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PŘEDMLUVA
Vážení lékaři fotbalové reprezentace,
Jménem UEFA Lékařského výboru bych vás rád formálně
přivítal do UEFA Vzdělávacího programu pro lékaře
fotbalové reprezentace, který je UEFA první zdravotnický
vzdělávací kurz pro lékaře Evropské národní asociace.
S progresí moderního fotbalu v posledních letech hraje
role lékaře reprezentace v úspěchu jeho týmu ještě více
důležitou roli. Nejen ve smyslu ochrany zdraví a fyzické
kondice hráčů, ale i v poskytování komplexní a pokročilé
zdravotní péče. Role lékaře nyní zahrnuje plánování
a vedení lékařského týmu, techniky první pomoci, prevence
úrazů, propagaci dobrého zdraví, rehabilitaci a mnoho
dalších oblastí, což znamená, že dnes má lékař klíčovou
roli v jakémkoliv úspěchu fotbalového týmu.
UEFA Vzdělávací program pro lékaře fotbalové prezentace
je kurz vytvořený k tomu, aby umožnil lékařům napříč
Evropou rozvinout techniky a odborné znalosti, které jsou
součástí vybavení lékaře v moderním fotbale. Cílem kurzu

je výuka účinných léčebných technik, sdílení opravdových
fotbalových zkušeností, identifikování nejlepšího postupu
a co je důležitější, vyučovat lékaře k rozšiřování nově
získaných dovedností ve svých zemích. Toto pomůže
vytvořit síť vysoce kvalifikovaného týmu lékařů pracujících
napříč Evropou.
Přeji vám přínosnou a příjemnou účast na tomto kurzu
a dlouhou a úspěšnou kariéru ve fotbalovém lékařství.
Se srdečným pozdravem,

Dr Michel D’Hooghe

Vážení kolegové fotbalové obce,
Vzhledem k modernizaci fotbalu, narůstající důležitosti
zdravotní stránky hráčů a celého týmu, vás s pověřením
UEFA a FAČR vítám na „Zdravotním fotbalovém poli“,
které není vymezeno rozměry, nýbrž vašimi zkušenostmi
a dovednostmi. Nejedná se o hru trvající 90 min., ale o život
a zdraví sportovce, které je mnohdy ve vašich rukou. Proto
jsem rád, že ve vzájemné spolupráci mohl vzniknout tento
zdravotnický program, který nás má obohatit o zkušenosti
a praktické dovednosti zdravotníka na hřišti. Věřím, že pro
každého z vás to budou přínosné informace do vlastní
praxe, či vlastních fotbalových týmů a klubů.
Se srdečným pozdravem, člen zdravotní komise FAČR.

MUDr. Petr Čechal
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ÚVOD
Včasné rozpoznání nemoci či zranění, které je včas
a adekvátně řešeno, je základem každé úspěšné léčby.
Principy při vyšetřování a terapeutický postup, kterým je tato
léčba vedena, jsou stejné jak u vnitřních, tak i při úrazových
kritických stavech.

následována zvýšeným rizikem nemoci, někdy až s fatálním
koncem. Zejména u hráče, který utrpěl zranění hlavy,
mohou být diagnostika a jeho navrácení do hřiště náročné.
Ještě ztíženější díky velmi krátkému času, který má lékař
k dispozici.

Fotbalisté se liší fyziologicky a občas i anatomicky od jiných
pacientů ošetřovaných na intenzivních a resuscitačních
jednotkách. Parametry jako je puls a krevní tlak musí být
sledovány v klinickém kontextu - důležitá je jejich tendence.
Naopak sledování prostých údajů o životních funkcích
(bez ohledu na souvislosti) může zapříčinit podcenění či
přecenění závažnosti klinického stavu pacienta.

Účelem tohoto manuálu a UEFA lékařského kurzu je
seznámit lékaře se strukturovaným systémem zhodnocení
zdravotního stavu, který může být aplikován na každého
fotbalistu bez ohledu na jeho momentální kondici, a tím
zavést jeho užívání do praxe. Cílem je stanovit obecné
standardy, které hráčům zajistí nejlepší možnou péči.

Oproti klasickým vyšetřením v ambulanci a dobře
zásobených nemocnicích musí lékař na hřišti čelit stresu
- často musí spěchat pro navrácení hráče do hřiště a tudíž
má velmi krátký čas na zhodnocení jeho zdravotního
stavu. To představuje rizikovou léčbu, která dále může být
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Správné následování těchto postupů není složité a může
zachránit život.

PŘEDMLUVA A ÚVOD

A

PRVNÍ KROKY
A:1

Základní vyšetření
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A :1
ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ
Základem pro zajištění kompletního a důkladného
zhodnocení zdravotního stavu zraněného hráče je
systematický a strukturovaný postup.
Není pravděpodobné, že se setkáte s náhlou smrtí
během doby, kdy dohlížíte na tým. Pravděpodobné však
je, že budete ošetřovat hráče, který je v ohrožení života.
V těchto stresujících situacích vám strukturovaný postup při
poskytování péče nesmírně pomůže.
Bez ohledu na příčinu zranění, pro počáteční zhodnocení
každého „kritického“ pacienta je vhodné využít „ABC“
systému. Diagnostika, diagnóza a léčba hráče v ohrožení
života musí probíhat dle dané struktury. Jedinou odlišností
v postupu při úrazovém a neúrazovém stavu bezvědomí
je v případě úrazového bezvědomí nutnost zajistit dýchací
cesty a sledovat krční páteř.
Pokud nemůžeme vyloučit zranění krční páteře, musíme
ji považovat za potenciálně poškozenou, až na případ,
kdy jsme svědky neúrazového kolapsu.
Důležité informace o možném rozsahu zranění hráče
získáme z mechanismu zranění:
• Dva fotbalisté, kteří se srazili hlavami a poté upadli, jsou
zcela zřejmě ohroženi zraněním krční páteře a hlavy.
• Hráč, který se chystá dát hlavičku, srazí se s brankářem
a upadá na záda či na bok může být ohrožen na životě
zraněním hrudníku, břicha či pánve, popř. páteře a hlavy.
• Dva hráči, kteří se srazí při skluzu v boji o míč, mohou
utrpět vícečetná a různorodá zranění, způsobená přímým
nárazem, který bývá doprovázen vytočením končetin.
Zranění se může vyskytnout kdekoliv na těle.

V případě těchto náhlých střetů nebývá mechanismus úrazu
ošetřujícímu lékaři zcela patrný. Proto je – jak je již zmíněno
výše – důležité vždy počítat s možností úrazu krční páteře,
a to do té doby, než je toto zranění strukturovým vyšetřením
vyloučeno. V mnoha případech pomůže dotázání hráče,
doplněné vyšetřením pohmatem s následným jemným
pohybem krční páteře. Může nastat situace, kdy bude nutné
hráče plně znehybnit a vyšetření ponechat až na okamžik,
kdy bude hráč odnesen z prostoru hřiště.
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SCHÉMA ZÁKLADNÍHO VÝŠETĚNÍ

A (Airway) Dýchací cesty (spolu s kontrolou krční páteře)
B (Breathing) Dýchání
C (Circulation) Krevní oběh
D (Disability) Nezpůsobilost
E (Extraction from field of play)
Přenos hráče z hrací plochy
Bez ohledu na zranění, každý uvedený aspekt musí být
v rámci zhodnocení hráče brán v úvahu, zhodnocen
a v případě nutnosti ošetřen předtím, než je přistoupeno
k aspektu dalšímu, a to bez ohledu na zranění (tj. je nutné
postupovat abecedně, nepřeskakovat jednotlivá dílčí
zhodnocení).
U hráče s vymknutým kotníkem se může zdát zbytečné
vyšetřovat A (dýchací cesty) a B (dýchání).
Mělo by to však být automaticky součástí vyšetření. První
otázka, kterou se lékař hráče zeptá, by měla znít: Máte
nějaká další zranění?
Podobně u hráče, který utrpěl zranění hlavy, je vysoce
nebezpečné se hned zaměřit na jeho neurologické
vyšetření, dokud není vyloučeno zranění jeho krční páteře.
Zjednodušeně řečeno, ošetřující, který se bude přednostně
zabývat nejvíce patrným problémem (rozbitou hlavou či
kotníkem směřujícím na opačnou stranu), může nesprávným
postupem vyšetření přehlédnout daleko závažnější
zdravotní problém.
Měli bychom proto při vyšetření postupovat v daném pořadí
a prověřit každý uvedený krok.
Cílem takto strukturovaného zhodnocení zdravotního stavu
hráče je zjednodušit proces jeho vyšetření. Dalo by se
říci, že lékař fotbalového týmu ve své lékárničce potřebuje

pouze obvaz a rukavice. Jednoduchým manévrem budete
schopni zajistit dýchací cesty, ochránit krční páteř, vyšetřit
krevní oběh a jiná zranění. Přímý tlak na ránu pomocí
čtverců zastaví největší ztrátu krve. Vše ostatní lze odložit
na ošetření v šatně, případně ambulanci.
Zdravotní stav hráčů je prioritou, ať už je to jakkoliv složité
vysvětlit trenérovi, který potřebuje vědět, zda hráče vystřídat
či ne.
A – AIRWAY - DÝCHACÍ CESTY
Dýchací cesty mohou být narušeny během primárního či
sekundárního úrazu.

Pokud hráč neodpovídá na otázku „Jste v pořádku?“, měl by
být proveden manévr k otevření dýchacích cest. Případně
zavést dýchací pomůcky.
Další postupy jsou shodné a jsou uvedeny podrobněji
v kapitole „B – Breathing - Dýchání“.
Zajištění dýchacích cest lze rozčlenit do čtyř částí:
1. Zajištění průchodnosti dýchacích cest (Airway opening
manouevres)
2. Základní pomůcky (Basic airway adjuncts)
3. Další pokročilé pomůcky (Advanced airway adjuncts)
4. Chirurgická intervence (Surgical airways)
1. ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

Primární úraz – Úraz tváře, hlavy či krku může vyústit
v krvácení, pohmoždění či otok, které mohou zhoršit
průchod vzduchu dýchacími cestami do plic.
Sekundární úraz – Zranění, která vyústí ve zhoršení
stavu vědomí, klasifikována (často dle AVPU –Alert,
Verbal, Pain, Unresponsive) nebo dle GCS – Glasgow
Coma Scale, (skórovací systém popsaný na stranách 17
a 18) mohou vážně narušit dýchací cesty díky poklesu
dýchacích reflexů. V této situaci nebude anatomická
struktura dýchacích cest obvykle narušena. Přesto,
v kombinaci s přímým či primárním zraněním dýchacích
cest (např. zlomený zub či čelist) spolu s poklesem GCS
výrazně stoupá riziko narušení průchodnosti dýchacích
cest a vyžaduje okamžitý zásah lékaře.
VYŠETŘENÍ DÝCHACÍCH CEST

Předsunutí čelisti
Předsunutí čelisti by mělo být použito u každého pacienta
s obstrukcí dýchacích cest, kdy současně nelze vyloučit
poranění krční páteře.
Předsunutí čelisti je nejlepší metodou, jak při úrazu dýchací
cesty uvolnit a zároveň stabilizovat krční páteř.
U hráče, který není při plném vědomí, může jazyk
zapadnout dozadu a tím způsobit obstrukci měkkých tkání
oropharyngu.
Technika
Jednoduchým umístěním ukazováčku či prostředníčku
každé ruky přímo pod hranu dolní čelisti a jejím povytažením
nahoru se jazyk posune vpřed od zadní stěny faryngu, a tím
se obnoví průchodnost dýchacích cest.

Dýchací cesty nejlépe vyšetříme otázkou: „Jste v pořádku?“.
Jakkoliv se to zdá být jednoduché, informaci, kterou obdržíte,
vám poskytne okamžitý přehled o tom, zda má hráč přístupné
dýchací cesty, že může dýchat a tak vám odpovědět. Úroveň
toho, jak mluví, by měla napovědět, v jaké míře jsou dýchací
cesty narušeny. To je současně známkou, že krevní tlak je
dostatečný k perfuzi mozku, stejně jako nám i napovídá,
v motorické a slovní odpovědi, hodnocení stavu vědomí dle
GCS.
Pokud hráč neodpoví (popř. je jeho odpověď neadekvátní,
tichá a zmatená), je zřejmé, že dýchací cesty a krční páteř
musí být vyšetřeny a zajištěny. Nejsnazší způsob, jak to udělat,
je kleknout si vedle hráče a šetrně podepřít hlavu do neutrální
pozice (narovnat). Hlava by měla být držena v základním
postavení bez zvýšené flexe či extenze v krční páteři.
Vyšetření dýchacích cest a dýchání by mělo být provedeno
téměř současně.
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OBRÁZEK 1 – Předsunutí čelisti
Poznámka: V úrazovém stavu je předsunutí čelisti preferovanou technikou pro zpřístupnění dýchacích cest dokonce
i v přítomnosti dvou osob.

PRVNÍ KROKY

Záklon hlavy a vytažení brady
Záklonu hlavy a vytažení brady by mělo být použito
u každého pacienta, který má neprůchodné dýchací cesty
(a tím je u něj nutné provést manévr pro jejich otevření), a to
v případě, že lze vyloučit zranění krční páteře.
Tato technika je kontraindikována při úrazu, protože
vyžaduje provést pohyb hlavy z neutrální pozice. Může
způsobit zhoršení případného zranění krční páteře.
Technika
Jednu ruku umístíme na hráčovo čelo. Druhou ruku
umístíme tak, že palec zůstane přímo pod spodním rtem
a ukazováček s prsteníčkem bezprostředně pod středem
brady. Hlavu šetrně zakloníme (tak, aby se hráč díval vzhůru)
a bradu lehce povytáhneme. Jazyk se posune dopředu od
zadní stěny faryngu, čímž dojde k uvolnění dýchacích cest.

2. ZÁKLADNÍ POMŮCKY
Ústní vzduchovod (Guedel)
Tyto neohebné plastové pomůcky jsou přizpůsobeny
anatomickým poměrům v hypofaryngu, aby tak pomohly
odsunout jazyk od zadní stěny faryngu.
Výhodou této pomůcky je její cena, dostupnost, přenosnost
a ve většině případů snadné použití. Pokud je však špatně
odměřen či neopatrně umístěn, může vyvolat dávicí reflex
a způsobit zvracení.
Existují různé velikosti ústních vzduchovodů. Správná
velikost vzduchovodu odpovídá vzdálenosti úhlu dolní čelisti
a předních řezáků.
Zavádí se konkávní částí proti tvrdému patru, poté se otočí
o 180 stupňů. Pokud zůstane vyčnívat z úst, zvažte použití
jiné velikosti.

OBRÁZEK 2 – Záklon hlavy a vytažení brady
OBRÁZEK 3 – Guedel

Tyto techniky by měly být dostačující ve většině případů, kdy
je potřeba zpřístupnit dýchací cesty a tím zajistit dýchání.
Pokud se dýchací cesty nedaří zajistit, tj. zůstávají
neprůchodné, je třeba použít pomůcky k zajištění dýchacích
cest.

OBRÁZEK 4 – Posouzení velikosti Guedela
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Nosní vzduchovod (NPA)
NPA je další pomůckou, běžně užívanou ke zprůchodňení
dýchacích cest přes hltan. Je vyroben z měkkého plastu
a může být použit jak samostatně, tak v kombinaci
s Guedelem. Neměla by být používána při zranění hlavy, při
kterých existuje riziko či příznaky zlomeniny spodiny lebeční
Mohla by být totiž nesprávně umístěna a zavedena skrz
zlomeninu do spodiny lebeční. Toto je známá komplikace,
avšak velmi vzácná. Jestliže to je jediná pomůcka, kterou
máte k dispozici a vy ji potřebujete k zajištění dýchacích
cest, jelikož všechny ostatní metody selhaly, pak můžeme
brát NPA v úvahu, avšak velká opatrnost je na místě. Úrazy
hlavy jsou takto kontraindikací k používání NPA.

3. DALŠÍ POMŮCKY

Prvním krokem při použití NPA je zvolení vhodné velikosti
a to tak, že porovnáme průměr vzduchovodu s průměrem
nosního průduchu. Správně zvolená velikost by měla
umožnit, aby lubrikovaný hrot NPA byl pohodlně zaveden
do nosu. Hrotem by se mělo jemně rotovat a mířit přímo
dozadu, ne vzhůru. Pokud cítíte odpor při zavádění NPA,
nezavádějte jej silou – zkuste druhou nosní dírku. Pokud
odpor přetrvává, zkuste menší velikost NPA.

Tak jako všechny ostatní, LMA také existuje v několika
velikostech. Průměrně lze použít velikost 4 -5 pro muže
a velikost 4 pro ženy.

Hlavní komplikací při použití této pomůcky je iatrogenní
poškození, které může vyústit v krvácení do dýchacích cest
z nosu.

Jsou velice užitečné, ale daleko důležitější je zvládnutí
použití základní pomůcky (bod 2), než se zabývat pokročilým
postupem a při ošetření selhat díky nedostatku zkušeností.
Laryngealní maska (LMA)
LMA je pokročilá pomůcka, která našla široké uplatnění při
plánovaných chirurgických zákrocích lačnících pacientů. Je
také „záchranným“ nástrojem, používaným v případech, kdy
nelze pacienta zaintubovat. Je relativně rychlou a jednoduše
použitelnou pomůckou a poskytuje lepší stupeň podpory
dýchacích cest než NPA či Guedel.

LMA je plastová trubička připevněná k měkké, přizpůsobivé
nafukovací koncovce, která anatomicky odpovídá tvaru
laryngofaryngu.
Po rozbalení LMA by měla být koncovka položena na rovný
povrch a všechen vzduch vytlačen za pomoci injekční
stříkačky tak, aby LMA zůstala plochá. Poté se zavede
přímo do úst a co nejdále do laryngofaryngu.
Po nafouknutí se celé dýchací cesty nadzvednou, což
je známka správného umístění LMA. Hráč tak může být
prodechnut ambuvakem s připojením zdroje kyslíku. LMA
poskytuje lepší ochranu dýchacích cest před sekrety,
zvracením, než vzduchovody. Pokud ale hráč zvrací, existuje
významné riziko aspirace, což je důvodem, proč LMA nemůže
být považována za definitivní zajištění dýchacích cest.

OBRÁZEK 5 – NPA

OBRÁZEK 6 – Hrotem by se mělo jemně rotovat a krouživým
pohybem posunovat přímo dozadu.
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OBRÁZEK 7 – LMA
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Endotrachealní intubace (ET tube)
Intubace je „zlatým standardem“ při zajišťování dýchacích
cest, ale je nutné s ní mít zkušenosti.

FSA spočívá v nálezu crikothyroidní membrány a její proříznutí
natolik, aby bylo možné vsunout speciální úzkou trubičku,
která může být nafouknuta, aby zajistila dobrou přilnavost
k trachei.

4. CHIRURGICÁ INTERVENCE
Poznámka: Chirurgické techniky jsou zmíněny jen pro vaše
všeobecné obeznámení. Metodika pro chirurgické techniky
není uvedena. Pokud byste chtěli tyto techniky provádět, je
nutné podstoupit specifické školení pro jejich provedení.
Jehlová tracheotomie (NT – needle tracheotomy)
NT je prováděna pouze při obstrukci horních dýchacích cest,
která znemožňuje průchod vzduchu do průdušnice, a to
tehdy, pokud byly neúspěšně provedeny všechny předchozí
možnosti zajištění dýchacích cest. To se stává velmi zřídka,
protože všechna výše popsaná opatření obyčejně pomohou
k tomu, aby byly hráči dýchací cesty uvolněny. NT přesto může
být nutné provést, obzvláště při rozsáhlém zranění obličeje či
anafylaxi.
Pokud má být NT správně provedena, je důležité mít s sebou
vybavení, které lze užít k tomu, aby došlo k vniknutí vzduchu
do trachey (např. zdroj kyslíku a potřebné příslušenství).
To zabezpečí mechanické naplnění plic vzduchem. Pozor,
toto zabezpečí pouze oxygenaci hráče, nikoliv jeho řádnou
ventilaci. NT by neměla být provedena (a ani to nejde) bez
těchto nástrojů.
NT vám poskytne asi 30 minut do té doby, než se úroveň
oxidu uhličitého zvýší natolik, že dojde ke smrtelné respirační
acidóze. Z tohoto důvodu je NT velmi dočasným zákrokem,
který by měl být následován zákrokem chirurgickým.
Tato technika by měla být provedena pouze za předpokladu,
že:
• hráč má jednoznačné a kompletní obstrukce horních
cest dýchacích, nereaguje na veškeré základní zákroky
uvedené výše;
• záchranka má zpoždění, či není k dispozici;
• máte přístup k jehle o velkém průměru, příslušné kyslíkové
spojce a zdroji stlačeného kyslíku.

Tento typ procedury může být proveden za použití lokální
anestezie u pacienta, který má zamezenou průchodnost
dýchacích cest kvůli popálenině, úrazu, anafylaktické reakci
apod. a je při vědomí.

Pro shrnutí, je zásadní, že provádíte jen techniky,
které ovládáte. Nenuťte se provádět pokročilé
techniky, pokud jsou základní manévry praktičtější
a účinnější.

KRČNÍ PÁTEŘ
Měla by být znehybněna šetrným přidržením hlavy v neutrální
pozici (tj. ani v předklonu, ani v záklonu), a to do té doby, než
jsou vyšetřeny dýchací cesty. Pokud jsou v pořádku, můžeme
vyšetřovat krk a krční páteř.
Jak bylo zmíněno výše, míra obav o zranění krku je přímo
úměrná závažnosti mechanismu, kterým bylo zranění
způsobeno. Postupujeme podle zásady, že krční páteř může
být považována za nepoškozenou, když byly splněny všechny
tyto následující body:
• nedošlo k výpadku citlivosti na zadní partii krční páteře;
• GCS je 15 (viz níže);
• absence ložiskového neurologického deficitu – motorické
nebo senzitivní funkce;
• absence přidružených poranění;
• schopnost aktivně provést rotaci krční páteře v rozsahu
od 45 stupňů v obou směrech;
• je znám přesný mechanismus úrazu.

Znovu je třeba zdůraznit, že tato procedura musí být
provedena pouze jako poslední možnost k oxygenaci hráče.

Poznámka: Při vícečetných poraněních a při jejich následném
vyšetřování může způsobená bolest odvést pozornost
od krční páteře samotnou zraněnou osobu a ponechat tento
úraz bez rozpoznání (tj. zlomeniny dlouhých kostí, zranění
břicha apod.).

Chirurgická tracheotomie (FSA – formal surgical airway)
Společně s endotracheální intubací trachey je chirurgická
tracheotomie jedinou metodou, jak zabezpečit dýchání.
Jak bylo uvedeno výše, jehlová tracheotomie je dočasným
řešením v případech, kdy ostatní metody selhaly a nablízku
není nikdo, kdo by chirurgickou tracheotomii odborně provedl.

Pokud jsou splněna všechna uvedená kritéria, krční páteř
může být považována za neporušenou, a ruce mohou být
odstraněny z hlavy. Pokud je jedno z kritérií nesplněno,
měla by být krční páteř znehybněna za použití krčního límce
správné velikosti a nosítky s fixací hlavy. Hráč by měl být
přeložen na nosítka za pomoci několika asistujících.
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Mohlo by být nejasné, ve kterých případech se bude krční
páteř považovat za plně znehybněnou. Pamatujte, že krční
páteř je plně znehybněna, v případě že:

Musíte rozhodnout, co hráči způsobí větší riziko a potenciální
zranění. S většinou zraněných hráčů lze mluvit, lze je zklidnit
a znehybnit jim páteř.

1. hráč byl položen na nosítka (spinální desku), byl mu
nasazen pevný krční límec a čelo mu bylo fixováno
k nosítkům (přetažením popruhu z jedné strany na druhou
vedením přes čelo a bradu hráče) a hlava upevněna bloky
nebo pytlíky s pískem z obou stran;

Pokud je hráč zmatený, je nejlepší povolit fixaci, kterou má hráč
přes čelo a bradu, ale pokud možno, zachovejte límec. Jak je
uvedeno výše, nyní jste v situaci, kdy musíte ošetřit hráče,
který má páteř zajištěnou pouze částečně, ale toto je stále
přijatelnější než zvrátit stabilní poranění páteře v nestabilní.

nebo

Nejlepší rada je bezprostředně hráče převézt sanitkou,
s límcem, a to v každém případě, kdy je možné, že došlo
ke zranění páteře či dýchacích cest.

2. vaše ruce jsou umístěny po stranách hlavy a zabraňují tak
jejímu pohybu (s límcem nebo bez límce).
Krk není plně znehybněný, má-li hráč pouze nasazen krční
límec.
Nevýhodou varianty č. 2 je, že je stále potřeba jednoho
člověka, který po celou dobu drží krk hráči. Nicméně je
výhodou, že ošetřující může současně zajišťovat předsunutí
čelisti – obvykle to lze mnohem lépe, když není nasazen límec.
Nahlédněte do D:1 pro instrukce, jak nasadit krční límec a jak
hráče rolovat na stranu.
Příklad: Hráč je v bezvědomí a leží na boku.
V této situaci je zapotřebí koordinovaný pohyb k tomu,
abychom hráče dostali do polohy na zádech. To obvykle
vyžaduje spolupráci 3 osob, které zvlášť zajišťují hrudník,
pánev a dolní končetiny. Osoba držící hlavu tento pohyb řídí
a hráč je šetrně otočen na základě jejích pokynů.
Příklad: Hráč není při vědomí a zvrací. Jak zajistíte krční
páteř?
Toto je potenciálně nebezpečná situace pro někoho, kdo
nemá zajištěny dýchací cesty a je tedy ohroženo jeho dýchání.
Pravděpodobně máme tendenci otočit hlavu do strany či
uvést hráče do stabilizované polohy. To by jej ale mohlo
ohrozit (zejména páteř). Řešením je znovu hráče otočit tak,
aby ležel na jedné straně (na té, kde nemá zranění). To mu
umožní případné zvracení. Tento pohyb může být proveden
také na nosítka.
Příklad: Hráč je agresivní a zmatený. Nezhorší znehybnění
krku celou situaci?
V této situaci existuje riziko, kdy krk je znehybněný a celé tělo
je jinak volné k pohybu. Může docházet k rotaci či ohýbání
krční páteře a tím může být zranění vyšetřovaného zhoršeno.
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B – BREATHING - DÝCHÁNÍ
Zajištění dýchacího systému je založeno čistě na identifikaci
zranění, která mohou hráče ohrožovat na životě.
Toto vyšetření následuje hned za vyšetřením dýchacích
cest a zajištěním krční páteře.

Užití stetoskopu vám při vyšetření výrazně nepomůže. Pokud
máte podezření na pneumotorax, okamžitě vystřídejte
hráče a pokračujte v jeho vyšetření na ošetřovně.
PŘÍKLADY PRO OŠETŘENÍ DÝCHACÍCH CEST
A DÝCHÁNÍ
Příklad: Hráč nedýchá.

POHLED

Stejně tak jako u vyšetřování dýchacích cest je důležité
pozorovat pohyb hrudníku, který nám napovídá, zda hráč
dýchá či ne.
Pohyb hrudníku zhodnoťte podrobněji a zkontrolujte:
1. frekvenci dýchání;
2. úsilí k dýchání;
3. symetrii pohybu hrudníku:
• sledujte patrné výpadky v pohybu na jedné straně
hrudníku;
• sledujte viditelný volný segment (dvířkový), způsobený
frakturou tří či více žeber na dvou či více místech
v každém z postižených žeber (dvojitá sériová zlomenina)
- to může způsobit tzv. paradoxní dýchání, kdy je „vlající“
volný segment vtažen směrem dovnitř při nádechu
a směrem ven při výdechu.

POSLECH

Poslouchejte, co hráč říká a jaké zvuky při dýchání vydává.
Stridor nasvědčuje postižení horních dýchacích cest.
Bublavé zvuky svědčí pro postižení horních cest dýchacích.
Kašel je obranný reflex a positivní zvuk.
Sípání nasvědčuje postižení dolních dýchacích cest.
POHMAT

1. Zkontrolujte, zda je průdušnice ve střední rovině.
2. Zkontrolujte krk pro vyloučení možného emfyzému.
3. Zkontrolujte hrudní stěnu zjištěním bolestivosti nebo
přítomnosti krepitu svědčící pro frakturu žeber.
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Okamžitě zkontrolujte puls. Pokud není puls hmatný,
okamžitě volejte záchrannou službu a provádějte CPR (viz
kapitola B:1)
Příklad: Hráč má puls, ale dýchá nepravidelně.
Jako první proveďte předsunutí čelisti, pokud to nepomůže,
použijte pomůcky pro zajištění průchodnosti dýchacích cest.
Příklad: Hráč má puls, ale nedýchá, a to ani po provedení
všech opatření pro zprůchodnění dýchacích cest.
Toto je neobvyklá situace na hřišti a obvykle se vyskytuje jako
sekundární problém, jako např. deprese dýchacího centra,
buďto úrazově nebo iatrogenně způsobeného po podání
benzodiazepinu při záchvatu.
V této situaci je vyžadována umělá ventilace a umělé dýchání.
Ta může být buď základní, nebo pokročilá:
• Základní: proveďte manévry pro otevření dýchacích cest
spolu s pomůckami, jak je uvedeno výše, spolu s maskou
pro první pomoc při umělém dýchání napojenou na kyslík.
• Pokročilá: intubace je jediným nechirurgickým způsobem,
jak bezpečně zajistit dýchací cesty.
Příklad: Hráč má bolesti, potíže s dýcháním a zlomeninu
žebra.
V této situaci se ošetření odvíjí od vašeho dalšího vyšetření.
Minimálně hráč potřebuje plné vyšetření pulsu a krevního
tlaku, dále vyšetření dýchání, zajištění přístupu vzduchu,
poklepové vyšetření hrudníku a pokud možno měření
saturace O2. Pokud jsou všechny tyto parametry v normálu,
podejte analgetika a dovyšetřete.
Pokud je omezený přístup kyslíku, pak je vhodné myslet
na pneumotorax – v tomto případě je nutný transport
do nemocnice. Nepodávejte oxid dusný jako analgetikum
nikomu, kdo může mít zlomené žebro či pneumotorax,
protože při jeho podání dochází k jeho průniku do pleurální
dutiny, a to zhoršuje průběh pneumotoraxu.

Příklad: Hráč má bolesti, potíže s dýcháním a klinické
známky pneumotoraxu.
Tady byste měli s urgencí zkontrolovat základní životní
funkce, zejména se ujistit, že hráč nemá tenzní pneumotorax.
Tento pneumotorax vede k přidruženému šoku vlivem
nedostatečného žilního zásobení srdce, protože pneumotorax
dosáhl takové velikosti, že utlačuje mediastinální struktury
a tak žilní návrat do srdce. Více informací k tenznímu
pneumotoraxu viz D:3.
(Šok je definován jako selhání perfuse životně důležitých
orgánů a projeví se snížením nebo neměřitelností krevního
tlaku a bývá provázen tachykardií nebo naopak bradykardií,
která může končit až zástavou srdce.)
Pokud jsou životní funkce v normálu, je dostačující pouze
oxygenoterapie v kombinaci s analgezií a přípravou k převozu
do nemocnice.
Příklad: Hráč má blokovou zlomeninu žeber.
Bloková zlomenina žeber je ve sportu velice raritním typem
úrazu hrudníku.
Léčba spočívá v oxygenaci, podání analgetik a transportu
do nemocnice, kde se rozhodne, zda provést hrudní drenáž či
nikoli, nebo je nutná asistovaná ventilace. Pokud se zhoršují
vitální funkce, je nutné zvážit možnost rozvoje tenzního
pneumotoraxu, který bývá u tohoto úrazu často přítomen.

perfuze či nikoliv. Hráč může mít vnitřní i vnější krvácení
a zcela jistě vnitřní krvácení nebude tak viditelné jako vnější,
u sdružených zlomenin či poranění kštice.

