

úvazky a jistící materiál, přičemž reálná možnost jeho použití byla 
pouze v zakázaných zónách Haru no taki a Yuno sawa, kde je možné 
spadnout ze skal, v těchto zakázaných oblastech byl také nejlepší sníh 
a nejtěžší začátky sjezdů 

 Všichni členové ski patrol mimo skútry měli lavinové ABS batohy, i 
když v místech jejich možného oficiálního výskytu jim byly k ničemu 

 Ski patrol otevírá a uzavírá v závislosti na počasí  a stupni lavinového 
nebezpečí jednotlivé brány (Gate 01 až 10) do volného terénu 

 Ve volném terénu bylo v lednu 2015 hodně přelidněno, neboť v USA 
nenapadnul sníh, a tak do Niseko neplánovaně zamířila řada lidí 



Niseko - bezpečnost 

15 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Niseko - bezpečnost 
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Niseko 
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Rusutsu 
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Rusutsu 
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Rusutsu 

20 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Rusutsu 

21 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Yotei 
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Yotei 
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Yotei 

24 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Yotei 

25 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Yotei 
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Yotei 
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Asahidake 
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Asahidake 
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Asahidake 
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Asahidake 
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Shiribetsu 
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Shiribetsu 

35 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 



Shiribetsu 
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Vychytávky na Hokkaido 
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Vychytávky na Hokkaido 
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Vychytávky na Hokkaido 
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Vychytávky na Hokkaido 
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Vychytávky na Hokkaido 
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Freeride a skialp Hokkaido 

42 Jan Pala, Bezpečnost při freeridu a skialpinismu na japonském ostrově Hokkaido 

 V rámci lyžařského střediska je ski patrol hodně všímavá 

 Sedačkové lanovky nemají žádné bezpečnostní prvky 

 V případě nedostatku sněhu v jiných částech světa se může 
stát, že bude přelidněno a všechny volné terény dostupné z 
lanovek a vleků rozjěžděnyšechny sjezdovky jsou průběžně 
kontrolovány ski patrol 

 Mimo Niseko byly další freeridové oblasti zklamáním – malé 
relativní převýšení a ještě menší vhodné volné oblasti 

 Výstupy na sopky Yotei a Asahidake také výborné 

 Má smysl tam jet 



AED na horách  
Bc. Ján Kušnirák 
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Reťaz prežitia



Odporúčania ERC 2015
• Odporúčania ERC 2015 nedefinujú iba 

spôsob, ako má byť resuscitácia poskytovaná, 
ale hlavne uvádzajú, ako má byť vykonávaná 
bezpečne a účinne.

• Hlavnou myšlienkou Odporúčaní ERC 2015 je 
kritický význam súčinnosti medzi operátorom 
operačného strediska, záchrancom, ktorý 
poskytuje KPR a včasným použitím AED



Odporúčania ERC 2015
• Defibrilácia do 3 5 min od kolapsu môže zabezpečiť 

prežívanie 50 70 %. Včasná defibrilácia môže byť 
dosiahnutá poskytovateľmi KPR, ak použijú verejne 
dostupný AED alebo AED v mieste. 

• Šance na dobrý výsledný pri resuscitácii v obtiažnom
teréne alebo v horách môžu byť znížené vzhľadom na 
obtiažny prístup a predĺžený transport. Dôležitá je tu 
úloha leteckej záchrany a dostupnosti AED vo 
vzdialených, ale často navštevovaných lokalitách. 



„Energia pre krajinu“...
je program spoločnosti  „Slovenské elektrárne“ 

patriaca do skupiny Enel, v rámci stratégie 

spoločenskej zodpovednosti pri podnikaní .

Program je zameraný :

• Ochrana ľudského života v horách

• podporu biodiverzity v horách

• ekologizáciu vysokohorských chát.



Spolupráca na projekte



Výsledok spolupráce
Lifepak 1000 AED



Vysoké Tatry
Chata pri Zelenom plese



Vysoké Tatry
Zamkovského chata



Vysoké Tatry
Téryho chata



Vysoké Tatry
Zbojnícka chata



Vysoké Tatry
Chata pod Rysmi



Vysoké Tatry
Chata pod Soliskom



Vysoké Tatry
Vstup do Belianskej jaskyne



Západné Tatry
Žiarska chata



Malá Fatra
Chata pod Chlebom



Nízke Tatry
Chata M.R. Štefánika



Ďakujem za pozornosť.



Zakončení semináře 
 

 

 

 


