
  

 5.9.2007 pacient utrpěl mnohočetná poranění při autohavarii v Plasích, 5.9.2007 pacient utrpěl mnohočetná poranění při autohavarii v Plasích, 
 od počátku v komatu, intubován bez anestezie, po zajištění transportován RLP na Emergency ve FN v Plzni.od počátku v komatu, intubován bez anestezie, po zajištění transportován RLP na Emergency ve FN v Plzni.
 Zde známky těžkého hemoragického šoku, nutnost vysoké farmakologické podpory, převody krevních derivátů, Zde známky těžkého hemoragického šoku, nutnost vysoké farmakologické podpory, převody krevních derivátů, 
 provedena urgentní diagnostika CT a transport na operační sál v rámci komplexní resucitaceprovedena urgentní diagnostika CT a transport na operační sál v rámci komplexní resucitace
   - hrudní drenáž, toraskofrenolaparotomie s nálezem rozsáhlého hemoperitonea, opich a. hepatica, - hrudní drenáž, toraskofrenolaparotomie s nálezem rozsáhlého hemoperitonea, opich a. hepatica, 
 splenektomie, pravostranná torakotomie s ošetřením ruptury dolního laloku pr. plíce, bronchoskopie, splenektomie, pravostranná torakotomie s ošetřením ruptury dolního laloku pr. plíce, bronchoskopie, 
 simultánně urologická revize, perioperačně známky neztišitelného difuzního krvácení v dutině hrudní a břišní,simultánně urologická revize, perioperačně známky neztišitelného difuzního krvácení v dutině hrudní a břišní,
   retroperitoneální hematom, přes mnohočetné převody transfuzí, krevních derivátů, substituentů plasmy, retroperitoneální hematom, přes mnohočetné převody transfuzí, krevních derivátů, substituentů plasmy, 
 krystaloidů, koagulačních faktorů včetně (Novoseven) se nedaří udržet integritu hemodynamiky krystaloidů, koagulačních faktorů včetně (Novoseven) se nedaří udržet integritu hemodynamiky 
 a stav je zcela refrakterní na veškerou léčbu. Exitus letalis 16,40.a stav je zcela refrakterní na veškerou léčbu. Exitus letalis 16,40.
 Emergency 12:40, CT vyšetření 13:55 popis 13:05, OS 13:20Emergency 12:40, CT vyšetření 13:55 popis 13:05, OS 13:20



  

Diagnóza z prvního pohledu
 Dobrý sluha, zlý pán 
 Nalezení nejzávažnějších poranění

 Epidurální hematom   
 Herniační jevy
 Mediastinální krvácení
 Přetlakový pneumothorax
 Masivní hemoperitoneum
 Nestabilní poranění páteře

 Kritické zhodnocení prvního pohledu
 Účelné využití všech možností zpracování dat
 Neztrácet čas zbytečnými rekonstrukcemi
 Využití prostorových rekonstrukcí



  



  

Poranění bránice



  

Poranění sleziny



  



  

Poranění jater



  



  

 pětileté děvče



  

Poranění pankreatu



  

Poranění pankreatu



  



  

Poranění střeva a mezentéria



  



  



  



  

Poranění ledvin



  

Poranění močových cest



  



  



  

Poranění pánve



  



  

Aktivní krvácení
 Diagnostika    

 MDCT
 Endovaskulární ošetření

 Embolizace spirálami, mikročásticemi



  



  

Shrnutí
 Standardizovaný postup diagnostiky
 Správná metoda zobrazení
 Cílené vyhledávání 

 Život ohrožujícících poranění
 Zdrojů krvácení

 Rychlý stručný předběžný popis
 Definitivní detailní popis
 Dokumentace 
 Zhodnocení stavu nemocného   

 Infaustní
 Kritický stav
 Relativně stabilní stav
 Stabilní stav
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