POHLED

Jakou barvu má hráčova kůže?
V mnoha případech reakcí na bolest u sportovců se
zvýšenou vagovou stimulací může být pocení a bledost.
S tím si můžeme velice lehce poradit pouhým položením
pacienta na zem. Pokud hráč zůstává bledý a lokalizuje
bolestivost na jedno místo, v takovém případě se na toto
místo musíme při vyšetření soustředit. Nakopnutí do levé
strany břicha může vyústit např. až ve zranění sleziny,
ledviny nebo stěny hrudníku.
Jsou patrné deformity?
Pokud vidíme podvrtnutý kotník, luxované rameno či
krvácející ránu, často se na tato zranění okamžitě zaměříme
bez vyšetření dýchacích cest a dýchání. Zde je cílem dostat
pod kontrolu další ztrátu krve bez ohledu na to, zda je
krvácení vnitřní či vnější. Mnohá zranění přestanou krvácet,
pokud na ně působíme přímým tlakem a použijeme vhodný
obvazový materiál, který je vhodné mít vždy ve větším
množství po kapsách. Každé viditelné krvácení by mělo
být takto zastaveno, zatímco rychle vyšetříte dýchací cesty,
krční páteř a dýchání. Až poté se můžeme plně zaměřit
na vyšetření krevního oběhu a následnou péči o tato zranění.

Příklad: Hráč má penetrující poranění hrudníku. Co to
znamená a jak se ošetřuje?
POSLECH

Toto je velmi zřídkavý typ úrazu ve sportu obvykle vzniklý
následkem proražení. Nebezpečím je hlavně otevřený
pneumotorax, který je způsoben otevřenou ránou do dutiny
hrudní, tak velkou (dvě třetiny velikosti trachey), že se při
nádechu dostává venkovní vzduch do dutiny hrudní a může
tak způsobit kolaps plíce. Toto je potencionálně život ohrožující
a vyžaduje oxygenaci, analgetika a přiložení obvazu, který
mechanismem jednocestného ventilu umožňuje odchod
vzduchu z plic při výdechu (okluzivní obvaz přilepený ze tří
stran, z jedné strany volný).

C – CIRCULATION - KREVNÍ OBĚH

Poslouchejte hráče. Může vám říci, co se stalo a další
důležité informace.

POHMAT

Tepová frekvence
Maximální hodnota tepové frekvence u sportovce se dá
odhadnout pomocí přepočtu 220 minus jeho věk. Např.
hodnotu 200 by neměl mít 38 letý fotbalista. Pokud je hodnota
vyšší, může se jednat o supraventrikulární, nebo také méně
časté ventrikulární tachykardie.

Vyšetření krevního oběhu zahrnuje vyšetření životně
důležitých orgánů k posouzení, zda došlo k alteraci jejich
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Čas kapilárního návratu
Toto je užitečná a často opomíjená součást vyšetření.
Provádí se tlakem palce na hráčovo sternum v délce 5
sekund. Poté se palec rychle odstraní a počítá se, za jak
dlouho se barva kůže vrátí do normálu. Nemělo by to trvat
déle než 2 sekundy. Pokud je to déle, můžeme předpokládat
problém s dýcháním a krevním oběhem.
Toto vyšetření může být provedeno kdekoliv a na komkoliv.
Při kontrole kapilárního návratu buďte opatrní – tuto metodu
může značně zkreslit chladné počasí.

VYŠETŘENÍ PÁNVE
Každý tlak na pánev směrem dolů a dozadu může zhoršit
zlomeninu pánve jejím rozestupem směrem vpřed.
Zhodnocení stability pánve se provádí pevným sevřením
lopat kostí kyčelních a tlakem na ně směrem dovnitř, nikdy
směrem dolů. Tlak na pánev směrem dovnitř může zhoršit
bolestivost, ale je zde velmi nízká pravděpodobnost toho,
že by došlo ke zhoršení stávajícího poranění. Toto vyšetření
má být provedenou pouze jednou.
VYŠETŘENÍ DLOUHÝCH KOSTÍ

Krevní tlak
Toto vyšetření může být provedeno pouze v šatně,
na ošetřovně či v sanitce. Pokud chcete krevní tlak
kontrolovat opakovaně, nepouštějte hráče zpět do hřiště.
Podobně jako u měření pulsu a kapilárního návratu, je
i měření krevního tlaku prospěšné provádět opakovaně,
abychom získali křivku vývoje těchto hodnot.
Ujistěte se, že používáte manžetu na měření tlaku o správné
velikosti.
Hladina krevního cukru (glykémie)
U každého hráče, který jeví známky zmatenosti nebo je
v bezvědomí, je vhodné změřit hladinu cukru v krvi, a to bez
ohledu na to, zdali hráč je nebo není diabetik.
Podání glukagonu nebo koncentrované dextrozy
u hypoglykemického pacienta vede k rychlé úpravě jeho
klinických projevů. Pomůže vám, pokud budete vědět, který
z hráčů ve vaší péči je diabetik. Mějte na paměti, že hráči
nemusí být ochotni tuto informaci sdělovat (z důvodu obav
o hodnocení jejich výkonů v souvislosti s touto nemocí). A to
i v případě, že jsou jinak zdraví.
VYŠETŘENÍ BŘICHA
Pohledem zjistíme pohmožděniny nebo otevřené rány.
Následuje vyšetření břicha pohmatem, při kterém sledujeme
známky peritoneálního dráždění. Pokud jsou přidruženy
známky zhoršení vitálních funkcí (jak je popsáno výše),
měla by být podána analgetika a hráč by měl být převezen
do nemocnice.
Zranění sleziny se mohou projevit až s odstupem i několika
hodin. Pokud není úplně jasný mechanismus úrazu, tato
diagnóza by neměla být vyloučena ani v případě, že
primární vyšetření je negativní.
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U zavřených zlomenin femuru je nutno počítat se ztrátou
1-1,5 litru krve. U otevřených zlomenin může být tato ztráta
i dvojnásobná. Z tohoto důvodu je vyšetření dlouhých kostí
dolních končetin důležité i jako součást vyšetření krevního
oběhu. Repozice a stabilizace takovéto zlomeniny by měla
být provedena okamžitě z důvodu minimalizace bolesti
a krvácení.
Příklad: Hráč má krvácející ránu na hlavě, je bledý
a zmatený. Je otřes mozku nebo ztráta krve příčinou
této zmatenosti?
Zde je opět nutné začít s vyšetřením od začátku, tj. vyšetřit
dýchací cesty a krční páteř.
Zranění hlavy může odvést vaši i hráčovu pozornost
od dalších, resp. důležitějších zranění. Je třeba dodržet
základní postup – vyšetřit A a B ještě před tím, než se
pustíte do dalších – puls, tlak atd.
Pokud se hráč zraní během vašeho pozorování hry a vy ho
ošetřujete bezprostředně poté, není pravděpodobné, že by
jeho zmatenost měla souvislost se ztrátou krve.
V tomto případě je pravděpodobnější, že hráč utrpěl
otřes mozku. Nicméně však existují další možnosti –
může se jednat o hypoglykemického hráče, který utrpěl
zranění v důsledku toho, že si nebyl vědom svého okolí
bezprostředně předtím. Každý hráč s nízkou hodnotou GCS
musí být odvolán z hřiště a následně plně vyšetřen.
Opět platí, že se nemůžete ihned přímo zaměřit na očividný
problém (v tomto případě zranění hlavy), ale musíte
postupovat dle dané struktury a mít na paměti zranění
krční páteře a ostatní příčiny způsobující zmatenost jako je
hypoxie vlivem pneumotoraxu. Podobně rychlý glykemický
test vám také může dát odpověď.

Příklad: Hráč utrpěl přímý kop do holeně a má
uzavřenou zlomeninu.

Ekvivalentní skóre GCS u jednotlivých dílčích hodnocení je
následující:

Prvně se musíte vyvarovat okamžitého ošetřování zlomeniny.
Několik prvních vteřin věnujte vyloučení potenciálních
život ohrožujících zranění, která mohou zlomeninu holeně
doprovázet. Hráče pozorujte. Není pravděpodobné, že by
se zraněný se zlomeninou dlouhé kosti válel po hřišti.

A odpovídá GCS 		
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V odpovídá zhruba GCS

13

P odpovídá zhruba GCS

8

Ujistěte se, že o zranění máte veškeré dostupné informace.
Ty poté vyhodnoťte a stanovte si postup pro jeho ošetření.
Dokud neznáte rozsah zranění, musíte zlomeninu
považovat za nestabilní, což má vliv na klouby nad a pod
zlomeninou. Pokud končetinu zpevníte dlahou, můžete
s hráčem bezpečně pohybovat.

U odpovídá zhruba GCS

3

AVPU je rozšířený a užíván jako součást základního
vyšetření, je spolehlivý.
Poznámka: Zjistíte, že AVPU přesně kopíruje „reakci očí
na stimul“ u GCS. Při užití AVPU, jakákoliv nižší odezva
než „Alert“, dává důvod k přemístění hráče mimo hřiště
a na místě je důkladné vyšetření hráče.

D – DISABILITY - NEZPŮSOBILOST
Následující text se zaměřuje na základní vyšetření hráčovy
úrovně vědomí a neurologického vyšetření. To je velmi
důležité v případě hráče s podezřením na zranění hlavy či
krku. Vyšetření lze rozdělit do 3 částí:
1. Úroveň vědomí
2. Zorničky
3. Známky lokalizace, lateralizace
1. ÚROVEŇ VĚDOMÍ
Existují dva hlavní bodové systémy, kterými lze rychle
prověřit úroveň vědomí. Je důležité používat ten, který
ovládáte lépe. Doporučován je systém AVPU před systémem
GCS, pakliže vám tento novější způsob při vyšetřování
hráče vyhovuje a pamatujete si jeho tři různé komponenty.

Glasgow Coma Scale (GCS)
Tento systém je propracovanější, a tím také složitější
oproti AVPU. Bodování je založeno na hodnocení 3 částí
(komponent), celkové skóre může dosáhnout 3 až 15 bodů.
Postup
Pokud hráč nereaguje na slovní výzvu, bolestivý stimul
by měl být vyvolán vyšetřujícím štípnutím sportovce
do trapézového svalu na jedné straně krku. Je důležité
provést pouze jedno z vyšetření - slovní, nebo bolestivý
stimul v jeden okamžik, neboť současně nebudeme schopni
rozlišit, na který stimul hráč aktuálně reaguje.

AVPU (Alert, Verbal, Pain, Unresponsive)

Reakce očí na stimul
Otevírá spontánně 		
Otevírá na slovní pokyn 		
Otevírá na bolestivý pokyn
Neotevírá			

A- Alert
Hráč je plně při vědomí a odpovídá.

Poznámka – tato část vyšetření je shodná se systémem
AVPU

V- Verbal
Hráč odpovídá na otázky a příkazy.

Motorika
Uposlechne příkaz 		
Lokalizuje bolestivý stimul
Odtažení na bolestivý stimul
Flexe na bolestivý stimul		
Extenze na bolestivý stimul
Bez odpovědi na bolestivý stimul

P- Pain
Hráč odpovídá na bolestivé stimuly (ohledně bolestivých
stimulů nahlédněte do GCS).

4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

U- Unresponsive
Hráč neodpovídá na bolestivé stimuly.
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Slovní stimul
Orientovaný		
Zmatený		
Neodpovídající reakce
Nesrozumitelná reakce
Bez reakce 		

2. ZORNICE
5
4
3
2
1

Poznámka: Nejnižší celkové skóre je 3, nikoliv 0.
Výsledek GCS nižší než 15 je důvodem pro stáhnutí
hráče ze hřiště.
Většina neurochirurgů považuje motorické reakce
za důležitější než verbální reakci a reakci očí. Proto je
důležité mít jistotu o výsledku tohoto hodnocení. Jak je
zmíněno výše, motorická reakce se vyšetřuje štípnutím
nebo zmáčknutím hráče do trapézového svalu.
• To, že hráč lokalizuje bolestivý stimul, znamená, že
zvedne ruku a bude se snažit odstrčit prsty vyšetřujícího
a zastavit tak tuto nepříjemnou bolest. Pohyb by měl být
vědomý a měl by dosáhnout nad klíční kost.
• Odtažení se na bolestivý stimul znamená, že se hráč
snaží bolestivého stimulu zbavit. Hráč pravděpodobně
odvrátí hlavu, popř. horní část trupu. Pokud si nejste jisti,
štípněte jej do konce prstu – v tomto případě by měl ruku
odtáhnout směrem od vás.
• Flexi (dekortikace) jako reakci na bolestivý stimul lze
nejlépe popsat jako ohýbání horních končetin v lokti.
Je to podobný typ pohybu jako u lokalizace bolesti, ale
v tomto případě není pohyb vědomý směrem k místu
bolesti. Ruce nedosáhnou úrovně klíční kosti. Dolní
končetiny zůstávají natažené.
• Extenze (decerebrace) na bolestivý stimul se projevuje
napnutím horních i dolních končetin, současně s vnitřní
rotací horních končetin.
Nejobtížnější je rozlišení mezi lokalizováním bolestivého
stimulu a flexí. Proveďte štípnutí do trapézového svalu
a zaměřte se na úroveň klíční kosti jako rozhodujícího faktoru.
Pokud máte pochybnosti o odtažení se na bolestivý stimul,
použijte štípnutí do konce prstu. Toto štípnutí nepoužívejte
při rozhodování mezi lokalizováním a flexí na bolestivý
podnět.
Poznámka: Za dosažené skóre považujeme nejvyšší
dosažené, tj. u hráče, který bolest lokalizuje, ale neprovádí
flexi ani extenzi, je jeho hodnota rovna 5 bodů.
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Velmi důležitým aspektem neurologického vyšetření je
přímá i nepřímá reakce zorniček vyšetřovaného. Nejhorším
případem je u hráče v bezvědomí fixovaná a rozšířená
zornička, která značí utlačení okulomotorického nervu
z důvodu stoupajícího intrakraniálního tlaku, způsobeného
krvácením. Zcela výjimečně se tento stav vyskytne u hráče
s GCS o hodnotě 15. Obvykle je to doprovázeno dalšími
faktory (zvracení, bolest hlavy apod.).
Mějte na paměti, že na základě vámi vyšetřeného vzhledu
zorniček může být stanoven velký počet diagnóz. Důležité je
včasné vyšetření zorniček, na kterém lze stavět další postup
vyšetření. Pozor na fakt, že mírná odlišnost ve velikosti mezi
pravou a levou zorničkou je u atletů normální. Nenechte se
zmást stavem zornic jako při Holmes-Adie syndromu. Berte
v úvahu fyzickou kondici hráče.
Traumatická mydriáza je následkem přímého nárazu
do očnice. Může se vyskytovat isolovaně či jako součást
zlomeniny očnice nebo i dokonce může být součástí
krvácení do přední komory oční s projevem tzv. hyphaemu.
Oboustranná mióza zornic může poukazovat na užití
opiátů, popř. užití nepředepsaných léků, které mohou stát
za kolapsem hráče. Stejně tak, oboustranné rozšíření
zornic může odhalit užití amfetaminu, tricyklických
antidepresiv, nebo i lokální aplikaci očních kapek. Zároveň
se také vyskytuje u hráče, který dostal atropin či adrenalin
a isolovaně jako klinická známka a mezník k ukončení
resuscitace. Což bychom neměli nikdy připustit.

Klinický závěr
Pokud hráč utrpěl zranění hlavy, hodnocení dle
GCS je snížené a má jednu fixovanou a dilatovanou zorničku, příčinou pravděpodobně bude
intrakraniální krvácení na stejné straně (tam kde
je zornička rozšířena). To vyžaduje bezprostřední
neurochirurgickou dekompresi.

3. ZNÁMKY LOKALIZACE, LATERARIZACE
Základem tohoto vyšetření je lokalizování neurologického
problému (mozku či míchy). Jedná se o hrubé vyšetření
pohybových a smyslových funkcí.
Pokud je hráčovo GCS rovno 15, prověřte, zda cítí slabost,
necitlivost, či brnění. Následovat by mělo fyzikální vyšetření
síly horních končetin (vyšetření se provádí na obou
stranách zároveň, aby bylo možné odhalit odlišnosti). To
samé proveďte na dolních končetinách.
V drtivé většině případů jsou hráči s GCS 15 schopni
reagovat na toto hrubé neurologické vyšetření adekvátně,
jakmile bylo vyloučeno poranění krční páteře. Pokud máte
pochybnosti o hráčově anamnéze a o jeho příznacích,
stáhněte jej ze hřiště a proveďte řádné neurologické
vyšetření.

OBRÁZEK 8 – Vyšetření zranění krku
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SRDEČNÍ ZÁSTAVA
Evropská rada pro resuscitaci ve směrnicích z roku 2010
zdůrazňuje, že efektivní KPR a včasnou defibrilaci je důležité
provést, kdekoliv to bude možné. Směrnice doporučují
kompresi hrudníku pokud možno nepřerušovaně. Poměr
stlačení hrudníku a vdechů je 30:2.

Máme-li přístup k profesionálnějšímu vybavení, jakým
jsou například pomůcky k zajištění dýchacích cest nebo
defibrilátor, měli byste si být jisti, že jej umíte kdykoliv použít.
Ošetřování zástavy srdce není tou správnou příležitostí pro
seznamování se s vybavením, které máme k dispozici.

Oproti předešlým doporučeným postupům se hloubka
stlačení zvýšila na 5-6cm a počet stlačení vzrostl na 100120 za minutu.

ZÁKLADNÍ PODPORA ŽIVOTA U DOSPĚLÉHO
NEREAGUJE

Jakmile začneme KPR, neměli bychom přerušit, dokud
postižený nejeví známky života, jako je například navrácení
vědomí nebo normální dýchání.
Algoritmus základní podpory života bere v úvahu, že pro
nezkušené osoby nebo laiky může být obtížné zástavu srdce
poznat. Proto se při KPR doporučuje začít se stlačováním
hrudníku u každého, kdo nereaguje a normálně nedýchá.
Takový postup pomůže především těm, kteří nemají žádné
zkušenosti s poskytováním pomoci. Cílem této příručky je
však povzbudit ty, kteří s resuscitací již nějaké (třebaže
dávné) zkušenosti mají, aby i k základní podpoře života
přistupovali s větší profesionalitou.
ZÁKLADNÍ PODPORA ŽIVOTA U DOSPĚLÉHO
Mimo zdi nemocnic a ordinací praktických lékařů, v místech,
kde nemáme přístup k monitorům, defibrilátorům a jinému
vybavení, může být obtížné už jen zjistit, došlo-li u pacienta
opravdu k zástavě srdce.
Ukázalo se, že nahmatat a přesně zkonstatovat přítomnost
nebo nepřítomnost pulzu při srdeční zástavě je technicky
mnohem náročnější, než jsme si dříve mysleli. Ve fázi, která
přichází bezprostředně poté, co srdce přestane pumpovat
krev, působí navíc pacient dojmem, že má záchvat.
Ve skutečnosti je však tento záchvat způsoben cerebrální
hypoxií, která je důsledkem selhání okysličování mozku.
Všechny tyto faktory mohou diagnózu ještě zkomplikovat
a je třeba mít na paměti, že mohou ovlivnit náš úsudek.
Pamatujte, že základní podpora života je základní
pouze v tom smyslu, že je k jejímu provedení nutné
pouze základní vybavení.
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VOLÁME O POMOC

UVOLNÍME DÝCHACÍ CESTY

NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ?

VOLÁME 112 *

30 STLAČENÍ HRUDNÍKU

2 UMĚLÉ VDECHY
30 STLAČENÍ HRUDNÍKU

* Nebo státní tísňovou linku
Převzato od Evropské rady pro resuscitaci – www.erc.edu

Posoudíme, zda pacient reaguje
Jakmile jsme si jisti, že pacient nereaguje, voláme o pomoc
a posoudíme, zda hráč dýchá, nebo ne. Bude to obnášet
zhodnocení dýchacích cest a jejich otevření předsunutím
čelisti (nebo zakloněním hlavy a zvednutím brady, nemámeli obavy o krční páteř).
Pokusíme se pohledem, poslechem nebo pohmatem nalézt
známky dýchání tak, jak je to popsáno v kapitole Primární
(základní) vyšetření.
Zkusíme nahmatat puls a současně hledáme známky života
(pohyb, sténání atd.).
Pokud hráč nedýchá nebo pokud při posuzování krevního
oběhu objevíme další problém (žádný puls, žádné
známky života), voláme neprodleně o pomoc, požádáme
o defibrilátor a začneme 30x stlačovat hrudník.

Máme-li tu smůlu, že jsme na místě osamoceni, musíme
oběť opustit a přivolat pomoc ještě PŘED TÍM, než začneme
s jakoukoliv léčbou. Je to nezbytně nutné, jelikož defibrilace
je základním kamenem léčby při šokových stavech a pokud
u sebe nemáme defibrilátor, není možné ji provést.
Stlačování hrudníku
• Místo komprese: ruce se nacházejí přesně nad středem
hrudníku
• Hloubka stlačení: 5-6 cm
• Počet stlačení: 100-120 BPM (stlačení za minutu)
Pravděpodobně budete stlačování provádět rychleji.
Čím vyšší je však poměr stlačení, tím méně času zbývá
na prokrvení koronárních tepen při povolení tlaku (diastole).
Ihned poté, co dokončíme stlačování 30x, provedeme dvojí
vdechnutí.
Poté dále stlačujte a vdechujte v poměru 30:2.
AUTOMATIZOVANÁ EXTERNÍ DEFIBRILACE
Je dokázáno, že dobře provedené, nepřerušované
stlačování hrudníku a časná defibrilace jsou léčebným
postupem u všech pacientů se srdeční zástavou provázenou
šokovými stavy.

OBRÁZEK 9 – Neprodleně volejte o pomoc

Naše schopnost obnovit u pacienta sinusový rytmus,
puls a projevy života se jasně odvíjí od toho, jak rychle
umíme provést defibrilaci. S každou minutou klesá šance
na úspěšnou defibrilaci až o 10%. Automatický externí
defibrilátor (AED) je zařízení, které se snadno a rychle
ovládá, je mnohem dříve připraveno k použití a je nyní
mnohem dostupnější než kdykoliv před tím. UJISTĚTE
SE, ŽE JE VÁŠ AED NAPROGRAMOVÁN DLE SMĚRNIC
Z ROKU 2010 – spolu s výrobcem byste měli zkontrolovat,
zda není nutná aktualizace.
Pokud je AED součástí vybavení, které máte u sebe při péči
o tým, ujistěte se, že defibrilátor je rychle dostupný a že jej
umíte používat. Když se při tréninku potýkáte se srdeční
příhodou, je vám lékařské vybavení ležící v hotelu k ničemu.

OBRÁZEK 10 – Poté začněte stlačovat hrudník
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Toto zařízení se vám bude hodit při každém kroku. Je
navrženo tak, aby jej mohl použít i laik, a mělo by být
relativně povědomé i těm, kteří při své každodenní praxi
pracují s ručními defibrilátory. Při práci vás budou navádět
jak verbální povely přístroje, tak vizuální podněty, které
ukazují umístění elektrod. Jedna elektroda má být umístěna
vpravo od prsní kosti, pod pravým klíčkem, druhá v levé
části hrudní stěny, těsně pod bradavkou.

SRDEČNÍ ZÁSTAVA A DUŠENÍ

Některá zařízení jsou plně automatizovaná a kromě
přiložení elektrod již nevyžadují žádný zásah; jiná jsou polo
automatizovaná a mají další funkce, které mohou využívat
zkušení lékaři.
Dvě hlavní rozhodnutí při použití AED jsou:
1. nejprve poznat, zda to hráč potřebuje (při kolapsu, když
postižený nereaguje);
2. zajistit bezpečnost všech, kteří nám pomáhají.
Od roku 2003 jsou přístroje většinou bifázické, a jakmile je
vnitřní kondenzátor nabitý, poskytují šoky okolo 200 joulů.

OBRÁZEK 11 – Příprava defibrilátoru

OBRÁZEK 12 – Přiložení defibrilátoru
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AED lze bezpečně používat u dětí od osmi let. U pacientů
mezi prvním a osmým rokem by měly být používány
pediatrické elektrody, které tlumí náboj, pokud je však
nemáme k dispozici, použijeme dospělé. Mezi odborníky
neexistuje konsenzus ohledně použití samotných dospělých
elektrod při ošetřování pacientů pod 12 měsíců, je však
doporučeno jejich použití zvážit..

AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÍ
DEFIBRILÁTOR

NEODPOVÍDÁ

VOLÁME O POMOC

OTEVŘEME DÝCHACÍ CESTY
NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ
POŠLEME NEBO
DOJDEME PRO AED
VOLÁME 112

KPR 30:2

AŽ DO PŘIPOJENÍ AED

AED
ROZPOZNÁ
EKG

ŠOKY
DOPORUČENY

ŠOKY
NEDOPORUČENY

1 ŠOK

OKAMŽITĚ POKRAČUJEME
S KPR 30:2, 2 MINUTY

OKAMŽITĚ POKRAČUJEME
S KPR 30:2, 2 MINUTY

Pokračujeme, dokud se oběť
nezačne probouzet: hýbat,
otevírat oči a normálně dýchat

Reprodukováno z Evropské rady pro resuscitaci - www.erc.edu – 2011/068
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ZAJISTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST PŘI SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ
Jak již bylo řečeno, pokud během vyšetření zjistíme, že
pacient neodpovídá, je nutné okamžitě vyšetřit dýchací
cesty a ujistit se, zda dýchá. To by mělo obnášet manévr
otevření dýchacích cest. Pamatujte: pokud zjistíme, že hráč
nedýchá, není dalším krokem zajišťování dýchacích cest,
ale připojení AED.
Při zajišťování dýchacích cest používáme stejné techniky,
jako jsou popsány v kapitole Primární (základní) vyšetření,
ačkoli existují i pokročilejší metody, které můžeme
v závislosti na úrovni svých zkušeností také použít.
Zajištění dýchacích cest lze rozdělit do čtyř sekcí, jak je
popsáno v kapitole A:1:
1. Zajištění průchodnosti dýchacích cest (Airway opening
manouevres)
2. Základní pomůcky (Basic airway adjuncts)
3. Další pokročilé pomůcky (Advanced airway adjuncts)
4. Chirurgická intervence (Surgical airways)
Ať už tyto techniky zkombinujeme jakkoli, je nezbytně
nutné, abychom VŽDY využili maximální dostupné množství
kyslíku a abychom se NIKDY nepokoušeli provést odborný
zásah, na který nejsme vyškoleni.
Pravděpodobnost úspěšnosti resuscitace je vyšší,
když správně provedeme základní kroky.
Pokročilejší techniky zde nejsou uvedeny proto, abyste se
je naučili nebo abyste si mysleli, že je musíte provádět, ale
proto, abyste si ujasnili, o jaké techniky se jedná a kdy je
vhodné je (zkušenýma rukama) provést.
POTENCIÁLNĚ REVERZIBILNÍ PŘÍČINY ZÁSTAVY
SRDCE
Při okamžitém ošetření srdeční zástavy se zaměřujeme
na dobře provedené komprese hrudníku a podporu
dýchacích cest, společně s rychlou defibrilací, je-li to možné.
Je také důležité identifikovat a vyloučit všechny potenciálně
reverzibilní příčiny zástavy.
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Ty se dají nejlépe rozdělit do osmi skupin:

Čtyři H a čtyři T:
Hypoxie

Tenzní pneumotorax

Hypovolémie

Tamponáda (srdeční)

Hypotermie

Toxiny

Hyper/hypokalémie

Tromboembolická
(pulmonální) nemoc

Je jasné, že v prostředí sportovních arén není pravděpodobné, že by se uvedené příčiny objevily a v každém
případě by nejspíše nebyly s omezeným vybavením
diagnostikovatelné. Je třeba vyšetřit to, co vyšetřit lze,
a ošetřit to, co ošetřit lze – například hypoxii a možná
i tenzní pneumotorax.
Pamatujte, že máte použít maximální množství dostupného
kyslíku. Koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je
asi 15-17%. Dýchací cesty se zajišťují tak, jak bylo popsáno
dříve.
Hypovolémie, která pokračuje srdeční zástavou, nastává
nejčastěji kvůli ztrátě krve. V našem kontextu je velmi
nepravděpodobné, aby sportovec, zasažený hypovolémií,
která vyústí v zástavu srdce, vykrvácel během několika
prvních minut vyšetření. V těchto případech je na vině
většinou penetrující poranění. U tupých poranění, krvácení
do některé z hlavních tělních dutin, např. do dutiny plicní
nebo retro a intraperitoneálních prostor, může trvat hodiny,
než se projeví klinické příznaky, a abychom se ujistili,
že klinický stav je stabilní a neměnný, je třeba hráče
opakovaně pozorovat. Ve sportu není pravděpodobné,
že by hypovolémie způsobila takové potíže, aby přerostla
v zástavu srdce, aniž by bylo na vině cokoliv jiného –
například dysbalance elektrolytů nebo úpal.
Tenzní pneumotorax je životu nebezpečný stav, který
nastane, když pneumotorax dosáhne takového rozměru,
že způsobí kompresi mediastinálních struktur a utlačí žíly
směřující k srdci, čímž dojde k srdeční zástavě. Příčinou
je ventilový efekt, kvůli kterému je vzduch při vdechu tlačen
do plicních prostor, ale při výdechu nemůže ven. Tenzní
pneumotorax není běžný, ale měli bychom na něj mít
podezření u každého, kdo utrpěl zranění hrudníku a dochází
mu dech. Úkolem lékaře je zajistit, aby se před provedením
jakéhokoliv zákroku stav pacienta nezhoršil natolik, že by
došlo k srdeční zástavě.

Špatný přívod vzduchu můžeme identifikovat sledováním
pohybu hrudní stěny, ale je třeba jej rychle potvrdit
fonendoskopem. Při klasickém nálezu se průdušnice
odklání na OPAČNOU STRANU hrudníku, než na které je
pneumotorax, a při poklepu zjistíme hyperrezonanci. Nelze
zabránit tachykardii. Nízký krevní tlak je známkou blížícího
se kolapsu oběhového systému.
Tento stav léčíme okamžitým přísunem kyslíku s nejvyšší
koncentrací, jakou máme k dispozici, a uvolněním tlaku
v plicní dutině. Toho dosáhneme zavedením speciální
kanyly či jehly o větším průměru do hrudního prostoru
druhým mezižeberním prostorem v medioklavikulární čáře.
Měli bychom provést i drenáž, ale jakmile kanyla vypustí
vzduch z plicního prostoru, získáme před tím, než bude
nutné drén zavést, nějaký čas navíc.
POKROČILÁ PODPORA ŽIVOTA U DOSPĚLÉHO
Algoritmus pokročilé podpory života u dospělého vyžaduje
rychle změřit srdeční rytmus a neodkladně ošetřit
defibrilovatelné rytmy defibrilací. Defibrilátor je potřebný jak
pro vyšetření, tak i pro léčbu. Pokud jej nemáme, je důležité
zavolat rychlou záchrannou službu. Mezi tím musíme
pokračovat s prováděním základní podpory života tak dobře,
jak jen to umíme, pomocí kompresí hrudníku a podpůrné
ventilace v poměru 30:2.

komplexy, ale žádnou zásadní srdeční činnost. Pokud je
pacient s tachykardií se širokým komplexem připojený
na monitor a nejeví známky života, volíme opět léčbu
pomocí okamžité defibrilace, stejně jako u VF.

NEDEFIBRILOVATELNÉ RYTMY
Tyto rytmy jsou obvykle spojovány s mnohem horšími
prognózami než VF nebo VT bez pulzu. Základem léčby je
KPR, která musí být projevena nejlépe, jak jen to je možné.
Pokud máme k dispozici kyslík, měli bychom ho maximálně
využívat. Pokud je pacient intubován, ventilujte pomocí O2.
Provádíte-li ventilaci pomocí kapesní masky, ujistěte se, že
spojka s přívodem kyslíku je správně nasazená.
Asystolie
Asystolie se projeví jako rovná linie. Musíme zkontrolovat,
zda jsou správně napojeny elektrody a zda je zapnuto
zesílení signálu.

Bez ohledu na příčinu zástavy budeme léčbu obměňovat
v závislosti na povaze výchozího rytmu, který je buď
defibrilovatelný, nebo nedefibrilovatelný.
DEFIBRILOVATELNÉ RYTMY
Komorová (ventrikulární) fibrilace (VF)
Jejím výsledkem je chaotická křivka elektrické aktivity, která
negeneruje adekvátní srdeční stahy, a tedy ani žádný účinný
srdeční výdej. Rozpoznáme-li ji na monitoru, můžeme ji
okamžitě léčit defibrilací.

Elektrická aktivita bez přítomnosti pulzu (PEA)
Při PEA (dříve známé jako elektromechanická disociace,
EMD) jsou na monitoru zřetelné elektrické komplexy,
ale srdeční činnost je buď zastavená, nebo tak nízká, že
nevytváří rozpoznatelný krevní tlak. To způsobuje selhání
prokrvování mozku, srdce a dalších životně důležitých
orgánů a vede to k tomu, že pulz nelze nahmatat.

Komorová (ventrikulární) tachykardie bez pulzu (VT)
VT bez hmatatelného pulzu je tachykardie komorového
původu se širokým komplexem. Produkuje elektrické

27

SRDEČNÍ ZÁSTAVA A DUŠENÍ

POKROČILÁ PODPORA ŽIVOTA

NEODPOVÍDÁ?
NEDÝCHÁ NEBO OBČAS LAPÁ PO DECHU
VOLÁME
ZÁCHRANÁŘE
ČI RESUSCITAČNÍ
TÝM
KPR 30:2
PŘIPOJÍME DEFIBRILÁTOR/ MONITOR
MINIMÁLNÍ PŘERUŠENÍ

ZMĚŘENÍ
RYTMU

DEFIBRILOVATELNÉ
RYTMY
(VF/ VT BEZ PULZU)

NEDEFIBRILOVATELNÉ
RYTMY
(PEA/ASYSTOLA)

NÁVRAT
SPONTÁNNÍHO
OBĚHU

1 ŠOK

OKAMŽITÁ KPR
2 MINUTY, MINIMÁLNÍ
PŘERUŠENÍ

Okamžitá léčba srdeční zástavy
•
•
•
•
•

Postup ABCDE
Řízené okysličování a ventilace
12- svodové EKG
Ošetříme příčinu
Kontrola teploty / terapeutická
hypotermie

Během KPR
• Zajistíme kvalitní KPR a správnou hloubku stlačování
• Plánujeme před tím, než přerušíme KPR
• Podáme kyslík
• Zvážíme zavedení kvalitnější podpory dýchacích cest
užitím lepších pomůcek a kapnografii
• Při zajišťováním dýchacích cest pomocí pokročilejších
metod pokračujeme s kompresemi hrudníku
• Vaskulární přístup (nitrožilní, intraoseální)
• Každých 3 – 5 minut podáváme adrenalin
• Napravíme reverzibilní příčiny

Reprodukováno z Evropské rady pro resuscitaci - www.erc.edu
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OKAMŽITÁ KPR
2 MINUTY, MINIMÁLNÍ
PŘERUŠENÍ

Reverzibilní příčiny
• Hypoxie
• Hypovolémie
• Hypokalemie, hyperkalemie,
• Podchlazení
• Trombóza
• Srdeční tamponáda
• Toxiny
• Tenzní pneumotorax

LÉČBA DEFIBRILOVATELNÝCH RYTMŮ
Jakmile potvrdíme srdeční zástavu a přítomnost
defibrilovatelných rytmů, je prvním krokem léčby okamžitá
defibrilace. Ihned po prvním šoku začneme znovu s KPR
(30:2) a bez kontroly pulzu nebo dokonce bez pohledu
na monitor pokračujeme další dvě minuty, dokud hráč nejeví
známky života.

Prekordiální úder provádíme sevřenou pěstí z výšky asi
20 cm přímo do hráčova dolního sterna. Okamžitě po úderu
odtáhneme ruku, abychom docílili podobného stimulu, jako
je samotný impulz. Zkontrolujeme pulz. Pokud není přítomen
pulz, začneme s KPR, a pokud jsme tak ještě neučinili,
zavoláme pomoc a pokud možno zajistíme monitor nebo
defibrilátor, abychom mohli zjistit EKG křivku.
LÉČBA NEDEFIBRILOVATELNÝCH RYTMŮ

Poznámka: Na jeden cyklus připadá vždy jeden výboj.
Po prvním výboji (při diagnostikovaných defibrilovatelných
rytmech) následuje na konci každého uplynulého
dvouminutového cyklu další výboj. To se rovná zhruba pěti
cyklům v poměru 30:2.
Jasné pokyny ohledně energie jednotlivých šoků nejspíše
neexistují. U bifazických šoků se doporučuje 150J pro
první šok, pro každý následující šok pak jakákoliv hodnota
v rozmezí 150 až 360J. Používáme-li monofazický monitor,
má každý šok energii 360J. Každé dvě minuty je nutné rychle
zkontrolovat monitor. Pokud hlásí změnu na nešokové rytmy
a organizované komplexy, zkontrolujeme puls.
Pokud během dvouminutového cyklu zaregistrujeme
na monitoru změnu v rytmu, nepřestáváme se stlačováním
hrudníku, dokud pacient nejeví známky života a nezačne
normálně dýchat.
Adrenalin (epinefrin) se již nepodává bezprostředně poté, co
diagnostikujeme srdeční zástavu a šokové rytmy. Místo toho
podáváme adrenalin ihned po třetím šoku, na začátku třetího
dvouminutového cyklu, tedy přibližně čtyři minuty po prvním
šoku. Podáváme 1mg nitrožilně (současně můžeme podat
i 300mg amiodaronu IV).
Adrenalin by měl být podáván znovu každých tři až pět
minut, tzn. po každém druhém cyklu KPR.
Prekordiální úder
Prekordiální úder je technika doporučená všem lékařům,
kteří ošetřují pacienta s kolapsem, jehož byli svědkem
a v případech, kdy není bezprostředně k dispozici
defibrilátor. Není pravděpodobné, že byste se v prostředí
mimo nemocnici ocitli s hráčem, který tato kritéria splňuje.
Tato metoda má vysokou úspěšnost při konverzi VT bez
pulzu. U pacientů s VF byly zaznamenány jen zřídkavé
úspěchy. V těchto případech byla tato metoda použita
do deseti sekund po zástavě. Směrnice Evropské komise
pro resuscitaci z roku 2010 význam prekordiálního úderu
v případech, kdy pacient nesplňuje výše zmíněná kritéria,
příliš nezdůrazňuje.
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Pokud na monitoru nebo defibrilátoru najdete rovnou linii,
ujistěte se, zda jsou elektrody správně přiloženy a zapojeny,
jelikož odpojené elektrody jsou příčinou falešného záznamu
asystolie.
Algoritmus léčby nedefibrilovatelných rytmů se od algoritmu
VF liší tím, že 1mg adrenalinu podáváme nitrožilně ihned
po zjištění defibrilovatelných rytmů.
Evropská rada pro resuscitaci již při asystolii nebo PEA
nedoporučuje podání atropinu.
Pokud se u pacienta, který má původně VF nebo VT bez
pulzu, po šocích projeví asystolie, měla by být další dávka
adrenalinu podána přibližně tři až pět minut po poslední
dávce. Tato doba odpovídá poločasu rozpadu adrenalinu.
Další změny směrnic z roku 2010 se týkají toho, že pokud
není možné nitrožilní podání, nedoporučuje se již podávat
adrenalin endotracheálně.
Základní nebo pokročilá podpora života na hřišti?
Je nezbytně nutné, abychom základní vyšetření a léčbu
provedli správně, okamžitě požádali o pomoc a poté se
soustředili na dobrou a efektivní KPR a správné použití
AED. Dojde-li k zástavě na hřišti a máme-li k dispozici AED
(přičemž každý lékař je zodpovědný za to, aby defibrilátor
zajistil), není pravděpodobné, že se bude jednat o defibrilátor,
který ukazuje rytmus.
Samozřejmě, že pokud přístroj doporučuje výboj, je naprosto
v pořádku pokračovat podle „šokové“ strany algoritmu
a bezprostředně po třetím šoku použít nitrožilně podávaná
léčiva (adrenalin a amiodaron). A opět, pokud přístroj šoky
nedoporučuje, podáme adrenalin ihned, jakmile se dostaneme
k žíle, a postupujeme podle příslušné strany algoritmu.
Postupujte po jednotlivých krocích a buďte seznámeni jak s vybavením, které máte, tak se schopnostmi a limity svého týmu. Pravděpodobnost, že někoho
zachráníte, bude vyšší, pokud provedete jednoduché
úkony co nejlépe.

SRDEČNÍ ZÁSTAVA A DUŠENÍ

B :2
DUŠENÍ
Pokud se někdo dusí, je nanejvýš důležité přesně zjistit, co
tuto událost zapříčinilo. Kdykoliv se může objevit hráč, který
se zjevně dusí cizím předmětem, což je třeba jasně odlišit
od případů, kdy k vám přijde hráč, jehož horní dýchací cesty
jsou neprůchodné bez jasně viditelné příčiny. V takové situaci
je nutné zvážit jiné možné příčiny, například anafylaktický
šok nebo infekci. Anamnézou většinou potvrdíme příčinu
dušení a obvykle zjistíme, že hráč v nedávné době jedl.
U postiženého můžeme pozorovat slinění, sípání, kašel
nebo dokonce apnoe.
Postupový diagram na protější straně ukazuje, jak je třeba
zasáhnout.
Zásadní otázky:
1. Je osoba schopna kašlání?
2. Pokud ne, je při vědomí?

Pokud se překážka neuvolnila, zopakujeme primární
vyšetření a je-li to potřeba, opět začneme s údery do zad.

VYŠETŘENÍ ZÁVAŽNOSTI

VELKÁ
PŘEKÁŽKA
(NELZE VYKAŠLAT)

NENÍ PŘI

Pokud je překážka v dýchacích cestách pouze mírná, bude
hráč moci normálně kašlat. Nechejte jej setrvat v pozici, která
pro něj bude nejpohodlnější, povzbuzujte jej ve vykašlávání
a zároveň sledujte, zda se jeho stav nezhoršuje.
Pokud je překážka v dýchacích cestách velká, nebude hráč
moci pořádně zakašlat. Ztratí-li vědomí, proveďte KPR.
Pokud je při vědomí, střídejte údery do zad a Heimlichův
manévr.
Údery do zad provádíme tak, že se postavíme za pacienta
a pobídneme jej, aby se předklonil. Jednou rukou
podpíráme jeho hrudník, druhou rukou prudce udeříme
mezi lopatky. Opakujte maximálně pětkrát a poté pokračujte
Heimlichovým manévrem. Po každém úderu zkontrolujeme,
zda pacient překážku nevykašlal. Pokud ano, přestaneme
a znovu vyšetříme dýchací cesty.
Heimlichův manévr provádíme v případě, že jsou údery
do zad neúčinné. Postavíme se za pacienta a obejmeme jej
kolem břišních partií. Jednu ruku zatneme v pěst a položíme
ji do prostoru mezi pupkem a processus xiphoideus.
Sevřenou pěst uchopíme druhou rukou a prudce trhneme
dovnitř a nahoru. Opět opakujeme maximálně pětkrát
a pokaždé kontrolujeme, zda se již cizí těleso nedostalo
z těla ven.
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VĚDOMÍ
Začneme s KPR

JE PŘI VĚDOMÍ
5 úderů do zad
5 Heimlichových
manévrů

DROBNÁ
PŘEKÁŽKA
(LZE VYKAŠLAT)

Povzbuzujeme v kašlání
Hlídáme, aby pacient neztratil
schopnost vykašlávat, dokud se
dýchací cesty neuvolní

Převzato od Evropské rady pro resuscitaci – www.erc.edu
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NOUZOVÉ STAVY
C:1

Anafylaxe
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C:2

Astma
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C:3

Záchvaty

Strana 42

C:4

Diabetes

Strana 44

C :1

ANAFYLAXE
Anafylaktická reakce je reakce imunitního systému, ke které
dochází, pokud je osoba podruhé vystavena alergenu.
Jedná se o reakci typu 1, na kterou tělo odpovídá uvolněním
IgE. Nelze ji klinicky odlišit od anafylaktoidní reakce, která
však nebývá zapříčiněna reakcí imunitního systému.
Oba stavy mohou způsobit životu nebezpečné systémové
změny, které končí obstrukcí dýchacích cest a kolapsem
oběhového systému. Hladké svalstvo průdušek se stáhne,
tím dojde k bronchospasmu, zatímco hladké svaly cév  
povolí a zvýšená kapilární permeabilita zapříčiní hypotenzi
a případný šok.

BĚŽNÉ ALERGENY
Spousta alergenů se běžně vyskytuje v našem okolí,
například ořechy, jahody nebo žihadla bodavého hmyzu.
Z hlediska předepisování léků je nutné, abychom byli
obeznámeni s výskytem alergií u každého hráče, kterému
předepisujeme jakékoliv léky. Nesteroidní protizánětlivé léky
(NSAID), například Ibuprofen nebo Voltarol, a antibiotika,
jako je penicilin a jemu podobná léčiva, jsou dobře známé
tím, že mezi jejich vedlejší účinky patří alergie nebo
anafylaxe. V mnoha případech si bude hráč vědom toho, jak
na tyto léky reaguje. Povinností lékaře je před tím, než tyto
léky předepíše, udělat řádnou anamnézu.   

PATOFYZIOLOGIE
Při anafylaktické i anafylatoidní reakci stimulují antigeny
uvolňování histaminu, prostaglandinů a leukotrienů
z bazofilních buněk a mastocytů. U každé reakce probíhá
tento proces jiným způsobem.
U anafylaktické reakce stimuluje antigen nejprve tvorbu
protilátek typu IgE, které se váží na mastocyty a bazofilní
buňky. Pokud začne antigen působit podruhé, váže se na IgE
protilátky, které jsou již navázané na buňky. Důsledkem toho
je nepřímé uvolňování chemických mediátorů z buněk.
U anafylatoidní reakce je uvolňování látek způsobeno
přímým vázáním antigenu na buňky, nebo aktivací
komplementu. Protilátky IgE se na procesu nepodílejí.
Výsledek obou procesů je totožný. Poznámka: termín
anafylaxe zde používáme k označení obou typů reakcí.
Většina reakcí se dostaví během několika minut po kontaktu
s alergenem, většinou se tak stane do hodiny. Anafylaxe
nebo alergie nemusí být v předchozí anamnéze hráče.
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Alergické reakce u pacientů trpících astmatem jsou
většinou prudší a pravděpodobnost úmrtí na anafylaxi
je vyšší, obzvláště v případech, kdy je adrenalin podán
pozdě. (Astma bychom také měli zvážit jako potenciální
diferenciální diagnózu anafylaxe.)

KLINICKÉ PROJEVY
Dýchací cesty
Otok jazyka a povrchů sliznic, např. rtů; chrčení a chrapot
Dýchání
Sípání, zvýšená frekvence dýchání, pozdním příznakem je
cyanóza
Krevní oběh
Tachykardie, vysoký tlak, prokrvení kapilár trvá déle
Pokožka
Zarudnutí, svědění, urtika
Trávicí systém
Průjem nebo zvracení
Všechny klinické příznaky jsou spojeny s působením
mediátorů na koncové orgány.
Vyšetření a léčba musejí probíhat v souladu s ABCDE,
zabýváme se aspekty, které jsou životu nebezpečné
postupně. Je také důležité pokud možno odstranit alergen
(například vyjmout pinzetou žihadlo).

Změny na kůži se projevují různě, od zarudnutí po urtiku
(podobá se popálení od kopřiv). Angioedém   je projev
na kůži, který vypadá jako kopřivka, ale na rozdíl od urtiky
postihuje hlubší, například podslizniční nebo podkožní
tkáně.
Změny na kůži jsou přítomny u velké většiny případů
anafylaxe, ve 20 % případech se však nemusejí projevit.
Naproti tomu alergii sice mohou provázet změny na kůži
nebo na sliznicích, ale bez rychlého postupu symptomů
nebo kolapsu některého ze systémů A, B nebo C.
Pamatujte, přibližně u 20 % pacientů s anafylaktickou
reakcí se nemusejí projevit změny na kůži. Samotné
kožní změny také nestačí k diagnostikování anafylaxe
a je tedy nutné brát v úvahu celkový klinický obraz.
Průjem nebo zvracení mohou být součástí anafylaktické
reakce, ale rovněž nejsou pro diagnózu stěžejní. Lidé si
často myslí, že jsou alergičtí na léky, ale ve skutečnosti se
u nich projevují spíše vedlejší účinky přípravku než alergie.

JAK ROZPOZNAT ANAFYLAXI
Rozdíl mezi alergií a anafylaxí se dá zjednodušeně popsat
tak, že anafylaxe pravděpodobně vzniká, pokud jsou
splněna všechna tři následující kritéria:
1. Rychlý postup symptomů;
2. Změny na kůži nebo na sliznicích, případně obě;
3. Omezením dýchacích cest a/nebo omezeným dýcháním
a/nebo alterací krevního oběhu (např. snížení krevního
tlaku).

35

NOUZOVÉ STAVY

ALGORITMUS ANAFYLAXE

ANAFYLAKTICKÁ REAKCE?

Dýchací cesty, Dýchání, Krevní oběh, Nezpůsobilost, Expozice (ABCDE systém)

Diagnóza - hledáme:
•
Akutní příznaky onemocnění
•
Životu nebezpečné potíže s dýchacími cestami
a/nebo s dýcháním a/nebo s krevním oběhem
•
Změny na kůži

•
•
•

Voláme o pomoc
Položíme pacienta vodorovně
Zvedneme pacientovi nohy

ADRENALIN
Pokud máme potřebné dovednosti a pomůcky:
•
•
•
•
•

Zajistíme průchodnost dýchacích cest
Oxygenace
IV podání tekutin
Chlorofenamin
Hydrokortizon

Monitorujeme:
•
Pulzní oxymetrie
•
EKG
•
Krevní tlak

Životu nebezpečné potíže:
Dýchací cesty:
otok, chrčení, chrapot
Dýchání:
rychlý dech, sípání, únava, cyanóza, SpO2 < 92%, zmatenost
Krevní oběh:
bledost, studený pot, nízký tlak, mdloby, otupělost/kóma

Adrenalin (nemáme-li zkušenosti s IV podáním, aplikujeme IM)
IM dávka adrenalinu 1:1000 (pokud se stav nezlepší, opakujeme po 5 minutách)
•
Dospělý
500 mikrogramů IM (0.5ml)
•
Dítě nad 12 let:
500 mikrogramů IM (0.5ml)
•
Dítě 6-12 let:
300 mikrogramů IM (0.3ml)
•
Dítě do 6 let:
150 mikrogramů IM (0.15ml)
Nitrožilně může adrenalin podat jen zkušený odborník:
Titrace: Dospělý 50 mikrogramů, dítě 1 mikrogram/kg.

Dospělý nebo dítě nad 12 let
Dítě 6-12 let
Dítě 6 měsíců – 6 let
Dítě do 6 let

Chlorphenamin
(IM nebo pomalu IV)
10mg
5mg
2.5mg
      250mikrogramů/kg       

Další informace o anafylaxi najdete na http://www.resus.org.uk/pages/reaction.pdf
Převzato od Evropské rady pro resuscitaci – www.erc.edu. – 2011/068
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IV podání tekutin:
Dospělý -500-1000ml
Dítě – krystaloidy – 20ml/kg
Pokud je příčinou anafylaxe,
nepodáváme IV koloidy.

Hydrokortizon
(IM nebo pomalu IV)
200mg
100mg
50mg
25mg

OKAMŽITÉ OŠETŘENÍ ANAFYLAKTICKÉHO ŠOKU
Ošetření je shrnuto v algoritmu na straně 36. Povšimněte
si, že při ošetření postupujeme dle ABCDE systému
popsaného v kapitole A:1. Okamžité ošetření je z části
závislé na zkušenostech lékaře, dostupném vybavení
a monitorování. Měli byste však brát na vědomí, že uvedený
algoritmus jasně popisuje základní léčbu pacienta IM
podáním adrenalinu, chlorphenaminu a hydrokortizonu,
a tudíž pro zahájení vyšetření není nutné mít IV kanylu.
Jako první bychom neměli zapomenout na kyslík. Ten
podáváme z kyslíkové bomby pomocí obličejové kyslíkové
masky s rezervoárem v nejvyšším možném množství –
zpravidla s průtokem 15 litrů za minutu.
Položení pacienta na záda a zvednutí jeho nohou bude
při anafylaxi účinné pravděpodobně pouze jako dočasné
opatření. Pokud je nutné tento úkon provést, bude pacient
nejspíše potřebovat nitrožilní dodání tekutin. Nevýhodou
položení osoby na zem a zvednutí jejích nohou je, že
pokud má dotyčný problémy s dýcháním nebo s dýchacími
cestami, bude se snažit posadit, aby usnadnil tělu dýchání.

Chlorphenamin a hydrokortizon
Nasazení těchto léků vychází spíše z teorie než z praxe.
Měly by být podány, když jsme již započali primární vyšetření
a léčbu, jelikož neovlivňují okamžitý stav onemocnění
(během prvních pár hodin). Steroidy nám mohou pomoci
zkrátit průběh choroby, což platí především u pacientů, kteří
mají astma.
BIFAZICKÁ REAKCE
„Rebound“ reakci není lehké předvídat, může se však objevit
u každého, kdo prodělává anafylaktický šok. Výzkumy
doporučují u každého, u koho se již dříve rebound reakce
objevila, ponechat na pozorování v nemocnici nejméně 6
a nejlépe 24 hodin.
DOPORUČENÍ
Ačkoliv to nespadá do povinností sportovního lékaře, měli
byste každému svému pacientovi, který utrpěl anafylaktický
šok, doporučit návštěvu specialisty, který zjistí, jaké
alergeny reakci spouštějí. Bude se od vás nejspíš vyžadovat
komunikace s hráčovým všeobecným lékařem nebo přímo
s imunologem.

Adrenalin
Adrenalin aplikujeme nitrosvalovou, nikoliv nitrožilní injekcí.
Předepsaná dávka pro IM podání začíná u dospělého
ve zředění 1:1000 – 0,5mg = 0,5ml IM 1.1000. IV adrenalin
má místo pouze při ošetřování pacienta se zástavou, nebo
pokud je hráč ošetřován specialistou, který je plně vybaven
pro resuscitaci a monitoring. Dávka se obvykle podává
ve střední třetině anterolaterální části stehna a pokud
nedojde u pacienta ke zlepšení, může být znovu aplikována
po 5 minutách.
Poslední studie doporučují použít modrou nebo zelenou
jehlu, abychom si byli jisti, že jsme zasáhli sval.
Někteří sportovci u sebe mohou mít adrenalinové pero
v důsledku pozitivní anamnézy, proto je nezbytně nutné,
abyste byli seznámeni s lékařskými záznamy všech hráčů
a věděli, kdo bere jaké léky, kdy a proč. Adrenalinové
pera nejsou výjimkou. Být si vědom toho, zda měl hráč již
v minulosti problémy s anafylaxí, je velmi užitečným prvním
krokem v léčení těchto potíží. Pomocí této auto-injekce
podáváme dávku buď 0,3 mg nebo 0,15 mg.
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C :2

ASTMA
Podle záznamů výskyt anafylaxe i astmatu v evropské
populaci roste. Ačkoliv hráč i lékař jsou společně zodpovědní
za to, aby lékař věděl o možných zdravotních predispozicích
hráče, PŘEVEZMĚTE tuto zodpovědnost ihned, jak začnete
s týmem pracovat, a dbejte na to, abyste měli čerstvé
informace o zdravotních problémech, aktuálních zraněních
a lécích, které hráči berou.

Choroba se pravděpodobně projeví dvěma způsoby:
• akutní nástup choroby u osob, které mají „náchylné“
dýchací cesty, náhlý výskyt symptomů téměř bez
varování;
• postupné zhoršování u hráčů, kteří mají astma nebo
podezření na astma a kteří nereagují na léčbu. Jejich
stav se náhle zhorší.

Astma charakterizuje tato trojice příznaků:
1. bronchokonstrikce;
2. zvýšená aktivita sliznic;
3. otok sliznic, který je způsoben zánětem.

OŠETŘENÍ AKUTNÍHO ASTMATICKÉHO ZÁCHVATU

Klasickými symptomy jsou kašel, sípání a dechová
nedostatečnost.
Vyvolávajících faktorů astmatu je mnoho a různí se:
• infekce horních a dolních dýchacích cest;
• cvičení;
• léky – ve sportu, nesteroidní protizánětlivé léky, jako
jsou Ibuprofen nebo Voltarol se předepisují běžně, ale je                
známo, že mohou vyvolat bronchospasmus;
• nedodržování léčby;
• stres;
• kouření;
• v mnoha případech však žádný specifický spouštěč
nemusíme identifikovat.
Při léčení astmatu je klíčovým problémem jej správně
diagnostikovat a rozlišit jej od jiných diferenciálních diagnóz:
• anafylaxe;
• pneumotorax;
• plicní trombo-embolie (PTE);
• plicní edém – při sportu nepravděpodobný, ale může se
vyskytnout v rámci výškové nemoci;
• zápal plic.
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Aplikujte systém ABCDE z kapitoly o primárním vyšetření.
V závislosti na intenzitě záchvatu může, ale nemusí být
možné od pacienta zjistit, zda měl problémy s astmatem již
dříve. Neschopnost dokončit větu by měla být brána vážně,
jelikož je jasným příznakem těžkého záchvatu.

POHLED

A. Dýchá hráč? Pokud ne, okamžitě volejte pomoc
a postupujte podle pokynů k srdeční zástavě. Zvažte
kontrolu vnitřních otoků úst a sliznic, které by mohly
svědčit pro diferenciální diagnózu – alergii nebo anafylaxi.
B. Kontrolujte:
• cyanózu;
• dechovou frekvenci;
• symetričnost při zvedání hrudníku;
• zapojení příslušných svalů;
• únavu – kdo vypadá unaveně a u koho klesá frekvence
dýchání nebo vzrůstá dýchací úsilí (bez jakéhokoliv
celkového přidruženého zlepšení jejich stavu je
bezprostředně ohrožen zástavou dýchání;
• saturaci – pokud je možno.

GCS a AVPU – jakákoliv menší hodnota než 15 nebo
A znamená velký problém.

POSLECH
LISTEN

• Dokončuje hráč věty?
• Je dýchání bilaterální?
• Slyšíme sípání (polyfonní expirační zvuk)?
Absence sípání může nasvědčovat tomu, že vzduch není
možné přemístit do plic a z plic. Ticho v hrudníku také
naznačuje hrozící dechovou zástavu.
Pokud pacient zrychleně dýchá, ale je schopen dokončit
větu, provedeme test maximálního výdechu. Výsledky
bychom měli porovnat s hráčovým normálním „maximem“
– s tím jsme obeznámeni na základě vyšetření, které jsme
provedli na začátku spolupráce.

Klinické vyšetření nám umožní zařadit projevy astmatu
mezi mírné, těžké/akutní nebo životu nebezpečné, a to
podle směrnic British Thoracic/SIGN Guidelines z roku
2011, které jsou dostupné na www.sign.ac.uk/guidelines/
fulltext/101index.html a na www.brit-thoracic.org.uk/
guidelines/asthma-guidelines.aspx.
Dalšími indikátory astmatu jsou plyny v arteriální krvi, které
však není vhodné měřit nikde mimo nemocniční zařízení.
Saturace se dá vyšetřit pomocí saturačního čidla, pokud jej
máme. Jakákoliv hodnota menší než 92% znamená životu
nebezpečný nález.

C. Pulz
Krevní tlak
(Je hráč cyanotický, trpí hypoxií nebo je v šoku?)
D. J sou zde příznaky hypoxie nebo obturace dýchacích
cest?

Mírné

Těžké/akutní

Životu nebezpečné

Pokud platí alespoň jedna
z následujících položek:

Pokud platí alespoň jedna
z následujících položek:

Zhoršování symptomů

PEF 33%-50% nejlepšího nebo
předpokládaného výkonu

Alterace vědomí

PEF 50%-75% nejlepšího nebo
předpokládaného výkonu

Dechová frekvence ≥25/min

PEF<33% nejlepšího nebo
předpokládaného výkonu

Nejeví znaky akutního nebo těžkého
astmatu

Tepová frekvence ≥ 100/min

Vyčerpání

Neschopnost dokončit větu na
jeden nádech

Arytmie
Hypotenze
Cyanóza
Ticho v hrudníku
Nedostatečné dýchací úsilí
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LÉČBA AKUTNÍHO ASTMATU

ASTMA A WADA (SVĚTOVÁ ANTIDOPINGOVÁ AG.)

1. V
 šem pacientům s akutním astmatem podáváme kyslík
kdekoliv, kde je k dispozici.

Všechny podrobnosti převzaty z http://wada-ama.org

2. Z
 ačněte podávat nebulizované beta-2-agonisty (např.
5mg salbutamolu). Nosným plynem by měl být raději
kyslík než vzduch. Alternativou k nebulizátorům je
vícečetné dávkování, ať už v dávkovačích, nebo
bez nich. Vícečetné dávkování je místo nebulizace
běžně používáno v pediatrii, a pokud není k dispozici
nebulizátor, dá se použít i u dospělých.

Pilířem léčby astmatu je inhalace glukokortikosteroidů
a v případě nouze nebo při těžkých projevech užívání
beta-2 agonistů. Zdůrazňujeme, že nadměrné užívání
bronchodilatátorů (beta-2 agonistů) vede k tomu, že si na ně
tělo zvykne, a může mít značně škodlivé účinky na zdraví.
Zákaz beta-2 agonistů a glukokortikosteroidů
a) Beta-2 agonisté

3. P
 okud je astma těžké nebo pokud pacient dostatečně
primárně nereaguje na nebulizátor, zvážíme nepřetržitou
formu podání.
4. U
 těžké nebo životu nebezpečné formy astmatu zvážíme
přidání 0.5mg ipratropia bromidu do beta - 2 agonisty
nebulizátoru.
5. V
 e všech případech těžkého astmatu nasadíme 50mg
prednisolonu denně po dobu 5 dní.
6. Rutinní předepisování antibiotik není nutné.
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Všechny beta-2- agonisté (včetně jejich optických izomerů)
jsou zakázány, a to kromě salbutamolu (maximální dávka
1600 mikrogramů za 24 hodin), formoterolu (maximálně 36
mikrogramů za 24 hodin) a salmeterolu podávaných inhalací
v souladu s výrobcem předepsaným postupem užívání.
Je-li v moči přítomen salbutamol v množství větším než
1000ng/ml nebo formoterol v množstvím větším než 30ng/
ml, předpokládá se, že tyto látky nebyly užity ze zdravotních
důvodů. V případě, že hráč pomocí farmakokinetického
rozboru neprokáže, že nestandardní výsledky byly
zapříčiněny inhalací látky v menším než maximálním
povoleném množství, bude nález považován za pozitivní.

b) Glukokortikosteroidy
Všechny glukokortikosteroidy podávané ústně, nitrožilně,
nitrosvalově nebo rektálně jsou zakázány.
Zakázaná léčiva lze hráči poskytnout pouze na základě
písemné žádosti o Terapeutickou výjimku (TUE) schválené
příslušným orgánem. Žádost musí být podepsána hráčem
i lékařem a předána příslušnému orgánu (tedy jednomu
z národních antidopingových výborů nebo FIFA, UEFA,
v závislosti na druhu soutěže). Kromě života nebezpečných
situací nesmí být léčiva předepsána dříve, než komise
žádost TUE schválí.

Terapeutická výjimka pro astmatiky je platná 4 roky. Léčebný
režim musí minimálně jednou za rok potvrdit plicní lékař
nebo doktor se zkušenostmi s léčením astmatu u sportovců.
Po čtyřech letech se znovu opakují testy plicní výkonnosti,
které musí být provedeny v souladu s diagnostickými kritérii.
Mezi další léky na astma, které NEJSOU na seznamu
zakázaných látek, patří:
1. Antagonisté leukotrienových receptorů
2. Anticholinergika
3. Chromoglykát sodný

Terapeutická výjimka pro astma musí být schválena
na základě specifických klinických důkazů. Aktuální pokyny
pro vedení dokumentace potřebné ke schválení výjimky
najdete v antidopingové sekci webu UEFA.com.

3. Teofyliny (xantiny)
4. Anti – IgE

Asthma – Minimum Requirements
January 2011 version

On 1 January 2010, salbutamol and salmeterol, when taken by inhalation and in
therapeutic doses, were removed from the WADA Prohibited List. Their use should be
declared on the UEFA doping control form (D3 Declaration of Medication) during a
doping control. However, there is no intent to deny the use of alternate beta-2 agonists
in players who require this medication.
For all beta-2 agonists other than salbutamol and salmeterol, the following applies:
1) The TUE application for the use of the inhaled beta-2 agonists (except salbutamol and
salmeterol) needs to clearly establish whether the diagnosis is:
• exercise-induced asthma (EIA; some patients require only pre-exercise treatment);
• mild or more severe chronic, persistent asthma with an exercise-induced component
(daily anti-inflammatory therapy plus pre-exercise treatment required);
• bronchial hyperreactivity during exercise following an upper respiratory tract infection
(therapy of shorter duration of up to three months).
2) If applicable, players (through their physician) must declare the concomitant use of inhaled
glucocorticosteroids on the TUE application form and on the UEFA doping control form (D3.
Declaration of Medication), to be completed by the team doctor at the time of testing.
3) The medical file to be used for a TUE application to the UEFA TUE Committee must
include the following, to reflect current best medical practice:
– A complete medical history, including presence of symptoms typically related to asthma
(chest tightness, shortness of breath, coughing, wheezing) during and after exercise,
including fatigue, prolonged recovery and poor performance, as well as the onset and severity
of symptoms as related to exercise, including resolving of symptoms after cessation of
exercise, and any influencing factors (e.g. environmental conditions, infections of the
respiratory tract):
• a comprehensive report of the clinical examination with specific focus on the
respiratory system;
• a spirometry report with the measure of the forced expiratory volume in one second
(FEV1) at rest (peak expiratory flow measurements are not accepted);
• if airway obstruction is present at rest, the spirometry needs to be repeated after
inhalation of a short-acting Beta-2 agonist to demonstrate the reversibility of
bronchoconstriction (however, absence of response to bronchodilators does not
exclude diagnosis of asthma;
• in the absence of reversible airway obstruction at rest, a bronchial provocation test is
required to establish the presence of airway hyper-responsiveness. Provocation may
be by inhalation of cold, dry air, inhalation of aerosols, or exercise. Common
provocation tests include, but are not limited to, Methacholine Aerosol Challenge,
Mannitol Inhalation, Eucapnic Voluntary Hyperpnea test, Hypertonic Saline Aerosol
Challenge, and Exercise Challenge Tests (field or laboratory).
• exact name, speciality, address (including telephone, email, fax) of examining
physician.

Asthma – minimum requirements
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– If applicable, a peak flow diary listing, for example, the peak flow values, the time they were
taken, symptoms, possible allergen exposure, etc. to support the application is recommended
but not mandatory.
4) TUEs for asthma will be granted for four years in the case of chronic asthma and exerciseinduced asthma. For renewal of a TUE, the results of follow-ups performed at least annually
during the exemption period by a respiratory physician or a physician experienced in treating
asthma in athletes must be submitted to the UEFA Anti-Doping Unit, as well as the results of
repeated lung function tests and, ideally, a peak flow diary.
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C :3
ZÁCHVATY
Je třeba se zaměřit především na prevenci záchvatů, a to
u každého, u koho se již záchvat vyskytl.
Četnost záchvatů v obecné populaci dosahuje asi 1%.
Definice epilepsie se různí. Nejběžněji je popisována jako
tendence k opakujícím se záchvatům.
KLASIFIKACE
Dle příčiny:
• Primární – idiopatický
• Sekundární – symptomatický
Dle klinických příznaků
• Generalizovaný – epilepsie zasahuje obě mozkové
hemisféry; oběť vždy ztratí vědomí
ºº Grand mal
* Tonicko - klonický
* Klonický
* Myoklonický
ºº Petit mal
* většinou u dětí
* známý také jako „zahledění“, absence
• Parciální – záchvat postihuje jen část mozku
ºº Simplexní – bez ztráty vědomí
ºº Komplexní – je možná částečná ztráta vědomí nebo
neschopnost zapamatovat si, jak záchvat probíhal
Parciální záchvat může přejít v záchvat generalizovaný,
který se potom označuje jako sekundární generalizovaný
záchvat.
Status epilepticus – záchvat trvá nepřetržitě více než
30 minut nebo se záchvaty opakují, aniž by oběť nabrala
vědomí. Jedná se o životu nebezpečnou chorobu s vysokou
mortalitou, jejíž poměr stoupá s délkou záchvatu.

SEKUNDÁRNÍ PŘÍČINY ZÁCHVATU
Na hřišti je nejdůležitější posoudit potenciálně reverzibilní
příčiny záchvatu a učinit jednoduchá opatření.
Důležité akutní příčiny, které je třeba zvážit:
1. hypoglykémie – nejdůležitější a nejčastější příčina,
kterou lze s nejvyšší pravděpodobností zvrátit, pokud je
rozpoznána (u každého pacienta se záchvatem prověřte
hladinu glukózy v krvi);
2. zranění – extradurální hematom nebo kontuze po zranění
hlavy;
3. elektrolyty – hyponatrémie nebo hypokalémie;
4. infekce – meningitida nebo encefalitida.
LÉČIVA
Podání léčiv ze skupiny benzodiazepinů, které ukončí
záchvat, závisí zčásti na zkušenostech lékaře a zčásti
na tom, zda jsou tato léčiva k dispozici. Mohou být podána
nitrožilně, ale i jinými cestami, například per os nebo
intranasálně. Stále častěji se používá midazolam, a to
především v pediatrii.
Všechny léky ze skupiny benzodiazepinů mají stejné vedlejší
účinky, jako je útlum dýchání a hypotenze. Míra vedlejších
účinků se u každého léčiva liší, je však důležité, abychom je
brali na vědomí, a byli schopni zajistit dýchací cesty.
Ve srovnání s diazepamem začíná lorazepam působit
za stejnou dobu, ale jeho působení je kratší. Doporučená
dávka pro dospělého je 4mg (u dítěte 0,1mg/kg). Lorazepam
může být podán i v dávce 2mg, přičemž další dávka
(2mg) může následovat po dvou minutách, pokud pacient
napoprvé nezareaguje. Po dalších deseti minutách můžeme
dávku zopakovat – buď podáme 4mg nebo 2mg, po dvou
minutách znovu 2mg.

CÍLE OŠETŘENÍ
1. Zajistit dýchací cesty.
2. Zastavit záchvat, pokud do dvou minut neodezní.
3. Identifikovat potenciálně reverzibilní příčiny sekundárního
záchvatu – především hypoglykémii.
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Pokud u pacienta v záchvatu nejsme schopni změřit hladinu
cukru v krvi, zvážíme nitrožilní podání glukózy, jelikož
hypoglykémie je jedinou reverzibilní příčinou záchvatu,
kterou můžeme vyléčit na hřišti. Je nepravděpodobné, že by
riziko převážilo nad přínosem.  Opravdu je tedy možné, že
vaše snaha ukončit hypoglykemický záchvat pouze pomocí
benzodiazepinu nebude úspěšná.

Kdy volat záchranku?
• Status epilepticus
• Jde-li o první záchvat
• Při záchvatu způsobeném zraněním
• Při zranění způsobeném záchvatem
• U záchvatů delších než 5min
• Při mnohočetných záchvatech

Ať už máte ve své lékařské brašně jakákoliv léčiva,
ujistěte se, že víte, jak budou účinkovat na hráče.

ALGORITMUS ZÁCHVATU
Udržet průchodnost dýchacích cest

Pokud je záchvat následkem zranění hlavy, chránit krční páteř

Aplikujeme Guedel nebo NPA, pokud je pacient snese

(Guedel nemusí být možné aplikovat kvůli zatnutí zubů)

Pokud je k dispozici, podáme kyslík (15 litrů/min.)

Záchvat delší než 2 minuty
NE

ANO
Nitrožilní přístup   

Okamžité znovu vyšetření dýchacích
cest, zajištění potřebné ventilace

Kontrola hladiny glukozy (BM)

Kontrola pulzace
(a je-li to možné i tlaku)

Lorazepam 4mg IV

Otočíme pacienta na stranu,
dokud nebude plně při vědomí

nebo
Diazepam 10mg IV
Záchvat po deseti
minutách stále trvá
ANO

Pokračujeme s kontrolou dýchacích
cest a ventilací

NE

Další lorazepam 4mg nebo diazepam 10mg IV
(zvážíme IV glukózu)
ZAJISTÍME PŘÍJEZD SANITY
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DIABETES
Diabetes je choroba, která vzniká z nedostatku endogenního
inzulínu, a má za následek zvýšenou a nestálou hladinu
glukózy v krvi.
Přibližně 10-15% pacientů trpících celosvětově cukrovkou je
závislých na inzulínu (označení IDDM nebo Typ 1), 85-90%
pacientů závislých není (NIDDM, Typ 2). Výskyt této choroby
vzrůstá ve všech věkových skupinách, nejmarkantněji však
u NIDDM, kde jsou hlavní příčinou choroby stravovací
faktory. Pacienti s diabetem by měli být aktivně podporováni
ve fyzických aktivitách.
Vzhledem k vysokému výskytu diabetu v populaci je
obzvláště pravděpodobné, že budete během péče o tým
přivoláni k hráči, který touto chorobou trpí.
Jak již bylo zmíněno, je nezbytně nutné vědět, kdo tuto
nemoc má, jaké bere léky a jaké problémy a příznaky se
u něj vyskytují.
Můžete být přivoláni k hráči, který trpí příznaky diabetu, a je
již známý jako diabetik, nebo k někomu, u koho se příznaky
projevují poprvé.
Záznamy o letargii, polyurii a polydipsii jsou typickým
popisem pacienta s diabetem. V souvislosti s tachykardií,
hyperventilací a dehydratací bychom měli zvážit i diabetickou
ketoacidózu (DKA). Stejně tak každý hráč, který utrpí
záchvat nebo ztratí vědomí, by měl VŽDY podstoupit test
hladiny cukru v krvi.
Běžná hodnota je 4-6mmol/l, po jídle však může dojít
ke vzrůstu na 8mmol/l. Naměřená hladina glukózy v krvi
však může být i vyšší, takže k potvrzení diagnózy je obvykle
potřeba provést  odběr krve k vyšetření glykémie nalačno či
glukózový toleranční test.
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DIABETES A WADA
Inzulín je zakázaná látka a je součástí Seznamu zakázaných
látek (Prohibited List) WADA. Každý hráč, u kterého je
diagnostikován diabetes typu 1, si musí zajistit Terapeutickou
výjimku (TUE) v souladu s pravidly a požadavky soutěže,
ve které hraje.
HYPOGLYKÉMIE
Pokles hladiny glukózy pod 4mmol/l je považován
za hypoglykémii (dále hypo). Jedná se o nouzový stav,
jelikož mozku chybí energie.
Mezi příčiny hypo patří:
• nadměrné množství inzulínu nebo sulfonylurey;
• cvičení;
• nedostatek potravy.
Hypoglykémie se může objevit kdykoliv, ale její výskyt je
pravděpodobnější během fyzické aktivity nebo před jídlem.
Symptomy
Mezi příznaky lehké hypoglykémie patří:
• pocení, bledost, úzkost, hlad, slabost, třes;
• změny nálad a chování (agrese nebo úzkost);
• špatná koordinace pohybu.
Při středně těžké hypoglykémii se rozvíjejí i další příznaky
včetně:
• bolestí hlavy, závratí, problémů se soustředěním, bolestí
břicha a nevolnosti, poruch vidění.
Při těžké hypoglykémii příznaky přerůstají v:
• neschopnost stát;
• možnou těžkou agresi/rozrušení;
• ztrátu vědomí a záchvaty.

Ošetření lehké a středně těžké hypoglykémie
Cílem je zabránit progresi od mírné hypoglykémie k těžké.
Při lehké až střední hypo je hráč při vědomí a lze jej vyléčit
ústním podáním sladkých nápojů nebo potravin.
Důležité body
• Nikoho s hypo nenechávejte o samotě. Někdo musí
za každých okolností zůstat s hráčem, aby zkontroloval,           
zda byla hypo správně doléčena a stav hráče se
nezhoršuje.
• Podáváme rychle působící uhlohydráty, jako například
nápoje pro sportovce, gumové bonbóny nebo             
GlucoGel ®.
• Pokud hráč do deseti minut nereaguje na léčbu, podání
opakujeme.
• Pokračujeme s podáváním pomalu se uvolňujících
cukrů. Ty by měly být podány ihned, jakmile se hráč
začne po podání rychle působících cukrů zotavovat.
Banány, sendviče nebo oplatky poskytnou trvalejší zdroj              
cukrů.
Ošetření těžké hypo
Pokud hráč ztratí vědomí, provedeme ABC vyšetření
a pokud možno položíme hráče na bok. Těžká hypo se léčí
IV injekcí glukózy nebo IM injekcí glukagonu.
Glukózu můžeme podat ve dvojí koncentraci. Naším cílem
je dát 25g glukózy, a to buď v podobě 125ml 20% glukózy
nebo 250ml 10% glukózy. 50% glukóza dráždí žilní stěnu
a používá se pouze, pokud nemáme jinou možnost. Kanylu
bezprostředně poté propláchneme.

Pokud má hráč symptomy a hladina glukózy je při dolní
hranici normy, pokračujeme, jako bychom léčili lehkou nebo
střední hypo. Pokud přistupujete k hráči s hodnotou při dolní
hranici normy, ale bez symptomů hypoglykémie, lečte jej –
nečekejte na to, až se příznaky objeví.
HYPERGLYKEMICKÁ KRIZE
Diabetická ketoacidóza (DKA) je choroba způsobená
nedostatkem inzulínu.
DKA diagnostikujeme u hráče s:
• hyperglykemií (obvykle při hladině glukózy vyšší než
14mmol/l);
• metabolickou acidózou;
• a s ketony v moči.
V šatně bude možné naměřit vysokou hladinu glukózy,
nebudeme mít ale přístup k biochemickým testům.
Metabolická acidóza se klinicky projeví vysokou dechovou
frekvencí, jelikož hráč se bude snažit o vydýchání CO2
z těla. Ketony můžete také cítit z hráčova dechu, což
svědčí o ketonemii. Je však nepravděpodobné, že budeme
moci testovat moč, jelikož hráč bude pravděpodobně tak
dehydratovaný, že nebude schopen test bez výrazného
nitrožilního doplnění tekutin podstoupit.
Hlavním principem léčby je upravit dehydrataci, která je
daleko nebezpečnější než hyperglykémie. Pokud máte
přístup k IV tekutinám, dejte jim přednost před inzulínem.
Začněte s litrem krystaloidu a převezte hráče do nemocnice.
NEPODÁVEJTE inzulín IV ani SC cestou.

Sportovcům v záchvatu nebo v bezvědomí nepodáváme
ústní roztoky glukózy, jako je Hypostop®.
Alternativou IV glukózy je 1mg IM glukagonu, který účinkuje
přibližně po 10 minutách, a může být použit v případech,
kdy je složité docílit IV přístupu.
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PORANĚNÍ PÁTEŘE
Prvotní a počáteční vyšetření každého hráče vždy začíná
společným vyšetřením dýchacích cest a krční páteře.
Krční páteř je poraněna v 55% ze všech poranění páteře.
Zbývajících 45% zaujímá poranění hrudní, hrudně- bederní
a bederně-křížové oblasti páteře. Mechanismus vzniku
poranění je nám pomocnou složkou v podezření na typ
úrazu a možnost jeho léčby. Např.: axiální poranění, které
může vzniknout pádem z výšky na hlavu, je výsledkem
kompresivní zlomeniny C1, přičemž hyperextenční poranění
je obvykle spojeno s frakturou C2.
Zlomeniny krční páteře bývají také v 10% spojeny s možností
zlomeniny v jiné oblasti páteře.
Při poraněních páteře bychom měli myslet na anatomii,
fyziologii a patologii páteře jako celku. Zachováním
normálního anatomického postavení předejdeme rozšíření
primárního úrazu páteře. Ujištěním, že fyziologické potíže,
jako jsou hypoxie a hypotenze, nejsou přítomny, nám
napomáhá v předcházení rozvoje sekundárních komplikací,
jako jsou míšní ischemie nebo edém, jež bývají příčinou
sekundárního poranění míchy.

páteře díky spojení a rigiditě hrudního koše. Přechodové
oblasti páteře, kde méně pohyblivá část (rotační) přechází
ve více pohyblivou (cervicothorakální a thoracolumbální),
jsou běžná místa poranění.
KLASIFIKACE PORANĚNÍ:
•
•
•
•
•

jako primární x sekundární;
dle porušení anatomických struktur;
dle úrovně poranění míchy;
jako kompletní x nekompletní;
dle přidružení hemodymanického kolapsu ve formě šoku.

Pamatujte, že poranění páteře není vždy spojeno
s poraněním míchy, nicméně při nepřítomnosti
neurologických symptomů či známek nedovolte nezajistit
krční páteř.
Primární nebo sekundární poranění míchy?
Primární poranění je samotný prvotní úraz míchy, obvykle
je příčinou přímá kompresivní síla pocházející z nestabilní
kostní struktury, tj. subluxace nebo zlomenina. Hlavním
cílem je ochrana před zhoršením stavu imobilizací a ochrana
krční páteře.

ANATOMIE
Páteřní sloupec je podpůrnou strukturou, která chrání
míchu. Je složena ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních
a 5 křížových obratlů, se zakončením sedací kostí.
Obratlová těla jsou umístěna vpředu a poskytují oporu
páteřnímu sloupci. Obratlový oblouk je umístěn směrem
dozadu od těla a obsahuje 2 pedikly spojené pomocí lamin.
Funkcí oblouků je chránit míchu, kterou obkružují. Obratlová
těla jsou vepředu a vzadu spojena silnými vazy, zatímco
meziobratlové ploténky oddělují od sebe jednotlivé obratle.
U dospělých mícha začíná jako prodloužená mícha při bazi
lební a pokračuje k tělu bederního obratle L1,L2, zakončená
jako cauda equina. Mícha může být poraněna v jakémkoliv
místě jejího průběhu, ale nejzávažnější poranění jsou v krční
oblasti míchy, odkud vychází nervy pro inervaci dýchacího
svalstva. Páteřní kanál je relativně široký, nejvíce k úrovni
C2, odkud dále nenarůstá až k hrudní části páteře, kde
se kanál signifikantně zužuje. Tím narůstá riziko poranění
míchy v této oblasti díky zmenšenému prostoru, což je
naopak kompenzováno limitovanou hybností hrudní části
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Sekundární poranění míchy se odehrává na buněčné úrovni,
což může být dáno hypoxií nebo hypovolémií, jejichž účinky
mohou být minimalizovány podáním kyslíku a udržením
systolického tlaku ne méně než 90mmHg.
Porušení anatomických struktur
Nejzákladnějším rozdělením je dle postižené části páteře –
např.: krční, hrudní atd. Dále existují specifické zlomeniny,
pro jednotlivé časti páteře:
1. Krční
• C1 (atlas) - Jefferson: burst fracture (kompresivní
zlomenina) - obvykle je příčinou osové násilí
• C2 (axis)- zlomenina dentu: Hagman´s fracture,
příčinou je obvykle hyperextenze
• C5: nejčastější místo zlomeniny
• C5/C6: nejčastější místo subluxace

2. Hrudní
• Klínovitá zlomenina: příčinou je obvykle axiální násilí
s flexí, obvykle stabilní zlomenina
• Burst (kompresivní) zlomenina: mnohem více
signifikantní díky možnosti vpáčení kostního úlomku
do páteřního kanálu
3. Bederní
• Opět klínovitá nebo kompresivní zlomenina
• Zlomeniny méně signifikantní než v oblasti hrudní
vzhledem ke končící míše kolem obratle L1
• Poranění kolem obratle L1 - možnost vzniku „syndromu
caudy“
Zvláštní pozornost se obrací na zlomeniny krčního
a horního úseku hrudní páteře, neboť mohou být příčinnou
poruchy inervace dýchacích svalů. Bránice je inervována
n. phrenicus C3-5, proto při jeho poranění a následné
paralýze pozorujeme při dýchání především zapojení
přídatných svalů břišních, čili „abdominální dýchání“, které
je vysoce prediktivním příznakem postižení n. phrenicus
a bránice.
Úroveň míšního poranění
Je nutno poznamenat, že výše míšního poranění se
může lišit od kostního poranění, jelikož spinální nervy
vstupují a vystupují do a z páteřního kanálu ascendentně
a descendentně k samotné míše.
Status míchy je určen klinickým vyšetřením a neurologickým
nálezem při stranovém zhodnocení.

a příznaků oproti snímkovým vyšetřením. SCIWORA
prevalencí spadá do dětského věku díky většímu poměru
hlava vs. tělo.
Existuje spousta dalších syndromů, které není nutné
uvádět v souvislosti se zraněním na hřišti, pokud je správně
imobilizovaná krční páteř.
Kompletní a nekompletní poranění míchy
Jestliže se objevuje alespoň nějaká motorická nebo
senzitivní funkce pod úrovní poranění míchy, pak se jedná
o nekompletní poranění.
Sdružená poranění – neurogenní nebo spinální šok
U neurogenního šoku dochází k oruše sympatické inervace
srdce, jejímž výsledkem je bradykardie a hypotenze. Srdce
v tomto případě nebude reagovat obvyklou tachykardií
v případě hypovolémie. Při doplnění objemu tekutin
nedochází ke zvýšení krevního tlaku. Hráč bude teplý
a hypotensní v porovnání s atletem trpícím hypovolémií
, který bude progresivně chladný a hypotensní. Léčba
zahrnuje atropin a vasopresor.
Spinální šok nepatří klasifikací mezi šokové stavy (jako
snížení perfuze vitálních orgánů), ale jedná se o okamžitou
ztrátu reflexů a hypotonie svalstva. Několik týdnů po zranění
se může v obraze objevit následná hyper-reflexie.
Tyto dva termíny neurogenní šok a spinální šok nejsou
zaměnitelné.
VYŠETŘENÍ PÁTEŘE

Rozlišujeme velké množství syndromů míšních lézí dle
poraněné zóny:
• Centrální mícha – Obvykle jako výsledek přímého pádu
na obličejovou část. Centrální provazec je vyživován
z přední spinální arterie, neurologická klasifikace
ukazuje větší úbytek svalové síly horních končetin než
dolních končetin. Rekonvalescenci prvně sledujeme tedy
u dolních končetin. Při takovém poranění se může objevit
ztráta sensitivity v různé míře.
• Syndrom Caudy equiny – Jedná se o bolestivý syndrom
vlastních nervových kořenů, klinickému obrazu dominují
kořenové bolesti s iradiací do jedné nebo obou nohou
se „sedlovitou“ anestezií (př. perianálně, vnitřní strany
stehna.), snížení svalového tonu anál. svěrače, močová
retence a dysfunkce střev.
• Postižení míchy bez radiologického nálezu
(SCIWORA) – K diagnose toho syndromu je zapotřebí
CT či RTG vyšetření, což zázemí fotbalových hřišť
nedovoluje. Toto vyzdvihuje důležitost symptomů

49

Užijte algoritmus ABC při:
• poranění hlavy;
• poranění nad úrovní klíční kosti;
• při klesajícím GCS;
• při nejasném mechanismu úrazu.
Krční páteř imobilizujeme lehkým držením pomocí rukou
z každé strany hlavy až do okamžiku, kdy jsou dýchací
cesty vyšetřeny a zajištěny. Poté již můžeme vyšetřit krční
páteř.
Dle Guidelines Canadian Cervical Spine Rule publikované
v Stiel et al v Journal of the American Medical Association
(JAMA) 2001 navrhuje, že krční páteř nemusí být fixována
za podmínek kdy:   
• GCS 15 (normální úroveň vědomí);
• na krku není porušena citlivost ve střední čáře páteře;
• nepřítomnost ložiskového neurologického deficitu - při
testu motorických i sensitivních funkcí;
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• nepřítomnost přidružených zranění;
• je pacient schopný aktivní rotace v krční páteři 45st
oběma směry;
• nejedná se o úraz způsobený přímým násilím do oblasti
hlavy nebo pád z výšky >1 m.
Při sdružených poraněních mohou klinické známky, většinou
bolesti, být zavádějící (např.: při zlomeninách dlouhých kostí,
břišních poraněních), proto je mnohdy obtížné rozpoznat
současné poranění páteře.
Teprve po té, když jsou splněna výše uvedená kritéria, je
možné přemístit ruce zajišťující imobilizaci hlavy a krční
páteře, mimo hlavu zraněného. Pokud tyto podmínky nejsou
splněny, pak by měla být krční páteř imobilizována použitím
správné velikosti   krčního límce a páteřní desky s bloky
po stranách hlavy, kterými je při přesunu ze hřiště fixována
spolu s pásovými úchyty. Hráč by měl být přemístěn ze
hřiště na páteřní desce dle zásad při naložení a vyložení
hráče z desky k ochraně páteřního sloupce. Na tuto situaci
by měl být erudován a poučen odpovídající personál. Po té
by měl být odvezen do nemocnice ke zhotovení RTG či CT
vyšetření.
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Za imobilizovanou páteř považujeme:
1. jestliže je hráč položen na páteřní desku s upevněním
krčního límce, po stranách hlavy s bloky či pískovými pytlíky
k zabránění nežádoucích pohybů hlavy, přes čelo a bradu
jsou přetaženy popruhy k řádné fixaci hlavy;
nebo
2. když jsou vaše ruce umístěny po stranách hlavy po celou
dobu manipulace a vyšetření zraněného (s nebo bez
límce).
Krční páteř není považována za plně imobilizovanou
v případě nasazení pouze krčního límce. Pokud nelze
vyloučit poranění páteře a je indikováno další vyšetření
a nutnost přemístění hráče ze hřiště, udržujte páteř
imobilizovanou po celou dobu.

PŘILOŽENÍ RIGIDNÍHO NEBO SEMI RIGIDNÍHO
KRČNÍHO LÍMCE
Existuje několik velikostí. Doporučeno je použití jednotného
límce s možností nastavení velikostí, kdy není nutno
s sebou nosit několik límců různých velikostí. Límec je
v typickém rozloženém balení, každý by se měl seznámit
s tím, jak límec složit dohromady, než ho začne používat.
Návod je přiložen, ale v rámci profesionality a ujištění hráče,
je důležité znát, jak nastavit správnou velikost, před jeho
použitím na hřišti. K vlastnímu sestavení límce se držte
návodu.

Velikost límce je dána vzdáleností od úhlu mandibuly hráče
k přednímu okraji m. trapezius. Pomůžeme si přiložením
a počtem našich prstů ruky.
Tu samou vzdálenost použijeme přiložením prstů na
plastový okraj límce a příslušného nastavení pohyblivého
jezdce a dále jeho zaaretováním.
Límec se nasazuje podsunutím nejrovnější (zadní) části
pod hráčův krk, zatímco někdo jiný zajišťuje kontrolu krční
páteře. Zahnutá přední část se pak přeloží přes přední
stranu krku a upevní suchým zipem. Suchý zip by se neměl
nikdy příliš utahovat, jelikož to naopak tlačí krční páteř
do nevhodné polohy.   

OBRÁZEK 13 – Měření od úhlu mandibuly po přední okraj
m. trapezius pomocí prstů

OBRÁZEK 15 – Podsunutí límce pod zadní část krku

OBRÁZEK 14 – Nastavení velikosti
Poznámka: to bílé je pěna, ne plast

OBRÁZEK 16 – Nasazení špatné velikosti může snadno
zhoršit postavení krční páteře a potenciálně způsobit pohyb
nestabilní zlomeniny
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ROLOVACÍ MANÉVR (LOG-ROLL)
Rozhodnout se pro rolling manévr je možné až po vlastním
vyšetření hráče dle systému „ABC“ a vyšetření krční páteře.
V ideálním případě by měl být nasazen krční límec, ale není
to nezbytně nutná podmínka, neboť vedoucí skupiny může
fixovat krční páteř pomocí vlastních rukou.
Za ideálních podmínek by měl být hráč umístěn vleže na
zemi. Jestliže jsou kyčelní klouby ve flekčním postavení,
měly by být šetrně a postupně převedeny do extenze, aby
dolní končetiny a páteř tvořily jednu přímku. Ruce mohou být
položeny přes hrudník nebo narovnány podél těla s dlaněmi
otočenými dovnitř.
V případě dospělých, k rolovacímu manévru – LOG ROLL jsou zapotřebí čtyři lidé na přemístění hráče a jeden, který
vyšetří páteř a odstraní či přiloží páteřní desku.

Lídr se ujistí, že každý z asistentů rozumí pokynům a vědí,
co udělat, pak zahájí vlastní „rolling“ na pokyn: „Jedna, dva,
tři, roll“. Je důležité, aby všichni provedli pohyb hráčem
v jeden okamžik, jen takto je páteřní sloupec skutečně
po celou dobu v jedné rovině.
Jakmile je hráč uveden do požadované polohy, pátý
asistent provede vyšetření a případně přiloží páteřní desku.
Po dokončení, opět na pokyn vedoucího skupiny „Jedna,
dva, tři, roll“, převede celá pracovní skupina hráče zpět
do výchozí polohy vleže na zádech, s nebo bez přiložení
páteřní desky pátou osobou.
Všimněte se, že není nutné otáčet (rolovat) pacienta
o celých 90 stupňů, abyste pod něj položili páteřní desku.
Proto musí asistenti sledovat vedoucího skupiny a dbát jeho
pokynů, do jaké míry hráče otáčet.

Asistenti manévru (movers)
Vedoucí pracovní skupiny se nachází u hlavy hráče
a kontroluje hlavu a krční páteř. Tři asistenti stojí na jedné
straně hráče a rolují jej směrem k sobě. Pokud se vyskytuje
na stejné straně poranění jako např. fraktura humeru,
asistenti stojí na straně opačné.
Situace, kdy zraněný hráč leží na zádech, a má být otočen
na pravou stranu:
1. Hrudník -   První asistent přiloží jednu ruku na levé
rameno zraněného hráče, druhou ruku pod loket. Obě
ruce jsou otočeny dlaní dolů. V případě, kdy má hráč
horní končetiny přes hrudník, pak druhá ruka asistenta
uchopí poraněného hráče za pas.

KROK 1

2. Pánev - Druhý asistent položí jednu ruku na levý bok
hráče (dlaní dolů), druhá ruka podepře stehno hráče
(dlaní nahoru).
3. Končetiny - Třetí asistent položí svoji levou ruku pod levé
koleno hráče (dlaní vzhůru) a pravou ruku pod kotník.
Vedoucí skupiny vydá pokyn, kdy a do jaké míry bude hráč
otočen – rolován - obvykle o 90 stupňů.

KROK 2
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KROK 3

KROK 6

KROK 4

KROK 7

KROK 5

KROK 8
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KROK 9

KROK 11

Modifikovaný log roll
Je možné provádět rolling pouze ve 3 osobách s jedním
vyšetřujícím, či-li jsou k dispozici místo 3 asistentů pouze 2
asistenti. To může být provedeno bezpečně u osob menšího
vzrůstu a dětí, stejně jako v případě, kdy máme k dispozici
málo cvičených a kvalifikovaných osob k provedení tohoto
manévru.
V situaci popsané výše (log-roll hráče na pravou stranu)
první asistent položí svou levou ruku na rameno hráče
a pravou ruku na hráčův levý bok. Druhý asistent přiloží
svou levou ruku na zápěstí hráče a pravou ruku na dolní
končetinu. Není to optimální situace jako v případě dalšího
třetího asistenta, nicméně dostačující jako je popsáno výše.
KROK 10

Vyšetřující - Pátý asistent
Jakmile bude hráč přetočen na jednu stranu, je vyšetřující
asistent schopen rychle a důkladně vyšetřit pohledem
a palpačně thoracolumbosacrální oblast páteřního
sloupce, zhodnotit stranovou bolestivost, otok, zhmoždění,
hematomy nebo palpačně vyšetřit hmatné deformity.
Jestliže má sportovec poraněnou hlavu, nezapomeňte v ten
samý okamžik zkontrolovat okcipitální krajinu, zda se tam
neukrývá otevřená rána, kterou nelze vidět, když je hráč
v poloze na zádech. Teprve po skončení tohoto základního
vyšetření, může asistent páteřní desku vrátit do výchozího
stavu nebo ji použít až do nemocničního zařízení.
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Co dělat, když je hráč otočen tváří k zemi?
Je to obtížná situace, kdy mohou být současně
kompromitovány dýchací cesty. V tomto případě přiloží
vůdce skupiny ruce na hlavu hráče ve zkřížené poloze
a ve správném směru tak, aby mohl po celou dobu otáčet
hráče o 180 st.,či-li do správné výchozí polohy, držet krční
páteř stále v jedné rovině. Další možností je využít druhého
asistenta, který převezme kontrolu hlavy v 90st pozici
otočení.
V rámci možností zázemí hřišť je důležité rozlišit
potenciální úraz, chránit páteř, maximálně podporovat hemodynamiku zraněného (jednoduchým
podáním kyslíku s vyšším průtokem) a zajistit brzký
transport do nemocničního zařízení.

D :2
PORANĚNÍ HLAVY A OBLIČEJE
Zranění hlavy jsou v určitých sportech velmi častá. Při jejich
ošetřování bychom měli být opatrní, zvláště pak, pokud
se má hráč vrátit do hry. Jak bylo detailně popsáno výše,
klíčem k nalezení všech zranění je strukturované vyšetření.
Každé zranění hlavy, které je nutno léčit, ze své podstaty
vyžaduje vyšetření dýchacích cest a krční páteře. Pokud
máme jakékoliv pochybnosti o stavu vědomí hráče, měli
bychom uplatnit postupy imobilizace krční páteře a odnést
pacienta ze hřiště.
Na Třetí mezinárodní konferenci o komocích mozku
ve sportu (Third International Conference on Concussion in
Sport) v Curichu v listopadu 2008 bylo vydáno konsenzuální
prohlášení (The Consensus Statement on Concussion in
Sport), které nyní převzala FIFA, a které obsahuje pokyny
k návratu hráčů do hry a k ošetřování mozkové komoce.

Neurocranium se dále dělí na klenbu a bázi lebeční. Klenba
je ta část lebky, která pokrývá mozek. Skládá se z frontální
kosti, párových parietálních kostí, temporálních a kosti týlní.
Baze lební se nachází v nejnižších etážích lebky a je na ní
uložen mozek.
Skládá se z kosti klínové (os sphenoidale), kosti čichové
(os ethmoidale), bradavkové (os mastoideum) a kosti skalní
(os petrosum) jako části temporální kosti. Součástí baze je
také spodní části týlní kosti.
Splanchnocranium je pak složeno ze střední obličejové
části a čelisti. Obličejová část se dělí na kost lícní (os
zygomaticum), horní čelist (maxilla), kosti nosní (os nasale),
slzní (os lacrimale), radliční (vomer) a patrové kosti (os
palatinum). Čelist je tvořena pouze vlastní mandibulou.

ANATOMIE
Kosti lebky dělíme na vlastní kosti lebeční (neurocranium)
a kosti obličejové (splanchnocranium).
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LEBKA

NEUROCRANIUM

KLENBA

OS FRONTALE
MANDIBULA
OS PARIETALE
OS SQUAMOSUM
OS TEMPORALE
OS OCCIPITALE

SPLANCHROCRANIUM

BAZE

OS SPLENOIDALE
OS ETHMOIDALE
OS MASTOIDEUM
OS PETROSUM
BASIS OSSIS
OCCIPITALIS

TYPY ZRANĚNÍ HLAVY/MOZKU
1. EXTRAKRANIÁLNÍ
Poranění skalpu
Jedná se o nejběžnější zranění, se kterým se při fotbale
s největší pravděpodobností setkáte.
Anatomie skalpu zahrnuje: kůži, tuhou vazivovou tkáň,
aponeurózu, řídkou vazivovou tkáň a periost.
Ve skalpu je spousta cév, což je výhodné při hojení a léčbě
infekcí. Na druhou stranu může však skalp značně krvácet.
Aponeuróza neboli galea aponeurotica je tenký vazivový
list tkáně, který je laterálně připojen k fascii temporalis
a spojuje přední a týlní část svalu m.occipitofrontalis. Při
extrakraniálním poranění a při nedostatečné sutuře rány
v celé šíři vrstvy se tak vytváří potenciální prostor pro kolekci
krevního výronu a možnosti šíření infekce, což v některých
případech vyžaduje chirurgické ošetření. Samotná galea
je tak tuhá tkáň, že při otevřeném poranění skrz celou šíři
měkkých lebních pokrývek, můžete občas při vyšetření rány
nahmatat impresivní frakturu lebky. Ve skutečnosti však
nahmatáte roztržení této aponeurózy.
Existuje mnoho způsobů, jak na hřišti léčit poranění skalpu.
Jejich popis bude součástí kurzu. Je nutné, abyste byli
naprosto spokojeni s celkovým vyšetřením hráče a nejen
s ošetřením jeho zranění. Konec konců, samotné krvácení
skalpu žádné potíže nezpůsobí, na rozdíl od špatného
posouzení a zvládnutí rizik spojených s intrakraniálními
aspekty zranění a ztracení času zašíváním škrábanců.
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STŘEDNÍ OBLIČEJOVÁ ČÁST

MAXILA
OS NASALE
OS LACRIMALE
VOMER
OS PALATINUM

DOLNÍ ČELIST

OS ZYGOMATICUM

Pokud má hráč krvácející zranění skalpu, měli bychom
ho posuzovat a léčit v rámci vyšetření krevního oběhu,
a nejprve provést „A“ a „B“ vyšetření. Nejdůležitějším prvním
krokem je přímý tlak na ránu. V podstatě platí, že pokud
u sebe na hřišti máte tampóny, vypořádáte se s většinou
vzniklých potíží.
Pokud jste nikdy nebyli vyškoleni o tom, jak provést potřebné
úkony (např. šití), nezačínejte na hřišti. Přemístěte hráče
na bezpečné místo a zavolejte pomoc.
Fraktura lebky
Fraktury lebky jsou nejčastějším následkem zranění hlavy
a tudíž i častou příčinou úmrtí. Samy o sobě obvykle nejsou
přímou příčinou smrti, pokud tedy nezpůsobí katastrofální
impresní kolizi lebeční klenby přímo do mozku. To se
stává velmi zřídka, většinou po velmi těžké kolizi a spíše
na vysokorychlostních silnicích než na fotbalovém hřišti.
Přímá mortalita je nejčastěji způsobena krvácením, které
se může vyskytnout, ať už k fraktuře lebky dojde, nebo ne.
Právě toto asociované krvácení zvyšuje intrakraniální tlak.
Pokud tlak neuvolníme, dojde nakonec k herniaci mozku.
Lineární fraktura lebky
Je častá obzvláště u dětí. Lineální fraktura se projevuje
relativně rovnou prasklinou na lebce. Není sama o sobě
vážným zraněním, pokud při ní nedojde ještě ke zranění
mozku.

Impresivní (DEPRESSED) fraktura lebky
Tento druh fraktury většinou nastává při ráně tupým
předmětem (například při střetu s kolenem), který
promáčkne lebku. Tato zranění mohou končit impresí kosti
do mozku. V závislosti na hloubce vpáčení, může být nutné
provést chirurgický zákrok, při kterém dojde k vyzvednutí
úlomku.
Fraktury baze lební
Tyto zlomeniny jsou zpravidla výsledkem působení velké
síly přímo na bazi lební. Běžným klinickým nálezem je
periorbitální, brýlovitý hematom (obraz očí medvěda
mývala) nebo migrující hematom do oblasti mastoidního
výběžku (bez korelace s přímým mechanismem úrazu
na mastoid). Vytékání tekutiny, resp. cerebrospinálního
moku při porušení dury mater je obrazem otorhey
a rhinorhey. Ačkoliv se jedná o stav možnosti vzniku infekce
retrográdní cestou do cerebrospinálního moku, meningitida
je velmi zřídkavou komplikací po zlomeninách baze lební.
Proto nejsou v současné době antibiotika doporučována
v rámci profylaxe infekce.
2. INTRAKRANIÁLNÍ
Extradurální hematom
Dura je silná fibrózní blána, která pokrývá mozek a sahá
směrem dolů až k foramen magnum týlní kosti. Je nejzevnější
ze tří obalů mozkových (dura mater, arachnoidea, pia
mater) a je rozdělena na 2 listy, mezi nimiž nalézáme žilní
splavy. A.meningea media je taktéž uložena mezi těmito 2
listy dury mater a je jedním ze zdrojů krvácení s následnou
kolekcí hematomu v epidurálním prostoru. Toto krvácení
tak zaplňuje prostor mezi durou a vnitřním prostorem lebky.
V důsledku pevné schránky nemůže docházet k expanzi
a výsledkem je pak komprese směrem dovnitř a útlak
mozkové tkáně. Vzhledem k relativně tenké vrstvě kostí
lebečních a blízkosti a.meningea media ve vztahu ke kosti,
je úraz do temporální krajiny většinou důsledkem vzniku
extradurálního hematomu.

Subdurální hematom
Naproti extradurálnímu hematomu, subdurální vzniká
krvácením v prostoru mezi durou mater a mozkem.
Původem krvácení v tomto potenciálním prostoru jsou
přemosťující žíly. Toto krvácení se v akutním stadiu projevuje
náhle. Ve srovnání s chronickým subdurálním hematomem,
typicky vzniklým relativně malým traumatem u starších
pacientů, přichází postupná zmatenost v důsledku pomalu
se rozvíjejícího krvácení. Opětovně je nutný včasný
neurochirurgický zákrok. Úkolem týmového lékaře je zajistit
a vynaložit maximální úsilí k minimalizaci sekundárního
poškození mozku.
Subarachnoideální krvácení
Krvácení mezi arachnoideu a přiléhající pia mater pokrývající
mozek se projevuje jako subarachnoideální krvácení.
Jako isolované poranění následkem traumatu se objevuje
zřídka, zpravidla jako součást s jiným krvácením (buď
extradurálním nebo subdurálním nebo i s kontuzí). Tento typ
se může vyskytnout taktéž bez příčiny úrazu, jako důsledek
ruptury drobného aneurysmatu tepen zásobujících mozek.
Hráč může kolabovat bez udání předchozích symptomů,
bez stěžování si na bolest hlavy, „jako kdyby vás někdo
uhodil do hlavy zezadu basebalovou pálkou“. Pokud se
objeví bolesti hlavy, je nezbytný transport do nemocničního
zařízení, kde bude nutné provést CT vyšetření a lumbální
punkci.
Ostatní příznaky mohou být ztuhlost krční páteře, zvracení
nebo fotofobie, což je obtížné odlišit od možné meningitidy.
Ošetření spočívá v prevenci sekundárního poranění mozku,
zajištění analgezie a transportu do nemocnice.

„Klasickým“ klinickým obrazem tohoto úrazu je lucidní
perioda hráče až do doby, kdy narůstající intrakraniální
tlak dosáhne kritického bodu, kdy dojde náhle ke kolapsu.
Včasný neurochirurgický zákrok je nezbytně nutný ve všech
případech, jakkoliv malých.
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Zhmoždění mozku
Zhmožděním mozkové tkáně vzniká krvácení, které
je
projevem
vzniku
intracerebrálního
hematomu.
S příchodem moderní diagnostiky pomocí CT a MRI jsou
tyto léze lehce diagnostikovatelné, neboť v minulosti byly
symptomy přisuzovány komoci mozkové. Léčba je obvykle
konzervativní, pouze v některých případech vyžaduje
chirurgickou intervenci.
Asociace GCS, zlomenin lebky, posttraumatické
amnézie (PTA) a intrakraniálního krvácení
GCS

Sdružené projevy

Riziko intrakraniálního
krvácení

15

Bez asociací

1:31.000

15

Posttraumatická amnézie

1:6.700

15

Zlomenina lebky

1:81       

9 – 14

Bez zlomeniny lebky

1:180

9 – 14

Zlomenina lebky

1:5

3–8

Bez zlomeniny lebky

1:27

3–8

Zlomenina lebky

1:4

Lindsay et al, BMJ, 1980
VYŠETŘENÍ HRÁČŮ S PORANĚNÍM HLAVY
V POMEZÍ HŘÍŠTĚ
Anamnéza je velmi důležitou složkou při posuzování hráče
se zraněním hlavy. Jestliže je hráč v bezvědomí v době
našeho příchodu, pak je další přístup relativně přímočarý.
Vyšetřete dle „ABC“ a ochraňte krční páteř.
Hráči by se neměli vracet na hrací pole a měli by podstoupit
vyšetření ve zdravotnickém zařízení.

v pořádku. Nezáleží na tom, který skórovací systém si
vyberete, používejte ten, který znáte. Za situace, kdy je
nález méně než „Alert“ nebo GCS <15, zajistěte přemístění
hráče z plochy a transport do nemocnice.
Pokud hráč během vyšetření ABC vykazuje dle GCS 15
a při AVPU „A“ a nemá neurologické známky či příznaky,
pak by mělo následovat zhodnocení, zda je či není vhodné,
aby se hráč vrátil na hrací plochu.
Položením několika otázek by nás mělo ujistit, zda
je hráč plně orientován a vyloučit přítomnost lehké
zmatenosti. V těchto situacích jsou běžně užívány otázky
z modifikovaného Maddock´s hodnocení, které jsou
součástí SCAT 2 hodnocení publikované v guidelinech
na konferenci v Curichu1.
Pro zdravotně-právní účely, stejně jako pro důkladné
vyšetření je doporučeno použití „Pocket SCAT 2“ (viz strana
64).
Modifikované Maddock´s hodnocení:
1. Na jaké akci jsme?
2. Jaký je poločas?
3. Kdo vstřelil poslední branku?
4. Kdy jsi hrál naposled?
5. Vyhráli jsme poslední zápas?

V krocích by mělo následovat primární vyšetření a podání
kyslíku se zajištěním dýchacích cest, pokud je to zapotřebí,
imobilizace krční páteře a přemístění hráče ze hřiště
na vhodném zařízení, jako je páteřní deska.
Pokud je hráč v době našeho příchodu na hřiště plně při
vědomí, opět vyšetříme krční páteř a zjistíme anamnézu
případné krátké ztráty vědomí. Zhodnocením pomocí
systému AVPU a GCS bychom se měli ujistit, že je hráč
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1 Consensus Statement on Concussion in Sport; Třetí mezinárodní konferenci o komocích mozku ve sportu v Curichu, listopad 2008. Publikováno v British Journal of Sports Medicine,
43/2009, pp 76−84.

Nedostatečná odpověď na tyto otázky nás upozorňuje
na možnost otřesu mozku, a to brání návratu do hry až
do podrobnějšího vyšetření a zhodnocení stavu. Jestliže
hráč odpoví na všechny otázky správně a anamnesticky
neměl poruchu vědomí, pak je nutné provést balanční test
a test koordinace.
Nespěchejte a pomozte hráči vstát, neboť příliš rychlá
vstávání mohou vést k závratím, kdy je pak obtížné rozlišit,
zda se nejedná o následek poranění hlavy.
Zatímco jdete s hráčem mimo hřiště, musíte zvažovat
a udělat konečné rozhodnutí, zda je vhodné, aby se hráč
vrátil nazpět do hry.
Za lajnou se hráče opět zeptáme, zda se cítí dobře.
Ujistíme se, že nemají alteraci zraku, vyšetříme oční pohyby
a vyloučíme diplopii. Stejně tak se ujistíme, že obě zornice
reagují normálně. Zkontrolujte taktéž rovnováhu těla (viz.
Pocket SCAT 2, strana 64).

Indikace k převozu do nemocnice (převzato ze SIGN
GUIDELINE 110, www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/110/
index.html)
1. GCS nižší než 15 při prvním vyšetření
2. Poúrazový záchvat

Zde máme hráče, který utrpěl poranění hlavy, ale:
• neztratil vědomí;
• neměl záchvat;
• byl „Alert“ nebo v rámci GCS měl 15 po celý čas;
• měl normální hrubé neurologické vyšetření;
• odpovídal adekvátně a normálně na modifikovaného
Maddocka;
• má normální zrak;
• má normální rovnováhu;
• je asymptomatický.
Na tomto hráči je však potřebné bedlivě sledovat pohyby,
koordinaci a jiné známky možné alterace stavu. Pokud si
nejste jisti, předejte informaci manažerovi a trenérovi, aby
mohl být hráč vystřídán.
Pokud hráč opustil hrací pole v důsledku poranění hlavy,
je důležité, abychom jej nenechali samotného, kdyby došlo
ke vzniku záchvatu, kolapsového stavu či jiným změnám,
a my mohli okamžitě zasáhnout.
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3. Fokální neurologický nález
4. Ztráta vědomí
5. Silná nebo stálá bolest hlavy
6. Opakované zvracení (2 a více)
7. Posttraumatická amnézie delší než 5 minut
8. Retrográdní amnézie delší než 30 minut
9. Mechanismus úrazu s vysokým rizikem poranění
10. Známky zlomeniny lebky - cerebrospinální tok z ucha,
nosu, postaurikulární hematom, periorbitální hematom,
krvácení z nitra ucha
11. Koagulopatie
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Hodnocení otřesů mozku ve sportu (SCAT 2 – Sport Concussion Assessment Tool 2)

SCAT2
Sport Concussion Assessment Tool 2

Symptom Evaluation

name

How do you feel?
You should score yourself on the following symptoms, based on how
you feel now.

Sport / team

none

Date / time of injury

Date / time of assessment

Age

Gender

n

M

n

F

Years of education completed

examiner

What is the SCAT2?1
This tool represents a standardized method of evaluating
injured athletes for concussion and can be used in athletes
aged from 10 years and older. It supersedes the original SCAT
published in 20052. This tool also enables the calculation of the
Standardized Assessment of Concussion (SAC)3, 4 score and the
Maddocks questions5 for sideline concussion assessment.

Instructions for using the SCAT2
The SCAT2 is designed for the use of medical and health
professionals. Preseason baseline testing with the SCAT2 can
be helpful for interpreting post-injury test scores. Words in
Italics throughout the SCAT2 are the instructions given to the
athlete by the tester.
This tool may be freely copied for distribtion to individuals,
teams, groups and organizations.

What is a concussion?
A concussion is a disturbance in brain function caused by a
direct or indirect force to the head. It results in a variety of nonspecific symptoms (like those listed below) and often does not
involve loss of consciousness. Concussion should be suspected
in the presence of any one or more of the following:
• Symptoms (such as headache), or
• Physical signs (such as unsteadiness), or
• Impaired brain function (e.g. confusion) or
• Abnormal behaviour.
Any athlete with a suspected concussion should be
REMOVED FROM PLAY, medically assessed, monitored for
deterioration (i.e., should not be left alone) and should
not drive a motor vehicle.

moderate

severe

Headache

0

1

2

3

4

5

6

“Pressure in head”

0

1

2

3

4

5

6

neck Pain

0

1

2

3

4

5

6

nausea or vomiting

0

1

2

3

4

5

6

Dizziness

0

1

2

3

4

5

6

Blurred vision

0

1

2

3

4

5

6

Balance problems

0

1

2

3

4

5

6

Sensitivity to light

0

1

2

3

4

5

6

Sensitivity to noise

0

1

2

3

4

5

6

Feeling slowed down

0

1

2

3

4

5

6

Feeling like “in a fog“

0

1

2

3

4

5

6

“Don’t feel right”

0

1

2

3

4

5

6

Difficulty concentrating

0

1

2

3

4

5

6

Difficulty remembering

0

1

2

3

4

5

6

Fatigue or low energy

0

1

2

3

4

5

6

Confusion

0

1

2

3

4

5

6

Drowsiness

0

1

2

3

4

5

6

Trouble falling asleep (if applicable)

0

1

2

3

4

5

6

More emotional

0

1

2

3

4

5

6

Irritability

0

1

2

3

4

5

6

Sadness

0

1

2

3

4

5

6

nervous or Anxious

0

1

2

3

4

5

6

Total number of symptoms (Maximum possible 22)
Symptom severity score
(Add all scores in table, maximum possible: 22 x 6 = 132)

Do the symptoms get worse with physical activity?
Do the symptoms get worse with mental activity?

Y
Y

n
n

Overall rating
If you know the athlete well prior to the injury, how different is the
athlete acting compared to his / her usual self? Please circle one response.
no different
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mild

very different

unsure

Hodnocení otřesů mozku ve sportu (SCAT 2 – Sport Concussion Assessment Tool 2)

Cognitive & Physical Evaluation
1

Symptom score (from page 1)

22 minus
of symptoms
In the setting of
the number
pitchside
assessment all of 22
that actually matters isidentifying the potential
for injury, protecting
spine,
signs
scoremaximising the
2 Physicalthe
Wasstatus
there loss of(by
consciousness
unresponsiveness?
haemodynamic
doingor simple
things Y n
minutes
If yes, how long?
such as applying
high
flow
oxygen)
and early Y n
Was there
a balance
problem
/ unsteadiness?
definitive transfer.
of 2
Physical signs score (1 point for each negative response)

3

glasgow coma scale (gCS)
Best eye response (E)
no eye opening
eye opening in response to pain
eye opening to speech
eyes opening spontaneously

1
2
3
4

Best verbal response (V)
no verbal response
Incomprehensible sounds
Inappropriate words
Confused
oriented

1
2
3
4
5

Best motor response (M)
no motor response
extension to pain
Abnormal flexion to pain
Flexion / Withdrawal to pain
localizes to pain
obeys commands

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
of 5

Orientation score

elbow
apple
carpet
saddle
bubble
Total

0
0
0
0
0

Trial 1

Trial 2

Trial 3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Alternative word list

candle
paper
sugar
sandwich
wagon

baby
monkey
perfume
sunset
iron

finger
penny
blanket
lemon
insect
of 15

Immediate memory score

Concentration
Digits Backward:
“I am going to read you a string of numbers and when I am done,
you repeat them back to me backwards, in reverse order of how I
read them to you. For example, if I say 7-1-9, you would say 9-1-7.”
If correct, go to next string length. If incorrect, read trial 2. one point possible for
each string length. Stop after incorrect on both trials. The digits should be read at
the rate of one per second.
Alternative digit lists

Modified Maddocks questions (1 point for each correct answer)
1
1
1
1
1
of 5

Maddocks score is validated for sideline diagnosis of concussion only and is not
included in SCAT 2 summary score for serial testing.

2

0
0
0
0
0

What month is it?
What is the date today?
What is the day of the week?
What year is it?
What time is it right now? (within 1 hour)

list

“I am going to ask you a few questions, please listen carefully
and give your best effort.”

1

Orientation (1 point for each correct answer)

Complete all 3 trials regardless of score on trial 1 & 2. read the words at a rate
of one per second. Score 1 pt. for each correct response. Total score equals sum
across all 3 trials. Do not inform the athlete that delayed recall will be tested.

Sideline Assessment – Maddocks Score

Maddocks score

Standardized Assessment of Concussion (SAC)

Trials 2 & 3:
“I am going to repeat the same list again. Repeat back as many
words as you can remember in any order, even if you said the
word before.“

of 15

glasgow Coma score (E + V + M)

At what venue are we at today?
Which half is it now?
Who scored last in this match?
What team did you play last week / game?
Did your team win the last game?

Cognitive assessment

Immediate memory
“I am going to test your memory. I will read you a list of words
and when I am done, repeat back as many words as you can
remember, in any order.”

GCS should be recorded for all athletes in case of subsequent deterioration.

4

5

This tool has been developed by a group of international experts at the 3rd
International Consensus meeting on Concussion in Sport held in Zurich,
Switzerland in november 2008. The full details of the conference outcomes
and the authors of the tool are published in British Journal of Sports
Medicine, 2009, volume 43, supplement 1.
The outcome paper will also be simultaneously co-published in the May
2009 issues of Clinical Journal of Sports Medicine, Physical Medicine &
rehabilitation, Journal of Athletic Training, Journal of Clinical neuroscience,
Journal of Science & Medicine in Sport, neurosurgery, Scandinavian Journal
of Science & Medicine in Sport and the Journal of Clinical Sports Medicine.
McCrory P et al. Summary and agreement statement of the 2nd International
Conference on Concussion in Sport, Prague 2004. British Journal of Sports
Medicine. 2005; 39: 196-204

4-9-3
3-8-1-4
6-2-9-7-1
7-1-8-4-6-2

0
0
0
0

1
1
1
1

6-2-9
3-2-7-9
1-5-2-8-6
5-3-9-1-4-8

5-2-6
1-7-9-5
3-8-5-2-7
8-3-1-9-6-4

4-1-5
4-9-6-8
6-1-8-4-3
7-2-4-8-5-6

Months in Reverse Order:
“Now tell me the months of the year in reverse order. Start
with the last month and go backward. So you’ll say December,
November ... Go ahead”
1 pt. for entire sequence correct

Dec-nov-oct-Sept-Aug-Jul-Jun-May-Apr-Mar-Feb-Jan

0

1
of 5

Concentration score

3

McCrea M. Standardized mental status testing of acute concussion. Clinical
Journal of Sports Medicine. 2001; 11: 176-181

4

McCrea M, randolph C, Kelly J. Standardized Assessment of Concussion:
Manual for administration, scoring and interpretation. Waukesha,
Wisconsin, uSA.

5

Maddocks, Dl; Dicker, GD; Saling, MM. The assessment of orientation
following concussion in athletes. Clin J Sport Med. 1995;5(1):32–3

6

Guskiewicz KM. Assessment of postural stability following sport-related
concussion. Current Sports Medicine reports. 2003; 2: 24-30
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6

7

Balance examination
This balance testing is based on a modified version of the Balance error Scoring
System (BeSS)6. A stopwatch or watch with a second hand is required for this
testing.

Coordination examination
Upper limb coordination
Finger-to-nose (FTn) task: “I am going to test your coordination
now. Please sit comfortably on the chair with your eyes open
and your arm (either right or left) outstretched (shoulder flexed
to 90 degrees and elbow and fingers extended). When I give a
start signal, I would like you to perform five successive finger to
nose repetitions using your index finger to touch the tip of the
nose as quickly and as accurately as possible.”

Balance testing
“I am now going to test your balance. Please take your shoes
off, roll up your pant legs above ankle (if applicable), and
remove any ankle taping (if applicable). This test will consist
of three twenty second tests with different stances.“
(a) Double leg stance:
“The first stance is standing with your feet together with your
hands on your hips and with your eyes closed. You should try
to maintain stability in that position for 20 seconds. I will be
counting the number of times you move out of this position. I
will start timing when you are set and have closed your eyes.“

Which arm was tested:

(b) Single leg stance:
“If you were to kick a ball, which foot would you use? [This
will be the dominant foot] Now stand on your non-dominant
foot. The dominant leg should be held in approximately 30
degrees of hip flexion and 45 degrees of knee flexion. Again,
you should try to maintain stability for 20 seconds with your
hands on your hips and your eyes closed. I will be counting
the number of times you move out of this position. If you
stumble out of this position, open your eyes and return to
the start position and continue balancing. I will start timing
when you are set and have closed your eyes.“

Coordination score

(c) Tandem stance:
“Now stand heel-to-toe with your non-dominant foot in
back. Your weight should be evenly distributed across both
feet. Again, you should try to maintain stability for 20 seconds
with your hands on your hips and your eyes closed. I will be
counting the number of times you move out of this position.
If you stumble out of this position, open your eyes and return
to the start position and continue balancing. I will start timing
when you are set and have closed your eyes.”
Balance testing – types of errors
1. Hands lifted off iliac crest
2. opening eyes
3. Step, stumble, or fall
4. Moving hip into > 30 degrees abduction
5. lifting forefoot or heel
6. remaining out of test position > 5 sec

left

left

right

5 correct repetitions in < 4 seconds = 1

note for testers: Athletes fail the test if they do not touch their nose, do not fully
extend their elbow or do not perform five repetitions. Failure
should be scored as 0.

8

of 1

Cognitive assessment
Standardized Assessment of Concussion (SAC)
Delayed recall
“Do you remember that list of words I read a few times earlier?
Tell me as many words from the list as you can remember in any
order.“
Circle each word correctly recalled. Total score equals number of words recalled.
list

elbow
apple
carpet
saddle
bubble

Alternative word list

candle
paper
sugar
sandwich
wagon

baby
monkey
perfume
sunset
iron

finger
penny
blanket
lemon
insect
of 5

Delayed recall score

Overall score
Test domain

each of the 20-second trials is scored by counting the errors, or
deviations from the proper stance, accumulated by the athlete. The
examiner will begin counting errors only after the individual has
assumed the proper start position. The modified BESS is calculated
by adding one error point for each error during the three
20-second tests. The maximum total number of errors for
any single condition is 10. If a athlete commits multiple errors
simultaneously, only one error is recorded but the athlete should
quickly return to the testing position, and counting should resume
once subject is set. Subjects that are unable to maintain the testing
procedure for a minimum of five seconds at the start are assigned
the highest possible score, ten, for that testing condition.
Which foot was tested:

Scoring:

right

(i.e. which is the non-dominant foot)

Condition

Total errors

Double leg Stance (feet together)
Single leg stance (non-dominant foot)
Tandem stance (non-dominant foot at back)

of 10
of 10
of 10

Balance examination score (30 minus total errors)

of 30

Score

Symptom score
Physical signs score
Glasgow Coma score (e + V + M)
Balance examination score
Coordination score
Subtotal

of 22
of 2
of 15
of 30
of 1
of 70

orientation score
Immediate memory score
Concentration score
Delayed recall score
SAC subtotal

of 5
of 5
of 15
of 5
of 30

SCAT2 total

of 100

Maddocks Score

of 5

Definitive normative data for a SCAT2 “cut-off” score is not
available at this time and will be developed in prospective studies.
embedded within the SCAT2 is the SAC score that can be utilized
separately in concussion management. The scoring system also takes
on particular clinical significance during serial assessment where
it can be used to document either a decline or an improvement in
neurological functioning.

Scoring data from the SCAT2 or SAC should not be
used as a stand alone method to diagnose concussion,
measure recovery or make decisions about an athlete’s
readiness to return to competition after concussion.

SCAT2 SPorT ConCuSSIon ASSeSMenT Tool 2 | PAgE 3
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Hodnocení otřesů mozku ve sportu (SCAT 2 – Sport Concussion Assessment Tool 2)

Athlete Information
Any athlete suspected of having a concussion should be removed from play, and then seek medical evaluation.

Signs to watch for

Return to play

Problems could arise over the first 24-48 hours. You should not be left
alone and must go to a hospital at once if you:
• Have a headache that gets worse
• Are very drowsy or can’t be awakened (woken up)
• Can’t recognize people or places
• Have repeated vomiting
• Behave unusually or seem confused; are very irritable
• Have seizures (arms and legs jerk uncontrollably)
• Have weak or numb arms or legs
• Are unsteady on your feet; have slurred speech

Athletes should not be returned to play the same day of injury.
When returning athletes to play, they should follow a stepwise
symptom-limited program, with stages of progression. For example:
1. rest until asymptomatic (physical and mental rest)
2. light aerobic exercise (e.g. stationary cycle)
3. sport-specific exercise
4. non-contact training drills (start light resistance training)
5. full contact training after medical clearance
6. return to competition (game play)
There should be approximately 24 hours (or longer) for each stage
and the athlete should return to stage 1 if symptoms recur. resistance
training should only be added in the later stages.
Medical clearance should be given before return to play.

Remember, it is better to be safe.
Consult your doctor after a suspected concussion.

Tool

Test domain

Time

Score

Date tested
Days post injury

SCAT2

SAC

Total

Symptom score
Physical signs score
Glasgow Coma score (e + V + M)
Balance examination score
Coordination score
orientation score
Immediate memory score
Concentration score
Delayed recall score
SAC Score
SCAT2

Symptom severity score (max possible 132)
Return to play

n Y

n n

n Y

n n

n Y

n n

n Y

n n

Additional comments

Concussion injury advice

(To be given to concussed athlete)

This patient has received an injury to the head. A careful
medical examination has been carried out and no sign of
any serious complications has been found. It is expected
that recovery will be rapid, but the patient will need
monitoring for a further period by a responsible adult. Your
treating physician will provide guidance as to this timeframe.
If you notice any change in behaviour, vomiting,
dizziness, worsening headache, double vision or
excessive drowsiness, please telephone the clinic
or the nearest hospital emergency department
immediately.

Patient’s name
Date / time of injury
Date / time of medical review
Treating physician

Other important points:
•
•
•
•

Rest and avoid strenuous activity for at least 24 hours
No alcohol
No sleeping tablets
Use paracetamol or codeine for headache. Do not use
aspirin or anti-inflammatory medication
• Do not drive until medically cleared
• Do not train or play sport until medically cleared
Contact details or stamp

Clinic phone number
SCAT2 SPorT ConCuSSIon ASSeSMenT Tool 2 | PAgE 4
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Kapesní SCAT

2. Memory function

Pocket SCAT2

Failure to answer all questions correctly may suggest a concussion.

“At what venue are we at today?”
“Which half is it now?”
“Who scored last in this game?”
“What team did you play last week / game?”
“Did your team win the last game?”
Concussion should be suspected in the presence of any
one or more of the following: symptoms (such as head
ache), or physical signs (such as unsteadiness), or impaired
brain function (e.g. confusion) or abnormal behaviour.

1. Symptoms
Presence of any of the following signs & symptoms may
suggest a concussion.














Loss of consciousness
Seizure or convulsion
Amnesia
Headache
“Pressure in head”
Neck Pain
Nausea or vomiting
Dizziness
Blurred vision
Balance problems
Sensitivity to light
Sensitivity to noise
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Feeling slowed down
Feeling like “in a fog“
“Don’t feel right”
Difficulty concentrating
Difficulty remembering
Fatigue or low energy
Confusion
Drowsiness
More emotional
Irritability
Sadness
Nervous or anxious

3. Balance testing
Instructions for tandem stance
“Now stand heel-to-toe with your non-dominant foot
in back. Your weight should be evenly distributed
across both feet. You should try to maintain stability
for 20 seconds with your hands on your hips and your
eyes closed. I will be counting the number of times
you move out of this position. If you stumble out of
this position, open your eyes and return to the start
position and continue balancing. I will start timing
when you are set and have closed your eyes.”
Observe the athlete for 20 seconds. If they make more than 5 errors
(such as lift their hands off their hips; open their eyes; lift their forefoot
or heel; step, stumble, or fall; or remain out of the start position for
more that 5 seconds) then this may suggest a concussion.

Any athlete with a suspected concussion should
be IMMEDIATELY REMOVED FROM PLAY, urgently
assessed medically, should not be left alone and
should not drive a motor vehicle.

PORANĚNÍ OBLIČEJE
Obličejová zranění mohou způsobit značné potíže kvůli
omezení přívodu vzduchu, které je s nimi spojeno. Primárně
se to týká například fraktury střední obličejové části nebo
hrtanu. Jakékoliv zranění obličeje může mít za následek
také otřes mozku, ať je spojeno s poraněním hlavy, či
nikoli. Může vzniknout sekundární překážka v dýchacích
cestách, jejich obturací ztrácí oběť obranné reflexy. Mějte
na paměti, že otřes mozku může způsobit síla přenesená
z jakékoliv části těla, ale vzhledem k nepatrné vzdálenosti
hlavy od obličeje není neobvyklé, že otřes mozku způsobí
čistě obličejové zranění. Při poranění obličeje bychom měli
vyšetřit také krční páteř.

Větve n.facialis

Test motorické funkčnosti

temporální

pohled nahoru/zamračení

zygomatiko-temporální

zavření očí

bukální

nakrčení nosu

mandibulární a cervikální

špulení rtů

POHLED

Hledáme jakákoliv zranění a hematomy. Pozorujeme
asymetričnost obličeje způsobenou buď lokálním otokem
anebo depresí kostí (např.: v důsledku zlomeniny
zygomaticomaxilárního komplexu). V ústech hledáme
pohmožděniny, zlomené zuby nebo špatný skus. Zlomené
zuby musíme brát na vědomí. Existuje-li možnost vdechnutí
zubu, bude nejspíš potřeba provést vyšetření a rentgen
hrudníku.
POHMAT

PRINCIPY LÉČBY MAXILOFACIÁLNÍCH PORANĚNÍ
Anamnéza
Je důležité zjistit, jak ke zranění došlo. Myslete
na komplikace, které mohou být se zraněním spojené,
například bolest na krku nebo příznaky otřesu mozku. Má
hráč problémy se zrakem – dvojité vidění nebo ztrátu zraku?
Je obličej strnulý, se sníženou citlivostí, jako při poranění
infraorbitálních nervů?
Vyšetření
Začněte vyšetřovat podle postupu ABC, pokud možno
nejdříve prověřte krční páteř. Obličej je část těla se silným
cévním zásobením, mějte tedy u sebe rukavice a gázové
tampóny, které vám umožní vyvinout přímý tlak na tržná
poranění nebo krvácející nos. Prvotním cílem vyšetření je
najít fraktury a jakákoliv poranění hlavových nervů, hlavně
pak poranění, která by postihovala n.facialis a n. trigeminus.
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Zkoušíme nahmatat známky obličejové nebo lebeční
fraktury. Systematicky vyšetříme obě strany obličeje
současně, abychom měli srovnání. Hledáme nerovnost
okraje dolní orbity. Hmatáme mandibulární kondyly,
posoudíme možnou parestézii pod očima – což může
svědčit o poranění infraorbitálního nervu.
POHYB

Vyšetříme oční pohyby a ujistíme se, že hráč nevidí dvojitě,
a to především při pohledu vzhůru. Prověříme pohyby čelisti
a skus.

ÚRAZOVÉ STAVY

PORANĚNÍ MĚKKÉ TKÁNĚ
Lacerace
Všechna zranění je nutné důkladně ošetřit a odstranit z nich
nečistoty. Na hřišti to téměř není možné provést. Velmi zřídka
jsou indikace takové, že je možné přelepit krvácející ránu
na hřišti a vrátit hráče do zápasu bez důkladně uzavřené
rány. Pamatujte také, že před navrácením hráče do hry
bychom měli provést vyšetření k vyloučení otřesu mozku.
Je velmi jednoduché soustředit se pouze na projevy zranění
a pro jedno nemyslet na druhé.
Veškerá poranění obličeje je nutno uzavřít, abychom
minimalizovali riziko infekce a předešli zvětšení
jizvy. Před uzavřením musejí být poranění pečlivě
vyčištěny a zrevidovány k následnému sešití – většinou
pomocí ethilonového vlákna nebo jiných, podobných
monofilamentních vláken. Možné je použít i lepidlo, ať už
se Steri-stripem, nebo bez něj. Na obličeji se sešívačka
nepoužívá.

uzavírají externě. Je nutné dbát na ústní hygienu. Sutura
jazyka je nutná opravdu jen zřídka a neměla by být
prováděna na hřišti. A opět vyžaduje dobrou ústní hygienu.
Hematomy
Jedná se o běžné fotbalové úrazy. Pokud klinicky nebo
radiologicky vyloučíme poranění kosti, ošetříme hematom
obvyklým způsobem. Pulzující hematom, který pokrývá
například temporální tepnu, by měl vzbudit podezření
na aneurysma. Hráč by měl být poslán na vyšetření.
Aneurysma se nemusí projevit ihned po úrazu, ale může se
chovat jako hematom, který se plně neresorbuje.
ZLOMENINY OBLIČEJOVÉHO SKELETU
Fraktura nosu
Velmi časté zranění, které je téměř vždy zapříčiněno střetem
hlavy hráčů nebo ránou loktem.
Nejdříve přímým tlakem zastavíme jakékoliv souběžné
krvácení. Je důležité vyšetřit, zda se neobjevují klinické
deformace nebo příznaky hematomu septa – ten je totiž
závažný a vyžaduje okamžitou drenáž, aby nedošlo
k poškození septa. S frakturou spojená poranění v okolí
nosního septa si žádají řádné očištění, není ale nutné
nasazovat antibiotika, a to ani v případě, že je zlomenina
otevřená.
Po odeznění otoku (po pěti až sedmi dnech) by měla být
provedena další kontrola u specialisty.
Zygomatiko – maxilární složené zlomeniny (malar
complex fracture), tripod fracture
Fraktury ZMC (zygomatikomaxilární komplex) jsou
po zlomeninách nosu druhou nejběžnější formou fraktury
obličeje.

Zvláštní oblasti
Oko: Častým místem poranění bývá obočí, a to kvůli
zraněním vystouplého nadočnicového oblouku při střetu
hráčů hlavami. Obočí nikdy neholíme, jelikož nemusí vždy
znovu dorůst. Místo toho jej využijeme k ohraničení okrajů
rány, abychom minimalizovali viditelnost jizev. Ve fotbale
jen zřídka dochází ke zranění očních víček. Taková zranění
však mohou vyžadovat přítomnost specialisty.
Ústa: Lacerace postihující rty musíme velmi pečlivě sešít,
abychom minimalizovali kosmetický efekt jizev. Nepřesnost
větší než 1mm bude viditelná již na běžnou hovorovou
vzdálenost. Pokud tedy nejste spokojeni se vzhledem
rány, začněte znovu. Zranění, která dosahují plné tloušťky
a táhnou se od vnitřní strany rtu po vnější, se většinou
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Střední část ZMC prominuje jako kost lícní, která je spojená
s vlastní lebkou pomocí 4 výběžků a to: kraniálně se spojuje
s kostí čelní, laterálně se spojuje skrz zygomatický oblouk
se spánkovou kostí, mediálně s maxilou a v poslední řadě
to je spojení s kostí klínovou. Margo infraorbitalis může být
porušen zlomeninou isolovaně, jak bude zmíněno níže,
pak se klinicky projevuje jako zlomenina očnice. Stejně tak
může být součástí tripod fraktury, kde zygomatický oblouk
je zlomen isolovaně. Zde je klinický obraz více zřetelný
v oploštění obličeje, než samotný otok. Takto postižený
hráč pak vyžaduje RTG obraz a chirurgický zásah k elevaci
fragmentu. Stejně jako u zlomenin orbity, hráčům se
doporučuje nesmrkat.

Provedeme vyšetření zornic, abychom zjistili, zda obě
reagují normálně. Rozšíření zornic se objevuje po přímém
zásahu do oka, který způsobil prasknutí m.sphincter
pupillae. Zornice bude oproti druhému oku rozšířená, pokud
do ní však posvítíme, mírně se stáhne. V těchto případech je
důležité provést vyšetření pro možnost vzniklého hyphemu
(jako u každého, kdo má zraněné oko). Hyphém je krvácení
do vnitřní části oka. Samo o sobě se během týdne zahojí,
přesto je však nutné okamžité oftalmologické vyšetření, při
kterém je třeba zkontrolovat, zda nenarůstá tlak v oku.
Mandibulární fraktury
Mandibulární fraktura vyžaduje značnou sílu. Primární
vyšetření by mělo zahrnovat vyšetření dle postupu ABC
a vyšetření krční páteře. Fraktury se často vyskytují
na více místech, a to kvůli kruhovité struktuře dolní čelisti.
V závislosti na umístění fraktur se u hráče může projevit
bolest, špatný skus, znecitlivění dolního rtu a brady.
Můžeme spatřit zřetelné deformace, ale i tyto projevy mohou
chybět a hráč může při nedislokované zlomenině pociťovat
pouze bolest při otvírání úst. Hledáme poranění v ústech
a vyšetříme zevní zvukovod. Hledáme známky krvácení –
to by značilo, že do zvukovodu byl zatlačen kondyl čelisti.
Vyzkoušíme citlivost v okolí kondylů a prohmatáme vlastní
ramus mandibulae, angulus mandibulae a samotné tělo
dolní čelisti. Bude potřeba nasadit analgetika. Hráče bychom
měli téměř ve všech případech posílat k odborníkovi, který
provede operativní korekci. Pokud zranění zasáhne zub
a čelist, posuzujeme jej jako složenou zlomeninu. Kvůli
bakteriím v ústech nasadíme antibiotika.

Zlomeniny orbity
Mohou se vyskytnout po přímém kontaktu s protihráčem
(např. rána loktem).
Důležité aspekty vyšetření očního zranění jsou spojeny
s faktem, že funkce oka může být omezena. U každého
s poraněním oka musíme vyšetřit ostrost vidění a zanést
výsledek vyšetření do záznamů. Zkontrolujte, zda je hráč
schopen se zasaženým okem podívat vzhůru, aniž by
viděl dvojitě. Selhání v tomto testu je následkem uskřinutí
m.rectus inferior, které způsobila fraktura očnice. U dítěte
může být v případě, že nedojde k rychlé operaci, následkem
ireverzibilní ischémie. U dospělého se tato ischémie
neobjevuje a není nezbytně nutné provádět maxilo-faciální
vyšetření.
Pohmatem hledáme sníženou citlivost tváře nebo ochablost
horních dásní, neboť ta značí zasažení infraorbitálního
nervu a opět vyžaduje vyšetření od odborníka – obvykle
do týdne. Poraďte hráči, aby se vyvaroval smrkání.
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Dislokace mandibuly
Může být buď následkem zranění, nebo následkem nějaké
neškodné činnosti, jako je například zívání. Dislokace
je jednostranná, nebo zasahuje oba kondyly. Hráč není
schopen zavřít ústa nebo pořádně polknout sliny. Můžeme
se pokusit o redislokaci (po podání Entonoxu jako
analgetika), a to tak, že se postavíme před hráče, umístíme
prsty do hráčových úst (přičemž se chráníme tampony)
a předozadním směrem pomalu tlačíme dolů do stoliček.

Vyražený zub je vážným problémem. Náhrada by měla být
provedena do hodiny, aby byla šance na opětovné zasazení
zubu co nejvyšší. Zub uchopíme pouze za korunku,
abychom minimalizovali poničení periodontálních vazů. Zub
nečistíme, pokud není příliš zanesený. V tom případě jej pak
šetrně očistíme vodou nebo solným roztokem.
Nabízejí se nám tyto možnosti:
• znovu umístíme zub do lůžka a požádáme hráče, aby
držel skousnutý gázový tampón (po dobu asi 30 minut).
Tento postup uplatníme ideálně během cesty k zubaři;
• umístíme zub do úst mezi dáseň a tvář a zajistíme převoz
k zubaři;
• umístíme zub do kontejneru s mlékem a zajistíme převoz
k zubaři.
Zlomený zub může být bolestivý, ale kromě podání analgetik
a převozu k zubaři nevyžaduje na hřišti další ošetření.
Uvolněný zub bychom se měli snažit umístit na původní
místo. A opět bychom měli sjednat vyšetření u zubaře.
Poranění zubů můžeme snadno předejít používáním
zubních chráničů. Dokonce i v situacích, kdy nezabrání
fraktuře, chránič zuby drží a zvyšuje tak šanci na opětovné
nasazení zubu, přičemž minimalizuje riziko vdechnutí.

ZRANĚNÍ ZUBŮ
Poranění zubů jsou ve fotbale běžná a mohou být spojena
se zlomeninami, například s mandibulární frakturou
provázenou špatným skusem. Zub může být úplně vyražený,
uvolněný nebo zlomený.
Největším problémem u vypadlého nebo zlomeného zubu je
riziko vdechnutí. Měli bychom být opatrní, dotázat se hráče
a vyšetřit dýchací cesty, abychom si byli jisti, že jsme toto
riziko nezanedbali. Požádáme hráče, aby si přejel jazykem
po zubech – jedná se o nejcitlivější způsob identifikace
dalšího poranění.
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PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Zranění hrudníku musíme posuzovat podle anatomie zasažené
oblasti. V úvahu bereme žebra, plíce, srdce a mediastinální
struktury.

VYŠETŘENÍ

POHLED

Nikdy nezapomínejte na to, že kdekoliv mezi ústy či nozdrami
a průduškami může dojít k omezení přívodu kyslíku. Vyšetření
hrudníku tedy (stejně jako vždy) začínáme posouzením
dýchacích cest.

Zblízka pozorujeme pohyby hrudníku a posuzujeme:
1. dechovou frekvenci;
2. dechové úsilí;
3. symetričnost pohybů hrudníku:
• hledáme zřetelnou pohybovou nedostatečnost
na jedné straně hrudi;
• hledáme segmenty, které se mohly následkem
fraktury dvou až tří žeber a na dvou a více místech
uvolnit a protrhnout (volný, dvířkový, vlající segment),
prohledáme okolí postižených žeber. (Důsledkem
protržení je paradoxní dýchání. Protržená část je při
vdechu tlačena dovnitř a při výdechu ven.)

POSLECH

Po vyšetření dýchacích cest a krční páteře se přesuneme
ke krku a hrudní stěně.
Laryngeální zranění může být doprovázeno hrudním
poraněním, takže vyšetřete také krk – obzvlášť v případech,
kdy se hráči změní hlas nebo když slyšíme chrapot či stridor.

Posloucháme jak to, co hráč říká, tak i zvuky, které vydává
při dýchání.
Stridor implikuje patologii horních cest dýchacích.
Bublání poukazuje na patologii horních cest dýchacích.
Kašel je obranný reflex, je to pozitivní zvukový projev.
Sípání implikuje problémy dolního dýchacího ústrojí.

POHMAT

1. Kontrolujeme, zda průdušnice není vychýlená na stranu.
2. Pohmatem na krku hledáme emfyzém.
3. Pohmatem zjistíme, zda je hrudník bolestivý a zda
neslyšíme krepitus, který upozorňuje na frakturu žeber.
Je nepravděpodobné, že použití stetoskopu by vyšetření
na hřišti nějak prospělo. Pokud máme podezření
na pneumotorax, rychle hráče přemístíme mimo hřiště
a ve vyšetření pokračujeme na ošetřovně.
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TRAUMATICKÁ HRUDNÍ PORANĚNÍ
Zlomeniny žeber
Samotná fraktura vyžaduje analgetika a čtyři až šest týdnů
hojení. Jedná se v podstatě o diagnózu, kterou určíme, až
vyloučíme všechna životu nebezpečná poranění hrudníku.
Místo zlomeniny bude citlivé na dotek, hráč bude pociťovat
bolest při nádechu, při vyšetření se může objevit krepitus.
Nemělo by se projevovat zrychlené dýchání, dušnost nebo
tachykardie. Pokud jsou tyto příznaky přítomny, zamyslete
se, zda jste provedli správnou diagnózu. Musíte hráče
upozornit, že pokud budou zadržovat dech, bude narůstat
bolest, nebo kašel. Léčíme podáním analgetik.

Pneumotorax
Ve sportovním prostředí jej obvykle způsobí žeberní
fraktura. Hledáme projevy jako je asymetrické zvedání
hrudníku, poklepem můžeme zjistit hyperrezonanci nebo
poslechem pokles množství vdechovaného vzduchu.
Tyto projevy však mohou být velmi slabé a na hřišti těžko
zachytitelné. Mnohem specifičtějším nálezem u pacientů
s pneumotoraxem je emfyzém na krku, v podpaží nebo
v okolí hrudní stěny. Poznat rozdíl mezi pneumotoraxem
a žeberní frakturou bez hemodynamické poruchy je ještě
těžší, když bereme v úvahu fakt, že hráč s frakturou si
bude zasaženou oblast fixovat, což dá za vznik „falešněpozitivním“ klinickým příznakům pneumotoraxu.
Pokud se pacient s poraněním hrudníku nebude do pěti
minut schopen vrátit k normálnímu dechovému rytmu, měli
bychom předpokládat, že se jedná o závažnější zranění,
a odvést hráče ze hřiště za účelem dalších vyšetření.
Hemodynamicky stabilního pacienta s podezřením
na pneumotorax zajistíme podáním kyslíku, analgetiky
a zajistíme převoz do nemocnice.

Zlomenina sterna
Vzniká následkem přímého násilí na sternum. Citlivost
sterna spolu s bolestí přední partie hrudníku bude dominovat
v klinickém obrazu. Obavou není vlastní zlomenina, ale
spíše možnost spojitosti s poraněním srdečního svalu,
proto je nutné provést EKG. Jestliže je nález normální, není
vyžadováno sledování v nemocničním zařízení. Léčíme
podáním analgetik.
Dvířkový (volný, vlající) segment
Jedná se o výsledek zlomenin několika žeber (3 nebo více
žeber zlomených na 2 a více místech). Hrudní stěna se
nemůže rozepnout, což má za následek paradoxní dýchání
– hrudní stěna se při nádechu posouvá dovnitř. Ve spojení se
skrytým zraněním plic a špatným dýcháním může tento stav
vyústit v hypoxii. Léčíme kyslíkem, analgetiky a okamžitým
převozem do nemocnice.
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Tenzní pneumotorax
V tomto případě je pneumotorax spojen s jednosměrnou
ventilací vzduchu do dutiny hrudní, ke které dochází při
každém hráčově nádechu. Následkem je celkový kolaps
plíce a posléze komprese mediastina. Ta zase způsobí
snížení žilního návratu do srdce, hypotenzi a šok. Hráč bude
v kritickém stavu, do postižené plíce nebude pronikat vzduch,
při poklepu zaznamenáme hyperrezonanci a na postiženém
se projeví příznaky šoku (hypotenze, tachykardie nebo/a
postupně vznik bradykardie). Cévy na krku mohou být
rozšířené, průdušnice může být odchýlená od postižené
strany hrudníku. Na hráči se znatelně projeví respirační
tíseň.
Hráče s podezřením na tenzní pneumotorax (a šok)
léčíme umístěním IV kanyly širokého průměru do druhého
mezižeberního prostoru v medio-klavikulární čáře. Jedná se
o postup, který hráči zachrání život, ale je jen dočasný . Uvolní
tlak v hrudi a zvrátí tenzní pneumotorax na jednoduchý. I ten
však bude nutné ošetřit, a to hrudní drenáží.
V tomto manuálu i během kurzů je nutné zmínit dekompresi
jehlou. Je to postup, který zachraňuje životy, a přece je
relativně jednoduché jej provést. Neměl by se ale používat,
pokud si ošetřující lékař není naprosto jist, že správně určil
diagnózu. Pamatujte, že pacient se nachází v krajní situaci.

DEKOMPRESE JEHLOU
Pomocí trauma - masky zajistíme hráči přísun kyslíku
o průtoku 15 l/min.
• Nahmatáme druhý mezižeberní prostor (mezi druhým
a třetím žebrem). Ten se dá nejlépe najít nahmatáním
sternálního úhlu, tj. manubriosternálního skloubení.
Posunutím do strany v jeho výši nahmatáme interkostální
prostor.
• Identifikujeme medio-klavikulární linii – středový bod
ležící mezi sternoklavikulárním skloubením (mediálně)
a akromioklavikulárním skloubením (laterálně).
• Očistíme kůži dezinfekčním tamponem.
• Do druhého IC prostoru v medio-klavikulární linii
zasuneme 14 nebo 16G IV kanylu tak, abychom
do prostoru vstoupili těsně nad třetím žebrem, a vyhnuli
se tím neurovaskulární pleteni.
• Zasuneme kanylu dále do prostoru a odstraníme jehlu,
přičemž kanyla zůstane zavedena. Při odstraňování jehly
by měl být slyšet proud vzduchu a hráčův stav by se měl
ventilací rychle zlepšit.
• Zajistíme kanylu páskou a převezeme hráče do
nemocnice.
Diferenciální diagnóza tenzního pneumotoraxu
Měli bychom vzít v úvahu masivní hrudní hemotorax, při
kterém se v plicní dutině hromadí místo vzduchu krev.
V tomto případě trpí hráč rovněž hypotenzí a tachykardií,
má snížený přívod vzduchu a je v respirační tísni.
Ruptura bránice je velmi neobvyklá, ale může vyvolat
podobné příznaky respirační tísně, a hemodynamická
omezení spojená s poklesem přívodu vzduchu do postižené
části hrudníku.
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ÚRAZOVÉ STAVY

D :4
BŘÍŠNÍ PORANĚNÍ
Zhodnocení a vyšetření břicha (a pánve) by se mělo
odehrávat jako součást přístupu a vyšetření dle ABC
systému, resp. jako součást cirkulačního systému, kdy
hodnotíme především tlak a puls hráče (pokud tak ještě
nebylo učiněno).
Pamatujte, že poranění dolní hrudní stěny může být spojeno
s poraněním horní břišní krajiny. U hráče, kde očekáváme
frakturu dolních žeber (10-12), myslíme na vysoké riziko
a možnost intraabdominálního poranění.
ANATOMIE
Břicho je zranitelné, neboť obsahuje kromě velkých cév jak
plné, tak i duté viscerální orgány. Ve fotbale je tupý charakter
traumatu odpovědný za většinu zranění. Břišní svalstvo je
tedy ochranou nitrobřišních struktur.
Je třeba připomenout, že skutečná břišní dutina se mění
s respirací, když během exspirace může dosáhnout až 4.
mezižeberního prostoru. Závisí tedy na aktuálním stavu
respirace, čímž plné orgány jako slezina a játra jsou více
vystaveny riziku poranění. Duté viscerální orgány pak
mohou být poraněny penetrující silou, stejně jako náhlým
zabrzděním, což v samotné kopané nevídáme často.
Břicho může být rozděleno na 4 kvadranty:
1. Pravý horní kvadrant
Játra, žlučník, pancreas, duodenum, colon ascendens,
colon transversum, pravá ledvina a ureter, flexura
hepatica, pravá nadledvina
2. Levý horní kvadrant
Žaludek, slezina, colon transversum, flexura lienalis,
colon descendens, pancreas, levá ledvina a ureter, levá
nadledvina
3. Pravá fossa iliaca
Caecum, appendix, colon ascendens, pravé ovarium
4. Levá fossa iliaca
Colon descendens, colon sigmoideum, levé ovarium
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Ostatní struktury, které nalezneme ve střední čáře, jsou
aorta, vena cava inferior, močový měchýř a děloha.
VYŠETŘENÍ
Počáteční vyšetření by mělo sledovat schéma popsané
v kapitole A:1
Jestliže během vyšetření nezjistíme postižení dýchacích
cest, krční páteře a dýchání, pak můžeme vyšetřit břicho
jako součást cirkulace. Zvažujte blízkost hrudní a břišní
dutiny a ujistěte se pečlivě provedenou dechovou zkouškou,
že bolest, na kterou si hráč stěžuje, je abdominální.
Známky šoku po úrazu břicha (tachykardie, snížený puls,
hypotenze) vyžadují okamžitý transport do nemocničního
zařízení za současného podávání tekutin i.v. Pokud
nedochází ke stabilizaci stavu, je zapotřebí chirurgický
zásah.
Rozlišení skutečné příčiny bolesti břicha je sekundární,
hráči by měl být především zajištěn i.v. přístup pro možnost
podávání tekutin, pokud jsou dostupné, analgesie a převoz
do nemocnice k definitivnímu ošetření a péči.
V případě hemodynamicky stabilního hráče, kdy nálezy
svědčí pro vážné poranění, si opět vyžádají transport
do nemocničního zařízení. Pamatujte na důležitost opakovat
vyšetření a možnost opožděného projevu krvácení nebo
peritonitidy, což vede ke změnám v klinickém obraze.

SPECIFICKÉ ÚRAZOVÉ STAVY
POHLED

Známky:

• hematomy při zhmoždění
• 	absence normálních břišních pohybů
s respirací naznačující zafixování břicha

POSLECH

Známky:

• přítomnost či absence peristaltiky

POHMAT

Známky:

• palpační bolestivost
• přenesená bolest směrem do zad nebo
ramene svědčící pro iritaci bránice např.
krevním výpotkem

TRAUMA
Poranění můžeme rozdělit na tupé a penetrující.
Tupé poranění
Ve sportu je mnohem častějším poraněním poranění tupé,
jež vzniká působením přímé síly na solidní orgány jako
slezina, játra, ledviny, projevující se lacerací či krvácením
těchto orgánů. Přímý kop do břicha může přenést dostatek
síly, aby došlo k poranění, nicméně určitá onemocnění,
jako např. infekční mononukleóza, mohou zvýšit
pravděpodobnost poranění sleziny, která je v důsledku výše
zmíněného onemocnění zvětšena.
Duté viscerální orgány jako duodenum mohou být poraněny
náhlou brzdící silou, která je příčinou natržení v bodě
fixace tohoto jinak mobilního orgánu. Tento typ poranění
je ve fotbale zřídkavý, vzniká kolizí v rychlosti při běhu
do branky.
Penetrující poranění
Tento typ poranění je všeobecně ve sportu, zvláště pak
ve fotbale, velmi zřídkavý. Kop do břicha kopačkou s kolíky
nahoru může způsobit pronikavou ránu, ale vzhledem
k velikosti běžně používaných kolíků, je mimořádně vzácné,
aby bylo následkem nitrobřišní poranění.
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Slezina
Slezina je uložena v levém horním kvadrantu, zranitelná
přímým úrazem, zvláště při jejím otoku při určitých
onemocnění jako např.: infekční mononukleóza nebo
leukémie. Za normálního stavu má slezina velikost sevřené
pěsti a leží pod bránicí vepředu s ochranou levého žeberního
oblouku tvořeného distálními 9. - 12 žebry. Přímé trauma
může způsobit kapsulární hematom s různě mohutným
krvácením. V závislosti na míře poranění, náhlou a rychlou
ztrátou krve, hráč může kolabovat, nicméně klasicky
zpravidla trvá, než dojde v klinickém obraze k projevu tohoto
poranění. To se projevuje ostrou vystřelující bolestivostí
do levého ramene, což je dáno iritací bránice z orgánového
krvácení.
Primárně zajistěte ventilaci, analgezii a podání tekutin
formou i.v. roztoků. Ultrazvukový obraz může být užitečný
k zobrazení volné tekutiny v břišní dutině, nicméně CT
vyšetření je mnohem lepší volbou, pokud je dostupné.
Mnoho poranění může být léčeno konzervativně, nicméně
ve vážnějších případech je nutná splenektomie.
Játra
Játra jsou uložena v pravém horním kvadrantu, kde jsou
taktéž vystavena riziku úrazu přímým mechanismem, zvláště
při kopnutí do této krajiny. Jsou chráněna 9. - 12. žebrem
vpravo. Možnost vzniku úrazu se zvyšuje při některých
onemocněních, jako je např. infekční mononukleóza,
virová hepatitida, alkoholová hepatitida nebo leukémie. Při
hlubokém nádechu se játra více rozšiřují do břišní dutiny.
Lacerace jater jsou v kopané výjimečnou záležitostí,
nicméně subkapsulární hematom se může vyskytnout při
tupém přímém nárazu na pravý horní kvadrant. Pokud
předpokládáme poranění, zajistíme ventilaci, příslušnou
analgezii a převoz hráče do úrazového zařízení ke zhotovení
CT vyšetření.
Bránice
Bránice je svalový orgán, který odděluje hrudní a břišní
dutinu. Je náchylná k možnosti zranění tupou silou,
jako je nákop. To může vést až k ruptuře bránice, častěji
vlevo, neboť vpravo je chráněna játry. Ruptura pak vede
k herniaci břišního obsahu do hrudní dutiny, tím pak
ke kompresi a kolapsu levé plíce. Klinickou známkou je
v tomto případě dušnost díky sníženému přívodu vzduchu
do levé plíce, což může vést následně k šokovému stavu.
Symptomy se podobají tenznímu pneumotoraxu. Ošetření
při tomto poranění spočívá v zajištění ventilace, analgezie
a okamžitém transportu.

ÚRAZOVÉ STAVY

Jestliže máme pochybnosti, zda se jedná o tenzní
pneumotorax nebo o rupturu bránice s herniací do hrudní
dutiny, ,což je mnohem běžnější, postupujte jako v případě
tenzního pneumotoraxu jehlovou dekompresí hrudní dutiny
jako život-zachraňující výkon.
Střeva
Poranění tenkého i tlustého střeva jsou v kopané zřídkavé,
nicméně byly popsány oba případy. Signifikantní tupá síla
může způsobit rupturu střeva v místě jeho fixace. Symptomy
mohou být opožděné a projevit se až nástupem peritonitidy.
Při retroperitoneální pozici duodena je obtížné rozlišit
příznaky, ale u každého hráče bychom měli mít na paměti,
zvláště při těžké újmě, tuto možnost poranění. I zlomeniny
bederních obratlů byly popsány ve spojení s poraněním
tlustého střeva. Vše, co bylo výše uvedeno, uvádí stejný
postup v zajištění ventilace podáním kyslíku, poskytnutí
analgezie a náhrady tekutin. Následný transport ve většině
případů končí operačním zákrokem.
Urogenitální systém
Ten může být rozdělen na poranění horních a dolních cest
močových, většinu úrazovosti zaujímají dolní cesty močové.
Poranění genitálního systému můžeme předcházet užitím
ochranných pomůcek.
Ač jsou ledviny chráněny 10. - 12. žebrem a psoatickými svaly,
jsou stále vystaveny působení tupé síly se vznikem kontuze
ledvin v důsledku komprese oproti bederní části páteře.
Hráči si stěžují na narůstající bolestivost v boku se vznikem
možných hematomů této oblasti. Vyšetření moči zpravidla
ukazuje na mikroskopickou hematurii, což je zpravidla
řešeno konzervativně, až do doby ustálení vitálních funkcí.
Nález vysoké hematurie nebo symptomů šoku okamžitě
vyžadují další vyšetření. Samozřejmě v případě šokového
stavu postupujeme dle „ABC“ a resuscitací.
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M.rectus abdominis
Párový sval běžící od proc. xyphoideus a 5.-7. chrupavky
žeberní distálně k symphysis pubica. Nejčastějším zraněním
je svalové natažení, občas však vídáme i zhmoždění svalu
s hematomy v důsledku přímého traumatu. Hematomy
většího rozsahu vznikají v důsledku poranění horních
a dolních epigastrických cév. Nejběžnějším příznakem jsou
bolesti břicha, které vznikají náhle nebo se rozvíjí v průběhu
několika hodin. Zvýšená teplota se může vyskytovat
zpravidla ve spojení s nespecifickými jevy jako je zvracení,
anorexie. Současně pohmat nám může napomoci rozpoznat
vlastní diagnózu od jiných příčin bolesti břicha. Při těžkém
poranění je riziko vzniku hypovolemického šoku v důsledku
ztráty krve a tím i ohrožení života.
Vlastní přístup při poranění se odvíjí od rozsahu ztráty
krve a od příznaků. Hypovolemický stav zpravidla vyžaduje
chirurgickou intervenci. Jinak je součástí primárního
ošetření šetřící režim, analgezie, lokální chlazení.
NEÚRAZOVÉ STAVY
Kromě výše diskutovaných úrazových stavů, i stavy, které
vyžadují lékařskou či chirurgickou intervenci se mohou
kdykoliv objevit u každého hráče, proto všeobecné znalosti
týkající se bolestí břicha a gastrointestinálního traktu by
nám měly být známy.
Bez ohledu na příčinu, pokud se jakýkoliv hráč necítí
dobře, měl by podstoupit řádné vyšetření ke zjištění příčiny
zajištěním transportu do nemocnice.

D :5

PORANĚNÍ PÁNVE
Pánev by měla být vyšetřována jako součást cirkulace „C“
v přístupu dle ABC.
Poranění pánve je poměrně běžným zraněním ve sportu,
zvláště ve fotbalu, kde zhmoždění měkkých tkání
podporujících pánev je běžnou záležitostí. Život ohrožující
poranění se vyskytují ve fotbale zřídka, nicméně je
třeba na ně myslet, řešit je okamžitě a tím minimalizovat
komplikace ohrožující život.
Pamatuj, že bolesti kyčle a zad se mohou týkat kolene a toto
může být souřadný faktor při vyšetřování.
Stejně jako břicho, i pánevní dutina je místem mnoha
vnitřních orgánů, které jsou samy o sobě odpovědné
za ohrožení života, za bezúrazovou příčinu bolesti, jako
je ruptura při ektopickém těhotenství. Život hráče můžete
zachránit tím, že jste schopni adekvátní resuscitace s užitím
kyslíku, intravenosních tekutin a analgezie, zatímco se
zařizuje transport k definitivní léčbě.
ANATOMIE
Pánev je rozlehlá kruhovitá struktura, která směrem
dorsálním přechází v os sacrum a dále distálně v os
coccygys. Spojení os ilium a os sacrum po obou stranách je
zajištěno pomocí sacroiliacálních kloubů. Os ischium a os
pubis dotváří pánevní kruh dopředu, kde je oboustranné
spojení zajištěno pomocí symfýzy. Počet silných vazů dává
pánevnímu kruhu pevnost a utváří mnohem silnější pletenec,
než jaký můžeme vidět např. u ramene. Pánev je podporou
horní části těla, jakož i současně napomáhá přenášet sílu
na dolní končetiny pro možnost pohybu. Je místem uložení
vnitřních orgánů, jako jsou iliacké cévy, reprodukční orgány,
močový měchýř, střeva, které mohou být zraněný jak tupou
tak i pronikající ránou.

Flexe		

M.sartorius, rectus femoris, iliopsoas

Extenze		M.gluteus maximus, hamstringy
(m.semimembranosus, semitendinosus,
biceps femoris)
Addukce	M.gracilis, pectineus, adduktor – longus,
brevis, magnus
Abdukce	M.gluteus medius, minimus, tensor fascie
latae
Vnější rotace	M.piriformis, gluteus minimus,
obturatorius internus, quadratus femoris
Vnitřní rotace	M.gluteus medius, adduktor magnus,
semimembranosus,s emitendinosus

VYŠETŘENÍ
Pánev je nutné vnímat jako součást vyšetření oběhového
systému. Proto může být poranění pánve život ohrožující
zranění. Při samotném vyšetření bychom měli postupovat
dle systému ABC, zkontrolovat průchodnost dýchacích
cest, dýchání a cirkulaci, jak bylo zmíněno v minulých
kapitolách. Teprve po té se vracíme zpět k vlastnímu
vyšetření pánevního kruhu. V případě, kdy hráč upadne
z výšky přímo na kyčel či pánev, bez pochyb obraťte
pozornost na možnost potenciálně život ohrožujícího stavu
díky krvácení při poranění pánve. Pomocným je taktéž
mechanismus zranění, pokud jste tedy neměli možnost jej
registrovat, dbejte na výpověď svědků.
Vyšetřením a zajištěním dýchacích cest a dýchání, vyšetři
pánev jako součást oběhového systému. Kontroluj krevní
tlak a puls, když je to možné.

Kyčelní kloub se skládá z hlavice femuru uložené
v acetabulární jamce. Samotné acetabulum vzniklo
spojením os ilium, os pubis a os ischium. Pohyby konané
kyčelním kloubem jsou v mnoha směrech, proto je užitečné
znát anatomii svalstva pánve a jejich funkci k rozlišení místa
původu a příčiny bolesti při poranění měkkých tkání.
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určenému pánevní dutinou. Při nestabilních frakturách
se může objevit až 4 litry krve v pánevní dutině
a retroperitoneálním prostoru s následkem šokového
stavu a vznikem životu ohrožujícího krvácení. Bez ohledu
na mechanismus poranění, první pomoc je stále stejná.

POHLED

• Zjevná deformita/asymetrie? Jak si hráč drží končetinu?
Pamatuj, že původ bolesti může být přenesený, proto
vyšetři kloub nad a pod uvažovaným místem poranění,
v případě pánve, např. dbejte pozornost na lumbosakrální
část páteře a koleno, stejně tak jako na vlastní pánevní
kruh a kyčelní kloub.
• Otok ?
• Zhmoždění nebo krvácení?

Komplikace zlomenin pánve jsou zpravidla spojeny
s krevními ztrátami, které mohou být zhoršeny při otevřeném
poranění. Ke snížení či zastavení krevních ztrát znehybněte
a stabilizujte pánevní kruh pomocí běžně dostupné
pánevní vázačky nebo velkého ručníku či prostěradla. Jiné
komplikace, které je třeba předvídat, mohou být spojeny
s poraněním páteře a vnitřních orgánů pánevní dutiny.
Postup vyšetření je založen na primárním vyšetření, jak je
popsáno v A:1.

•
POHMAT

• Nepružte pánví - tím pouze zhoršíte případné krvácení či
stabilitu zlomeniny (ze stabilní na nestabilní).
• Palpačně vyšetřete hřeben kosti kyčelní od sakroiliakálního spojení směrem dopředu. Vyšetřete bolestivost
tříselné krajiny, pak nahmatejte kyčel a postupujte
od velkého hrbolu femuru směrem dopředu.
• Citlivost, otok, krepitus.

POHYB

• Postup vyšetření dle ABC, pánev jako součást „C“.
• Nezapomeňte zvážit možné postižení krční páteře jako
součást distrakčního poranění pánve, proto v rámci
preventivních opatření přiložte krční límec.
• Pamatujte NEMANIPULOVAT s pánví ve směru otevření
knihy, mohli byste zhoršit možné krvácení.
Použitím pánevní svorky, vázačky či prostěradla či ovázáním
kolem kyčlí, minimalizujete krevní ztráty, snížíte bolestivost
a částečně stabilizujete zlomeninu.
Zatímco zařizujete převoz na nejbližší úrazové oddělení,
doplňujete tekutiny nejlépe pomocí i.v. roztoků, zajistíte
žádoucí analgezii a podání kyslíku.

• Při manipulaci s pánví jinými pohyby než při rolování,
je nutno dbát na možnost nestability poranění, proto
provádějte pohyby se šetrným tlakem na hřebeny
kosti kyčelní směrem anteromediálním, aby se pánev
uzavírala, než aby se otevírala.

Avulzní zlomeniny
Tento typ zlomeniny je mnohem častější u adolescentů než
u dospělých. Vzniká náhlou kontrakcí svalstva, která může
být excentrická či koncentrická. Při úponu svalu na kost
dochází tahem k dislokaci fragmentu kosti.

• Pohyby kyčelními klouby vyšetřujte prvně aktivní hybností
hráče, poté pasivní. Dále zjistěte rozsah pohybů a směry,
kterými je vyvolána bolestivost. Ujistěte se, že vyšetříte
také femur a kolenní klouby.

Ve fotbale, při odkopu míče, dochází k flexi v kyčelním
kloubu a extenzi v kloubu kolenním, kde hlavní svalovou
práci vyvolává kontrakce m.rectus femoris. Ta může být
příčinou vzniku avulzní zlomeniny v místě počátku svalu
ve spina iliaca anterior inferior. Bolest vzniká zpravidla
náhle, palpačně zřejmá bolestivost na postižené straně
a bolest v počáteční flexi kyčelního kloubu. Avulze začátku
hamstringů na tuberositas ischiadica může taktéž vzniknout
při sprintu.

ZLOMENINY
Zlomeniny pánevního kruhu
Zlomeniny pánevního kruhu se vyskytují ve fotbale
poměrně zřídka, jsou výsledkem působení tupých
vysoko-energetických sil. Avšak porušení kruhu může být
výsledkem krvácení do potenciálně velkého prostoru

76

Výsledkem je bolestivost při flexi kolene a palpační
bolestivost na tuber ischiadicum. Avulze m.sartorius se
objevuje při jeho začátku na spina iliaca anterior superior.
Vzniká náhlou prudkou flexí v kyčelním kloubu při výskoku.
Výsledkem je pak bolestivost svalového úponu a při aktivní
flexi kyčle.

Vyšetření, oxygenace, poskytnutí analgezie, fixace
s imobilizací, převoz na úrazové oddělení k definitivnímu
ošetření na operačním sále, toť postup při jiných a dalších
poraněních.

Léčba všech avulzních zlomenin je obdobná a spočívá
v odlehčování, přiložení ledu a analgezii. RTG obraz
pak ve většině případů potvrzuje diagnosu. Případná
ortopedická fixace se odvíjí od velikosti fragmentu.

Ectopické těhotenství
O diagnóze ektopického těhotenství bychom měli vždy
uvažovat v případě hráček, které jsou ve fertilním věku,
u nichž se bolesti v pánevní krajině objevily náhle. Vaginální
krvácení při tom není podmínkou správného určení diagnosy
a je různě presentováno při primárním vyšetření.

Stresové fraktury
Stresové zlomeniny většinou postihují krček femuru nebo
rami ossis pubis. Patologie vzniku spočívá v přenosu
síly na vlastní kost z oslabeného svalstva, které nemůže
zvládnout zatížení, jemuž jsou vystaveny. Opakovanými
mikrotraumaty kosti tak může dojít ke vzniku zlomeniny.
K tomu zpravidla dochází při zvýšení zátěže tréninkového
programu nebo změnou hracího povrchu.
V případě fraktury krčku femuru si hráč obvykle stěžuje
na bolestivost tříselné krajiny, která se zhoršuje při aktivním
pohybu, ale zmírňuje v klidové fázi. Palpačně nacházíme
bolestivost v inquinální krajině a bolest při rotaci kyčle.
Při zlomenině ramus ossis pubis si hráči taktéž stěžují
na bolestivost v tříselné krajině, ale stejně tak současně
i na palpační bolestivost raménka kosti stydké.
Diagnostika bývá obtížná, zvláště pro negativní RTG obraz,
nicméně předpoklad možné stresové fraktury bychom
měli zvažovat, pokud se symptomy nelepší. Pak je vhodné
doplnit RTG obraz s odstupem.
Luxace kyčle
Luxace kyčelního kloubu vyžaduje značnou sílu, proto bývá
toto poranění výsledkem vysoko-energetického traumatu.
Není to běžné poranění vyskytující se ve fotbale, nicméně
pokud se objeví, může být spojeno s frakturou krčku femuru
či acetabula. Bez působení vysokoenergetické síly se luxace
kyčle může vyskytnout při špatném doskoku na nerovném
povrchu.

NEÚRAZOVÉ STAVY

Posturální hypotenze je velmi subtilní známkou šoku, proto
by měli být pacienti řádně vyšetřeni. Pokud jsou pochyby
o vlastní diagnóze, zajistěte hráčům transport k řádnému
a formálnímu vyšetření na pohotovostní službu, ideálně
na místo, kde je k dispozici gynekolog.
Resuscitace je vyžadována u hráčů, kteří vykazují známky
šokového stavu jako tachykardie a/nebo hypotenze (viz
A:1). Opakovaně se jedná o zajištění maximální oxygenace,
poskytnutí analgezie a doplnění tekutin i.v. roztoky.
Torze varlete
Akutní bolest v obou tříslech ve spojení s palpační citlivostí
varlat by nás měla okamžitě upozornit na možnost vzniku
torze varlete. Otok je různorodým příznakem, ale palpačně
může být varle ve skrotu hmatné v horizontální poloze.
Kremasterický reflex není výbavný. V některých případech
můžeme anamnesticky sledovat stejnou diagnózu
na opačné straně.
Okamžité řešení je nutné, tím i šance na úspěšné
znovuobnovení cirkulace se zvyšují, pokud je retorze
provedena do 6 hodin od začátku příznaků.

Hráč si stěžuje na nesnesitelnou bolest na postižené straně,
zkrat končetiny s variabilním vzhledem kyčle se odvíjí
od typu dislokace. Průměrně 90% luxací v kyčelním kloubu
je směrem dorsálním, končetinu si pak hráč drží flektovanou
v kyčli, v addukci a vnitřní rotaci. V rámci vyšetření je při
tomto poranění vhodné provést i neurovaskulární vyšetření
pro možnost poranění n.ischiadicus.

77

ÚRAZOVÉ STAVY

D :6

PORANĚNÍ KONČETIN
Končetinová poranění nejsou častou příčinou vedoucí
k úmrtí, nicméně se řadí mezi nejčastější zranění
fotbalových hráčů. Mnoho zranění bývá výsledkem přetížení
a tím možnost vzniku stresových zlomenin. Etiologie těchto
zranění je různorodá, ale potřeba znát mechanismus úrazu
nás informuje o tom, jak nejlépe provádět management
zranění a zda se nejedná např. o částečné poranění.

neurovascularním, pak nečekáme na radiografický obraz
a okamžitě přistupujeme k vlastní repozici luxace či vlastní
zlomeniny a její stabilizaci. Tuto situaci klasicky můžeme
sledovat u dislokovaných fraktur hlezenního kloubu.
HORNÍ KONČETINA
RAMENO

Při klinickém vyšetření vyšetřujeme pohledem, pohmatem,
rozsahem pohybů a mobilizačními metodami, které nám
mohou napovědět více o vlastním poranění. Pamatuj, že je
nutné vyšetřit kloub nad a pod místem zranění, a v případě
pochybností provést další vyšetření, včetně RTG obrazu
na nejbližším úrazovém pracovišti. Ve většině případů
jednoduché přiložení dlahy a analgezie budou dostačující
pro prvotní fázi při vlastním zranění.
Otevřená poranění
Někdy se vyskytne zranění, které představuje kombinaci
otevřené rány a zlomeniny. Je nutné zjistit, zda má rána
komunikaci se samotnou zlomeninou. Ve většině případů je
žádoucí provést řádnou revizi rány a její vyčištění a ošetření
na operačním sále. Pokud je riziko komunikace rány s kloubní
dutinou, neuzavírejte tyto rány až do okamžiku, kdy zjistíte,
že kloubní dutině nehrozí kontaminace z vnějšího prostředí
a následná infekce.
Za situace, kdy rána komunikuje s kloubem, vyčistěte
samotnou ránu nejlépe, jak je to možné, poté ji překryjte
fyziologickým roztokem navlhčenou gázou či tampónem,
zabandážujte, a končetinu v neutrální poloze imobilizujte.
Po té převezte zraněného na nejbližší úrazové oddělení.
Dislokace nebo zlomenina?
V mnoha situacích klinická diagnóza bývá očividná díky
vlastnímu vzhledu poranění. Např. v případě přední
luxace ramenního kloubu dochází ke ztrátě normální
kontury, hlavice humeru je uložena distálně od glenoidu,
a ke změně zakřivení acromia. Je nepravděpodobné, že
by se tento klinický obraz zaměnil s isolovanou frakturou
humeru, nicméně někdy se vyskytne sdružená zlomenina
tuberculum majus spojená s dislokací a pak je toto
třeba si uvědomit, jestliže jakákoliv repozice předchází
zobrazovacímu vyšetření.
Jestliže se jedná o situaci, kde je zlomenina nebo
pouze luxace, a klinické známky vypovídají o poranění
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Zlomenina klíční kosti
Toto je ve fotbale relativně častým zraněním, kdy je příčinou
pád na nataženou horní končetinu nebo přímý úraz.Vyšetření
se projevuje místní citlivostí nad místem zlomeniny a dle
dislokace fragmentů s či bez viditelné deformity kontury
klíční kosti. Prvotní léčba spočívá v závěsu končetiny.
Acromioclaviculární dislokace
Toto se objevuje isolovaně nebo ve spojení s frakturou klíční
kosti. Stupeň dislokace se odvíjí od postižení vazového
aparátu. Léčba je obvykle konzervativní. Prvotně spočívá
taktéž v závěsu končetiny.
Zlomenina chirurgického krčku humeru
Toto je ve sportu neobvyklé zranění, vzniká pádem
na nataženou končetinu s nebo bez další zátěže hráče (příp.
dalším hráčem). Normální kontura ramene bývá většinou
zachována, čímž se odlisuje od vykloubení. Nicméně
může být přítomen dosti velký otok. Ujistěte se, že nedošlo
k poranění neurovaskulárního svazku a dejte končetinu
na závěs.
Dislokace ramene
Převážná většina bývá dislokována dopředu, výsledkem je
ztráta kontury ramene, kdy hlavice leží distálně a ventrálně
od glenoidu. Léčba spočívá v analgezii, s či bez sedace,
s následnou repozicí.
Je třeba zvážit, kde a kdy se provede repozice. Je třeba brát
v úvahu několik aspektů. Luxace ramene mohou být spojeny
se zlomeninou humeru, proto je vhodné provést RTG
snímek. Nejčastější zlomeninou při luxacích ramene bývá
avulzní fraktura tuberculum majus. To ale nebývá podnět
ke změně v přístupu k samotné luxaci, na což bychom
mohli argumentovat, že nejlepší je provést repozici přímo
na hřišti. Zde jsou dva druhy rizika. Za prvé riskujeme, že při
zhotovení RTG snímku až po repozici může být odhalena
zlomenina, která byla způsobena spíše samotným zvolením

nevhodné techniky repozice, nežli prvotním zraněním a tedy
iatrogenně. Tím narůstá počet zdravotně-právních otázek.
A druhým, více důležitým aspektem, je možnost přidružené
zlomeniny zasahující do kloubu či postihující osu humeru.
Pak je vhodnější repozici provádět ve zdravotnickém
zařízení a lépe na operačním sále. Bez RTG snímku se
můžeme opět dostat do situace, kterou bude nutné řešit
na zdravotně-právním poli.
Proto, vzhledem k výše uvedenému, existují pravděpodobně
3 situace, kdy je možné provést přímou repozici:
1. V případě již opakované luxace - tito hráči navíc vědí
nejlepší techniku repozice.
2. V případě, kdy jsou známky postižení neurovaskulárního
svazku (u izolovaných luxací neobvyklé).
3. V případě, kdy je cesta do nejbližšího zdravotnického
zařízení problematická a zdlouhavá.
U hráčů se signifikantním otokem či při diagnostických
pochybnostech, znehybni paži na závěs a transportuj
ke zhotovení RTG snímku.
Techniky repozice
Nereponujte, pokud hráč není uvolněný. Podejte analgetika.
V ideálním případě použijte Entonox, pokud jej máte
k dispozici.
Jsou 3 jednoduché repoziční manévry, které minimalizují
riziko spojené s možností vzniku fraktury během repozice.
1. Hráč leží na zádech, podepřete postiženou paži, opatrně
ji zvedejte směrem nahoru, abyste dosáhli ventrální flexe
cca 90st v ramenním kloubu. Poté za stálé podpory paže
táhni směrem vzhůru k nebi, při tom váha těla hráče
působí jako trakce. Držením této polohy dojde k repozici
hlavice do jamky díky uvolnění svalstva pletence pažního.

Výše uvedené repoziční techniky jsou relativně bezpečné,
neboť není nutné použití jiné síly na samotný kloub. Jsou
také založeny na stejném principu postupnosti a šetrnosti.
LOKET
Luxace lokte
Taktéž může a nemusí být spojena s frakturou. Dochází
ke ztrátě anatomické konfigurace lokte, představenou
epikondyly humeru a olecranem. Klinicky je zjevná
deformita. Zkontroluj pulzaci periferie. Jestliže puls chybí,
zvažuj okamžitou repozici, ledaže by byl možný rychlý
transport do nejbližšího zdravotního zařízení.
Většina dislokací je v posterolaterálním směru. Repozice
dosáhneme flexí lokte. Druhá osoba táhne předloktí
distálně, pomocí palce tlakem na olecranon taktéž
distálním směrem. Po repozici dojde k viditelnému obnovení
anatomické konfigurace lokte. Ve všech případech je nutné
vyšetření na úrazové ambulanci, v některých případech je
nutné i přijetí.
Zlomenina hlavičky radia
Jedná se o relativně běžné poranění, které je výsledkem
pádu na nataženou horní končetinu. Otok a palpační
bolestivost na hlavičce radia jsou klinickými známkami
poranění. Léčba je většinou konzervativní a spočívá
ve fixaci se závěsem.
Zlomenina olecranu
Jedná se o méně časté poranění, jež vzniká přímým pádem
na loket. Jedná se většinou o distrakční zlomeninu, kdy tah
úponu m.triceps brachii dislokuje fragmenty, pak je nutné
operační řešení. Vhodný je závěs a zhotovení RTG snímku.
Suprakondylická fraktura				
Je častější u dětí, ale může být spojena s neurovaskulárními
komplikacemi, proto je vhodný převoz do zdravotního zařízení
ke zhotovení RTG snímku a následný závěs končetiny.
ZÁPĚSTÍ

2. Hráč je v polosedě, proveďte extenzi lokte a po té
šetrně táhněte paži směrem dolů, tj. k nohám hráče.
Tímto způsobem zreponujete dolní luxaci ramene. Není
zapotřebí jiné síly, nežli směr tahu operatéra dozadu při
držení paže hráče.
3. Hráč leží se zavěšenou paží přes hranu stolu, požádejte
je držet láhev vody jako závaží. Gravitace umožní repozici
svěšené končetiny.
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Zlomenina distálního radia a/nebo ulny
Jedná se o běžné poranění z pádu na nataženou ruku. Bolest,
otok, hematom a deformita bývají znatelné. V některých
případech je nutná repozice zlomeniny s následnou
fixací dlahou, analgezie a konzultace na úrazovém
pracovišti. Z důvodů neurovaskulárního poranění je velmi
nepravděpodobné, že by se prováděla repozice zápěstí
přímo na hřišti.

ÚRAZOVÉ STAVY

Zlomenina os scaphoideum
Toto je relativně běžné zranění a velmi častou příčinnou
sporu díky přehlédnutí či špatné terapii. V rámci poranění
zápěstí se jedná o klinický otok, bolestivost ve fossa
Tabatiere při palpaci, stejně jako bolestivost při pohybu
palcem a 2.prstem.
PALEC
Benettova zlomenina
Přímé násilí na palec vede ke vzniku zlomeniny baze
I. metakarpu s luxací v karpometakarpálním kloubu. To
vyžaduje repozici a fixaci s přiložením dlahy, po té transfer
na úrazové pracoviště.
Postižení vazového aparátu palce
Při hyperabdukci palce může dojít k porušení kolaterálního
ulnárního ligamenta, proto je nutné vyšetřit a zdokumentovat
stabilitu palce.
OSTATNÍ PORANĚNÍ
Dejte si pozor na rotační deformity při poranění prstů. Daleko
četnější jsou zlomeniny článků prstů než záprstních kostí,
které podléhají většinou konservativnímu způsobu léčby.
Rotační deformita je výjimečně omezující a je zraněním,
které může ohrozit kariéru, proto tyto případy odesíláme
na úrazovou ambulanci.
DOLNÍ KONČETINA
Aby bylo možné posoudit funkci při akutním poranění dolních
končetin, je nutné se rozhodnout, zda hráče postavit či ne.
Toto proveďte pouze postupně po předchozím vyšetření
pohledem, pohmatem a rozsahu pohybů.
V mnoha případech, zvláště v těch uvedených níže, bude
zcela zřejmé, kde je samotné poranění. Proto nebude problém
s přemístěním hráče.. Pokud jsou pochybnosti o závažnosti
zranění, nepokoušíme se postavit hráče na nohy až do doby,
kdy je pomocí nosítek přemístěn z hracího pole, a nejsou
provedena další vyšetření mimo hřiště.
Zlomenina femuru
Jedná se o zranění potenciálně život ohrožující, zvláště jako
součást sdruženého poranění. Ve fotbale je to neobvyklé
poranění, které je výsledkem působení traumatických sil.
Postup ve zdravotní péči i u tohoto zranění je s respektem
k vyšetření dle ABC, s prvořadým zajištěním dýchacích cest
a krční páteře.
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Co nejdříve je nutné zajistit intravenózní přístup pro
možnost podání i.v. morfinu či nutnosti podání i.v. tekutin.
Během tohoto zranění dochází ke zcela zjevné ztrátě krve
a tím i poklesu krevního objemu, což může mít za následek
šokový stav, zvláště při otevřené zlomenině. V ideálním
případě je analgezie zajištěna pomocí femorálního bloku
(viz E:1), což dovolí přemístění hráče a znehybnění
končetiny. Primární a hlavní cíl je zajištění živ. funkcí
a analgezie. Myslete také na symptomy rozvíjejícího se
compartment syndromu.
Poranění kolene
Jestliže má hráč přítomen výpotek v kloubu již na hřišti,
pak se jedná pravděpodobně o rupturu LCA nebo frakturu.
V obou případech se objevuje v kloubu krev. Pomocí
nosítek odneste hráče ze hřiště, podejte analgetika, přiložte
dlahu, znehybněte končetinu a nedovolte hráči došlapu
na končetinu. Po té zajistěte převoz do zdravotnického
zařízení k dalšímu vyšetření.
Luxace čéšky
Jedná se o relativně běžné poranění s jednoduchou
terapií, u některých hráčů již opakovaně. Převážně se
jedná o laterální luxaci, tu zreponujeme natažením kolene
s mírným tlakem na čéšku mediálně. Pro analgezii je ideální
Entonox, pokud je k dispozici.
Zlomenina tibie 					
Jedná se opětovně o běžné poranění kontaktních sportů.
Součástí počátečního vyšetření je neurovaskulární
svazek, po té zajištění analgezie a znehybnění končetiny
s následným transportem na úrazové pracoviště.
Luxační fraktura hlezna
Toto je poranění s velkým nebezpečím poškození kožního
krytu útlakem dislokovaných kostních struktur, stejně jako
i neurovaskulárního svazku s rozvojem compartment
syndromu. Proto je nezbytná okamžitá repozice.
Většina luxačních zlomenin má za následek narušení nožní
klenby současně s posunem talu dorsálně.
Asistent provede trakci poté, co koleno převedeme do flexe
kvůli uvolnění svalstva bérce. Chytneme za patu, šetrným
tahem směrem distálním provedeme samotnou repozici
luxace, což vyvolá typický zvukový fenomén-“klik“. Po té
se můžeme věnovat mediální a laterální partii hlezna.
Zkontrolujeme pulzaci a ujistíme, že noha je prokrvená. Je
nutné mít na mysli, že zranění může být stále nestabilní,
proto je nutná imobilizace přiložením dlahy. Nadále
kontrolujeme pulzaci a ujišťujeme, že nedošlo k opětovné
luxaci v hlezenním kloubu.

Pokud se jedná o otevřené poranění, zhotov snímek, pokud
je to možné, vyčisti ránu pomocí tampónů s fyziologickým
roztokem, přilož krytí a dlahu k imobilizaci.

ZLOMENINA KRČKU HUMERU

ZLOMENINA BÉRCE 1

LUXACE LOKTE 1

ZLOMENINA BÉRCE 2

LUXACE LOKTE 2
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ANALGEZIE A ANESTEZIE
Léčba bolesti je jeden z nejdůležitějších kroků po poranění
hráče. Existuje mnoho způsobů, jak analgezii hráči podat.

Cesty podání analgetik: perorální, rektální, intramuskulární,
intravenózní.

Klíčové je mít dobrý přehled o všech možnostech úlevy
od bolesti a mít tyto medikace k dispozici.

Zaměříme se na analgetika podávána perorálně
a intravenózně, protože ostatní cesty podání nejsou hráči
při plném vědomí často tolerovány.

Bolest dokáže uvolnit jednoduché použití nefarmakologických opatření jako elevace nebo použití dlah a nemělo
by být opomíjeno. Při přípravě vašeho vybavení byste měli
ideálně zahrnout několik druhů jednoduchých dlah.
Pokud zraněný popisuje neúměrnou bolest končetiny,
i přes podané analgetikum v dostatečné dávce a ani výše
zmíněné nefarmakologické možnosti úlevy od bolesti
nestačí, měla by být zvážena možnost cévního poranění
nebo compartment syndromu. Opětovně hráče vyšetřete
a zjistěte, co je zdrojem bolesti.
Podobně, hráč se zvětšujícími se či neúměrnými bolestmi
hlavy, navzdory adekvátní analgetické léčbě, by měl
být znovu a pečlivě vyšetřen k vyloučení možnosti
nerozpoznaného subarachnoideálního krvácení.
Analgezie a anestezie se do jisté míry prolínají.
Analgezie je definována jako ztráta čití bolesti bez ztráty
vědomí.
Anestezie znamená ztrátu čití bolesti, navozenou lokálně či
celkově, se ztrátou či bez ztráty vědomí.
Toto rozdělení může proto působit nejasně, a proto je třeba
zvážit, zda je pro hráče s bolestmi přínosná pouze jedna
léčba nebo kombinovaná.
ANALGEZIE
Je zásadní se ujistit, že nejsou přehlížena jednoduchá
opatření. Perorální podání analgetik jako je Paracetamol,
je často vnímáno jako podřadné, jelikož je běžně
k dostání bez předpisu. Jeho analgetický efekt by však
neměl být podceňován. Výhodou je Paracetamol podávat
v kombinaci s dalšími perorálními či intravenózními
analgetiky. Ale i sám o sobě může poskytnout dostatečnou
úlevu od bolesti.
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Paracetamol
Užití 		
Mírná až středně silná bolest
Dávkování	1gram dospělí, iniciální dávka u dětí
15-20mg/kg
Výhody		
Lehce dostupné, a levné; snadná aplikace
Nevýhody	Při předávkování může dojít k těžkému
postižení ledvin a jater
Co-codamol (30/500)
Užití		
Středně silná bolest
Dávkování	1gram dospělí; u dětí není jeho podání
doporučováno
Výhody		Paracetamol v kombinaci s Codeinem
(Codein fosfát 30mg a Paracetamol
500mg) poskytuje lepší analgetický efekt
než samotný Paracetamol
Nevýhody	Závažné vedlejší účinky – nevolnost,
zvracení, závrať, zácpa, útlum dýchání;
při dlouhodobém užívání možnost návyku
Co-codamol 8/500 se nedoporučuje, jelikož nepřináší lepší
analgezii než samotný paracetamol, a zároveň má větší
vedlejší účinky.
Nesteroidní antirevmatika (NSAID)
Léky této skupiny mají dobrý analgetický, antipyretický
a ve vyšších dávkách protizánětlivý efekt. Vedlejší účinky
jsou nevýrazné. Před jejich použitím by vždy měla být
odebrána anamnéza kvůli možným kontraindikacím jako je
peptický vřed, onemocnění ledvin, astma. Anamnéza alergie
na nesteroidní antirevmatika je absolutní kontraindikací.
Nesteroidní antirevmatika blokují enzymy cyklo-oxygenázy
Cox-1 a Cox-2. Jsou aktivovány při zánětu a produkují
prostaglandiny, které podporují zánět, horečku a vnímání
bolesti. Cox-1 syntetizují prostaglandiny, které mimo
jiné chrání žaludeční sliznici a podporují funkci krevních
destiček. Blokace působení těchto enzymů má za následek
snížení zánětu, bolesti a horečky, na druhou stranu, ale také
podráždění žaludeční sliznice a proti destičkové účinky.

Vede se polemika o dlouhodobých účincích tlumení
zánětlivých procesů na míru hojení tkání, jako jsou
svaly, vazy a šlachy. Je to na rozhodnutí lékaře a jeho
zkušenostech, zda předepíše tyto léky atletům s akutním
zraněním.
Příklad 		
Ibuprofen
Užití		
Mírná a středně silná bolest
Dávkování	400-600mg do maximální dávky 2,4g
denně (při krátkodobém užívání)
Výhody		Nemá výrazné nežádoucí účinky; levný,
snadno dostupný
Nevýhody	S vyšší dávkou (dávky požívány při léčbě
zánětu) se zvětšuje i počet nežádoucích
účinků
Nesteroidní antirevmatika se používají i v jiných formách
– čípky, gely k lokálnímu užívání, mohou být podávány
intramuskulárně i intravenózně, v tomto případě ovšem
vždy naředěny alespoň 500 ml intravenózního roztoku.
Nesteroidní antirevmatika k lokálnímu použití jsou hojně
prodávána, poskytují místní analgetický efekt, který je
ovšem daleko nižší, v porovnání s perorální formou.
Intramuskulární podání může být problematické, vzhledem
k eventuálnímu vytvoření sterilního abscesu, proto je lepší
se tomuto raději vyhnout.
Opiáty
Léky opiátové skupiny jsou užívány pouze k léčbě silné
bolesti, vzhledem k jejich výrazným nežádoucím účinkům.
Lze je podávat perorálně, lokálně, do svalu, nitrožilně.
V případech sportovních poranění se opiáty aplikují většinou
pouze intravenózně, zvláště při zraněních, kde jsou léčba
bolesti a čas na prvním místě. Intramuskulární podání není
vhodné, právě kvůli časové prodlevě (proměnlivá absorpce
léku) mezi podáním a analgetickým efektem.
Podstatné je, že po intravenózním podání opiátů, nikdy
nenechat zraněného hráče o samotě a pravidelně ho
sledovat, vzhledem k možným nežádoucím účinkům jako
je útlum dýchání a neurologických odpovědí, a častěji se
vyskytující hypotenze, nauzea, zvracení, závrať, což může
v této souvislosti vyžadovat podání anti-emetik.
Opatrnosti je zapotřebí, je-li morfin podáván zraněnému
s přidruženým poraněním hlavy a kdy je možné očekávat
změnu stavu vědomí a miózu zornic, jako přirozený efekt
aplikovaného Morfinu. Mějte v dosahu všechny pomůcky
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potřebné k řešení možných komplikací, stejně tak Naloxon,
k léčbě možného útlumu dechového centra a zástavy dýchání.
Entonox ®
Směs 50% oxidu dusného s 50 % kyslíku užívána jako
analgezie a sedace při výkonech jako je repozice kloubů
a zlomenin.
U pacientů s poraněním hrudníku a hlavy (pneumotorax,
pneumocefalus) by jeho použití mělo být přísně zváženo,
kvůli difuzi oxidu dusného do tělních prostor naplněných
vzduchem, kdy se zvyšuje objem a tlak v daném dutém
prostoru.
Jde o bezpečné a účinné inhalační anestetikum s rychlým
nástupem a odezněním účinku. Kromě euforie, mírné
nevolnosti, závratě, nemá závažné nežádoucí účinky,
pacient by ale během jeho podání měl být monitorován.
ANESTEZIE
Lokální anestezie umožní vyšetření a ošetření ran. Efektivní
blokáda nervu poskytne úlevu od bolesti jak při zlomeninách femuru tak článků prstů. Dobrý přehled o všech
možnostech, metodách a lécích užívaných k anestezii,
vám ulehčí rozhodování a výběr správného postupu v dané
situaci. (lokální anestezie, nervový blok…)
Lidocain
Nejvíce používané lokální anestetikum. Má rychlý nástup,
trvání i odeznění účinku. Proto jeho použití při nervových
blokádách musí být podpořeno použitím ještě dalších látek
s déle trvajícím účinkem jako je bupivacain nebo adrenalin.
Pokud je potřeba většího množství, pak přidání adrenalinu
může zdvojnásobit dávku.
Dávkování je 2-3ml/kg 1% roztoku. Proto u dospělého,
vážícího 70kg by maximální dávka neměla přesahovat
200mg, což se rovná 20 ml roztoku 1% lidocainu.
S přidaným adrenalinem je možné aplikovat až 7ml/kg.
Pomalá aplikace, zahřátí roztoku a použití jehly s menším
průměrem činí podání méně bolestivým. Lidocain nepůsobí
dobře u infikovaných ran.
Všechna lokální anestetika jsou potenciálně kardio
a neurotoxická. Věnujte proto pozornost příznakům toxicity
jako jsou závrať, změna chuti v ústech, hučení v uších,
nesrozumitelná mluva, svalové záškuby, které přechází
v křeče. Aktivně se hráčů ptejte, protože sami by těmto
příznakům nemuseli věnovat pozornost.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Kardiovaskulární příznaky se liší podle toho, byl-li
použit adrenalin či ne. Kombinace s adrenalinem může
způsobit tachykardii a hypertenzi. Bez adrenalinu je
vyšší pravděpodobnost bradykardie a hypotenze. Kardiovaskulární příznaky jsou důsledkem přímého působení
anestetika na myokard.
Léčba těchto příznaků je symptomatická. Ošetřujte
v souladu s ABC. V případě křečí použijte diazepam nebo
lorazepam.
Bupivacain
Toto lokální anestetikum má delší dobu nástupu, ale
i delší trvání (přibližně 5 hodin), proto se s výhodou užívá
u nervových bloků. Je více kardiotoxický než lidocain.
Dávkování je stejné s použitým adrenalinem i bez něj –
2mg/kg. U muže, vážícího 70kg použijte přibližně 150mg,
což je 30 ml 0,5% roztoku.
Lokální anestezie
Tento druh anestezie v rámci podmínek na hřišti má jen
omezené využití. Výjimkou je přípravek amethocaine
užívaný jako lokální anestetikum při úrazech oka, příkladem
je abraze rohovky. Přípravek poskytne téměř okamžitou
úlevu od bolesti, což umožní i řádné vyšetření oka. Efekt
odeznívá po 30 minutách. Pokud se přípravek používá
opakovaně, jeho nevýhodou je, že prodlužuje dobu hojení
slizničního epitelu.
NERVOVÉ BLOKÁDY
Blokáda femorálního nervu
Tato technika se využívá zejména při zlomeninách kosti
stehenní, kdy poskytne dobrou analgezii a usnadní tak
manipulaci s postiženým a aplikaci dlahy.
Dávka
10-15ml 1% lidocainu nebo 5 ml 1% lidocainu + 5 ml 0,5%
bupivacinu
Anatomie
Femorální nerv ( L2-L4 ) je největší větví lumbálního
plexu. Sestupuje středem tříselného vazu do oblasti
femorálního trigona laterálně od arterie femoralis, která
je nejdůležitějším orientačním bodem. Femorální nerv
je odpovědný za inervaci přední a mediální části stehna,
kyčelního a kolenního kloubu.
Technika
Očistěte a vydezinfikujte kůži v oblasti stehna, nahmatejte
stehenní tepnu přesně pod tříselným vazem.
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Zelenou jehlu zaveďte asi jeden centimetr laterálně
od stehenní tepny. Aspirujte a ověřte si tak, že jste nepronikli
jehlou do tepny. Pociťuje-li zraněný parestezie, lehce jehlu
povytáhněte a znovu zaveďte (je důležité neinjikovat nerv
přímo). Je-li postižený bez parestezií, vpíchněte jehlu
do hloubky asi 2-3 centimetrů a aplikujte anestetikum,
poté zacilte jehlou více laterálně a vpíchněte další dávku
anestetika. Při vytahování jehly ještě aplikujte anestetikum
více povrchově.
Nervové blokády prstů
Používá se u zlomenin, dislokací článků prstů ruky i nohy,
u poranění nehtů a nehtových lůžek.
Dávka
1-2ml 1% lidocainu
Anatomie
K prstům na ruce vedou dorzální a palmární digitální nervy,
k prstům na noze dorzální a plantární nervy. Nervová blokáda
se provádí buď mezi metakarpy nebo na proximálním článku
prstu.
Technika
Použijte modrou či oranžovou jehlu. Na dorzální straně
ruky /nohy napichujte laterálně od kosti a postupujte
lehce mediálně směrem pod kost. Aspirujte, k ověření,
že anestetikum neaplikujete do cévy. Injikujte 0,5-1ml 1%
lidocainu. To samé zopakujte na mediální straně prstu.
Vpíchněte další 0,5ml roztoku ještě na dorzální stranu
prstu, abyste zajistili blokádu dorzálních nervů.
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PÉČE O RÁNY
K poranění hráčů a vzniku různých typů ran dochází při
sportu velmi často. Jejich řešení je často obtížné a značně
zredukované, vzhledem k podmínkám na hřišti a tlaku
kladenému na návrat hráče do hry.

Mějte přehled o přeočkování hráčů proti tetanu. I když toto
není akutní problém, který musíte řešit přímo na hřišti, je to
důležitá medicínsko-právní otázka.
VYŠETŘENÍ

Prvotní ošetření rány by mělo zajistit optimální zhojení.
Toto zahrnuje náležité zhodnocení rány – hloubky, délky,
poškození hlubších vrstev tkáně, přítomnost zhmožděné
tkáně a přítomnost úlomků. Pamatujte si: pokud nehledáš,
nenajdeš!
Základem péče o ránu je její důkladné vyčištění. Tento krok
je daleko důležitější než případné profylaktické podání
antibiotik, které se tak, jako tak, používá jen ve výjimečných
případech.

•

O jaký druh rány se jedná? Většinu ran tvoří tržné rány
s nerovnými okraji způsobené tupou silou (v porovnání
s řeznou ránou, která má okraje, ostré, hladké, je
způsobena většinou ostrým předmětem). Porušení či
protržení kůže překrývající místo zlomeniny kosti značí
otevřenou zlomeninu.

•

Kde se rána nachází? Rána na čele nebo v oblasti
nadočnicového oblouku je problémem pro hráče, kteří
musí hlavičkovat. Stejně velká rána u stejného hráče,
například v týlní oblasti může být ošetřena jiným
způsobem, protože je méně pravděpodobné, že v této
oblasti bude hráč ještě jednou zraněn.

•

Jaké jsou rozměry rány (délka a hloubka)? Hloubka
rány je velmi důležitý parametr, zasahuje-li rána
do podkoží, měla by být sešita po vrstvách k zajištění
dobrého hojení a omezení kolekce tekutiny v ráně.

•

Trpí zraněný přidruženým postižením svalů a šlach
nebo nervově –cévními komplikacemi?

•

Je v ráně cizí těleso? Cizí těleso v ráně lze snadno
přehlédnout, zvláště když je rána ošetřována ve spěchu.
Rána může být kontaminována hlínou, trávou, v ráně se
může nacházet úlomek kosti, zub či část štulpny.

OKAMŽITÉ OŠETŘENÍ

ANAMNÉZA
Jakým způsobem hráč ránu utržil? Při tržné ráně
na hlavě vždy myslete na možné poranění krční páteře. Až
po základním zhodnocení hráče věnujte pozornost ráně.
Tržné rány na metacarpophalangeálních kloubech, vzniklé
při pěstních útocích na tvář spoluhráče (s frakturou kůstek
či bez), jsou velmi náchylné k infikování. Proto by měl hráč
vždy pravdivě vypovědět, jak se mu úraz stal.
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Nejlépe je odvést hráče z hřiště na ošetřovnu, společně
ještě s dalším členem realizačního týmu, který může
informovat trenéra či manažera, je-li hráč schopen další
hry, nebo ne.
Rána by měla být vyčištěna a pečlivě prohlédnuta.
Opatrně rozevřete okraje rány a zjistěte, jak je rána
hluboká. K vyšetření rány je třeba nezřídka použít lokální
anestetikum, proto ještě před jeho použitím nezapomeňte
zdokumentovat, jak je zachován cit.

Tampónem navlhčeným ve fyziologickém roztoku ránu
vyčistěte, odstraňte a zdokumentujte eventuální nečistoty.
K odstranění ulpívajících nečistot můžete použít sterilní
chirurgický kartáček na ruce. Výplach rány může být
proveden 20ml stříkačkou a bílou jehlou (19G ). Po nasazení
jehly na stříkačku užijte ochranného krytu k jemnému ohnutí
nahoru a dolu, až se jehla u plastové základny ulomí. Toto
umožní vystříkávání rány sterilním roztokem pod relativně
vyšším tlakem. Máte-li možnost, použijte ochranné brýle.
Výplach opakujte do doby, než je rána zcela čistá.
Zdroje krvácení komprimujte po dobu alespoň jedné minuty,
po té zkontrolujte, je-li krvácení zastaveno. V oblastech
s vysokým prokrvením, jako je pokožka hlavy, použijte
lidocain s adrenalinem, tyto rány zpravidla vyžadují sešití,
pokud krvácení není zastaveno výše zmíněnými způsoby.
Sešívejte širokými stehy, 1/0 silk, abyste stáhli okraje rány
k sobě.
Škrtidla je lépe nevyužívat, ale v případech poranění
prstů, k zhodnocení rány, je jeho použití výhodou. Škrtidlo
jednoduše vyrobte ustřižením jednoho prstu gumové
rukavice, zkontrolujte a umístěte co nejblíže kloubu,
peánem můžete škrtidlo sepnout. Zaškrcení by nemělo trvat
déle než 15 minut.
UZAVŘENÍ RÁNY
Většina ran vzniklých při sportu je vhodných k primárnímu
sešití, či uzavření jiným způsobem. Je-li rána otevřená více
než 12 hodin, je třeba ji pečlivě vyčistit a je lépe nechat
na rozhodnutí specialisty (ne déle než 48 hodin), jestli ránu
sešije nebo nechá zhojit per secundam. Rány v oblasti hlavy
a obličeje, díky dobrému prokrvení, mohou být uzavřeny
s prodlením až do 24 hodin po poranění. Ale vzrůstá riziko
následné infekce a možné dehiscence rány.
Existuje mnoho způsobů, jak rány uzavřít. Pokud nemáte
zkušenosti se sešíváním ran, raději to nezkoušejte. Není
úkolem tohoto manuálu či kurzu toto vyučovat. Ránu pouze
důkladně vyčistěte a odešlete zraněného do nemocnice.
Steri-stripy
Výhody		Levné, rychlé, snadná aplikace
a odstranění, replikace
Nevýhody	Rána musí být suchá, jinak Steri-stripy
sklouznou
Užití		
Povrchové rány
Tipy		Užijte v kombinaci s kožním lepidlem:
Steri-stripy drží okraje rány a lepidlo
aplikujte mezi ně, nebo pomocí lepidla
přilepte Steri-stripy ke kůži

89

Kožní lepidla
Výhody		
Levné, rychlé
Nevýhody	Máte pouze jedinou šanci lepidlo
aplikovat, tkáně zůstanou po jeho použití
již slepené
Užití		Povrchové rány s či bez použití Steristripů
Tipy		
Nepoužívejte na rány v okolí oka
Sešití
Výhody		Levné, běžně dostupné, vhodné
k uzavření hlubších ran
Nevýhody	Musí být prováděno chirurgem, delší
doba aplikace, potřeba lokálního
anestetika, může zanechat horší
kosmetický výsledek v porovnání s lepidly
a Steri-stripy
Užití		
Hluboké rány
Tipy		Začněte sešívat buď od středu rány, nebo
od jejího vrcholu
Svorky
Výhody		Rychlé, i bez použití lokálního anestetika
– záleží na hráči
Nevýhody
Aplikace chirurgem
Užití		Poranění pokožky hlavy; ale ne při
poranění v oblasti čela, má-li být hráč
vrácen zpět do hry
Tipy		Je-li svorka chybně umístěna, mějte
k dispozici odstraňovač
Použitím vaseliny, tampónů a obvazů sice zastavíme
krvácení z rány, nicméně doba strávená ošetřováním
není dostatečná k řádnému zhodnocení charakteru rány.
Tím bychom mohli argumentovat, nicméně pokud nejsou
přítomny další jiné klinické známky ve spojitosti s utrženou
ránou, pak tato může být řádně ošetřena až v poločase nebo
po konci utkání. Toto může být možné, pokud do konce hry
zbývá málo času, existují zde individuální rizika, a proto
bychom neměli brát tuto situaci jako standardní.
Opět bychom mohli namítat. Ale pokud máme hráče
s krvácející ránou, která je zřetelně k sešití, je obzvláště
těžký úkol jej během 5 minut vrátit do hry, neboť v té době
bychom měli i rámcově zhodnotit možný otřes mozku.
Pakliže hráče nejsme schopni vrátit bezpečně do hry během
5 minut, neměli bychom jej vracet vůbec.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

SPECIFICKÉ RÁNY

RET

KŠTICE

Při poranění rtů se zaměřte také na zuby, zkontrolujte, jsouli neporušené, že poraněný zub hráč neaspiroval, nebo
není-li zub zaražen do rtu.

Jsou většinou uzavírány sešitím (hedvábí 1/0 až 3/0 závislé
od umístění rány) nebo svorkami. Oblast hlavy je dobře
cévně zásobená, hojení je rychlé, ale problémem může
být krvácení. To samé platí i pro oblast obličeje, pouze jako
šicí materiál je užíván spíše Ethilon. Čím tenčí materiál, tím
lepší kosmetický výsledek.

Rány na hranici červeně rtu (přechod rtu a kůže) i do velikosti
1mm by měly být zadaptovány, neboť by po zhojení vznikla
jasně patrná vada, především kosmetického rázu.
JAZYK

Při sešívání rány kůže hlavy se ujistěte, že galea (galea
aponeurotika - vazivová vrstva spojující okcipitofrontální
svaly) nebyla zasažena. Je-li natržena, měla by být také
sešita, aby se zmenšilo riziko možné infekce a kosmetického
defektu v důsledku asymetrického pohybu čela (na galeu
se upíná čelní sval). Šicím materiálem šíře 3/0 zachyťte
všechny vrstvy – kůži, podkoží i galeu.
Vlasy raději ostříhejte, než oholte. Oholením se zvyšuje
riziko vzniku infekce.

Sešití jazyku se provádí výjimečně, v případech
pokračujícího krvácení. Je-li rána na přední straně jazyka,
je lépe navštívit s poraněným odborníka, kvůli možnému
rozštěpení jazyka.
RUKA
Při poranění metecarpophalangeálních kloubů pomýšlejte
vždy na eventuální styk zubů protihráče s ránou. Je třeba
ránu prohlédnout v lokální anestezii, odstranit nečistoty,
cizí tělesa (zub), zhodnotit možné poškození šlachy (pozn.
vyšetřete ránu a hlubší vrstvy prstu v extenzi i flexi v MCP
skloubení k vyloučení šlachového poranění).
Amoxicilin a Metronidazol jsou antibiotika předepisovaná
při ráně způsobené lidským kousnutím. Hráči by měli být
otestováni na virové hepatitidy.
PRETIBIÁLNÍ PORANĚNÍ
Ve fotbale dochází k poranění této oblasti nejčastěji
o protihráčovu kopačku. Tkáň v pretibiální krajině je tenká
a jen zřídka se zde rána šije. Důležité je samozřejmě ránu
pečlivě vyčistit a buď uzavřít pomocí Steri-stripů nebo
nechat zhojit per secundam.
INFIKOVANÁ RÁNA
K infikování rány může dojít i přes nejlepší chirurgické
ošetření a péči. Nicméně, nevěnuje-li se dostatek času
prvotní péči o ránu – zhodnocení, vyčištění, může se
následná infekce jen očekávat.
PRAVIDLA
•	Profylaktické podání antibiotik u neinfikovaných ran není
třeba.
•	Není možné strávit čištěním a výplachem rány dlouhou
dobu.
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•	Je-li podezření, že je rána infikovaná, tak to bude nejspíš
pravda. Odstraňte stehy, svorky či Steri-stripy a nechte
ránu hojit per secundam. Začněte od začátku a ránu
vypláchněte. Jestliže rána nezasahuje obličej, budete
pravděpodobně překvapeni tím, jak se rána zhojila,
ačkoli delší doba hojení může být zdrojem frustrace
hráče i jeho lékaře.
KRYTÍ RÁNY
Nejlépe učiníte, budete-li používat takové krytí, s kterým
máte zkušenosti. Špatně zvolené krytí, může z dobře hojící
se rány, udělat ránu problematickou. Pokud si nejste jistí,
neváhejte a předejte hráče do rukou lékařů v nemocnici.
Zjednodušeně řečeno, silikonové nepřilnavé krytí je
použitelné na většinu ran od popálenin, přes tržné rány až
po infikované rány. Ve spojení s Inadinem se dosahuje velmi
dobrých výsledků.
TETANUS
Většina lidí je očkována i řádně přeočkována proti tetanu.
PRAVIDLA:
• Existuje-li jakákoliv pochybnost o očkování, odešlete
hráče do nemocnice k přeočkování.
• Samozřejmě hráče, který nebyl očkován proti tetanu
vůbec, odešlete do nemocnice také.
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E :3

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Měli byste si být vědomi svého vlastního vybavení
a předpokládat, že jen to bude tím, co budete mít k dispozici.
Nepočítejte s jinými medikamenty či vybavením, zvláště
když cestujete daleko.
Tím je i řečeno, že nemá význam mít součástí vybavení
věci, s kterými nejste seznámeni či které neumíte používat.
Je vhodné mít seznam léků a příslušenství a být si kdykoliv
jistý jejich použitelností.
Tím máme i na mysli rozdělení položek na:

jednotlivce, kteří jsou součástí výpravy. Máte-li povinnost
péče o staršího člena představenstva, zkontrolujte, zda má
potřebné léky, pokud nějaké užívá. Navzdory tomu, že tým
je plný mladých hráčů, součástí týmu jsou i starší osoby,
proto je vhodné mít u sebe léky vhodné i pro ně.
Veďte si seznam léků s daty jejich exspirace. Tím budete mít
přehled, kdy jaký lék je nutné vyměnit.
Kontrolované léky, jako je morfin, musí být brány v úvahu
a zohledněny, což by neměl být problém ve vlastní zemi, ale
pokud cestujete do cizí země, je potřeba se poradit a ověřit,
jinak byste se mohli dostat do vážných problémů.

1. léky (př. antibiotika nebo inhalátory;)
1. RESUSCITACE
2. chirurgické příslušenství ( př. Steri-stripy;)
3. příslušenství pro resuscitaci ( venflon, IM adrenalin.)
Mějte jistotu, že máte přístup k vybavení kdykoliv.
Ponecháním nosítek či krčního límce v autobusu, když váš
tým právě hraje, nepomůžete hráči, když bude potřebovat
imobilizaci či odnesení ze hřiště. Podobně v případě
defibrilátoru.
Obecně, většina vybavení, které potřebujete, bývá v pomezí
hřiště. Je nepravděpodobné, že budete muset běžet
na hřiště s něčím jiným než s párem rukavic a několika
tampóny. Pomocí vašich rukou zkontrolujete dýchací cesty
a zajistíte krční páteř.
Být týmový lékař znamená, že byste měli pracovat na své
vlastní úrovni způsobilosti. Neměli byste se pokoušet
dělat jakýkoliv postup, na který se necítíte dobře trénovaní
nebo jej neumíte dobře provádět. Jestliže jste zaměstnaní
určitou organizací, ujistěte se z obou stran, že přinášíte
týmu dovednosti, s kterými jste spokojeni. Může se stát, že
budete mít v soupravě speciální pomůcky. Pokud nemáte
potřebnou způsobilost a dovednosti k užívání těchto
pomůcek, oznamte to dopředu než v situaci, kdy byste za to
mohli být kritizováni.
Zkontrolujte a ještě jednou zkontrolujte obsah vybavení před
odjezdem a ujistěte se, že datum spotřeby léků nekončí
dříve než váš výlet. Měli byste mít s sebou standartní
seznam léků. Také byste při cestování měli mít léky pro
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A (airway) - dýchací cesty
Nosní vzduchovod (NPA, velikosti 6 a 7),
Ústní vzduchovod „Guedel“ (velikosti 3,4 a 5),
LMA - laryng. maska (velikosti 4 a 5 + gel),
krční límec (nastavitelný), kyslíková bomba.
Pozn.: Další pomůcky k zajištění dýchacích cest není nutné,
aby byly součástí vybavení, nicméně pokud s nimi umíte
zacházet, pak mohou být jeho součástí.
B (breathing) - dýchání
Ambuvak (bag valve mask – BVM), obličejová maska,
trauma maska, kanyla většího průměru, náplast.
C (circulation) – krevní oběh
Kanyly, jehly, náplast, glukometr, automatický externí
defibrilátor (AED), fyziologický roztok, infuzní set.

2. LÉKY

3. CHIRURGICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Analgetika	Ibuprofen, Voltarol, Paracetamol,
Cocodamol (opiáty)

•

Balíček na rány s plastovou miskou, gáza, plastový peán

•

Sterilní tampóny

•

 terilní šití, pinzeta (anatomická a chirurgická), nůžky,
S
jehelec

Antibiotika	Penicilin, Flucloxacilin, Augmentin,
Flagyl, Erythromycin

Gastrointestinální Losec, Dioralyte, Immodium,
systém
Stemetil, Dextrosa tbl.
Oči	Amethocaine, Chloramphenicol,
Fluorescein

Jednorázové sety k sutuře jsou relativně levné
a pravděpodobně nejlepší volbou při cestování,
nezapomeňte však, že nesmí být součástí příručního
zavazadla:
• Kontejner na ostré předměty

Kůže	Repelent, antihistaminika, opalovací
krém

• Steri-stripy

Dýchací systém	Inhalátor Salbutamol, Adrenalin i.m.

• Stapler pro rychlou suturu

Baterka, tlaková manžeta, fonendoskop, otoscop, sonda,
nůžky

• Sterilní lepidlo na rány
• Lokální anestetikum
• Čistící roztoky na rány (vhodná je sterilní voda)
V žádném případě nelze považovat tento seznam
za vyčerpávající, jsou zde pouze základní věci, které
jsou doporučeny. Vybavení, které nosíte, má obsahovat
pouze položky, se kterými jste plně seznámeni. Musíte
být obeznámeni s možnými důsledky používání, a to jak
pozitivními, tak negativními, a býti schopni toto vybavení
používat adekvátním způsobem.
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ZÁVĚR
Sekce první pomoci UEFA Vzdělávacího programu pro lékaře fotbalových
reprezentací byla vytvořena ve spolupráci UEFA a Sportpromote (sportpromote.
co.uk).
Autor: Dr J Gordon FRCSEd, MSc, FCEM, MFSEM
Konsultant pohotovostní medicíny
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