
Kdo si hraje nezlobí, ale… 

 

Bc. Lenka Slavíková, DiS. 

 

slavikle@seznam.cz 



Otec a syn 

Dne 22.9.2012 kolem 20:00 

Otec se synem popíjejí burčák 

Otec se snaží přeřezat granát  

Syn něco opravuje v dílně 



Výsledek = výbuch 

Syn , nevidí, neslyší 

Otec, leží na zemi   

Volána RZP 

Transport do FNB UP 



Syn 

Vědomí – při vědomí GCS 15  

Oběhově stabilní TK 140/90  P115
 

SpO2 

98% , VAS 4 

Kůže – mnohočetné zhmožděné rány v 
obličeji, trupu a HKK + DKK 

Hlava – VCL, levé oko bez vizu, tmavé 
zabarvení čočky, ohořelé řasy a omezený 
sluch vpravo 

 

 

 



Syn 

Břicho – četné VCL s cizími tělesy 

Penis – VCL zasahující do pravého třísla  

    (6-7cm) + cizí tělesa 

 

 



Syn, vyšetření 

Laboratoř 

CT 

RTG 

SONO břicha 

 



Diagnózy 

Barotrauma dutin 

Mnohočetné otevřené rány hlavy 

Mnohočetné povrchové poranění hrudníku 

Otevřená rána penisu 

Otevřené rány břišní stěny 

Cizí těleso v oku 

Ruptura ušního bubínku 

 

 



Léčba 

OP  

Revize BD 

Extrakce cizích těles  

Sutury ran 

Přijat na KUCH JIP 1 

ATB , převazy plastikem 

 



Otec 

Vědomí –  bez vědomí GCS 3, na místě 
intubace + řízená ventilace 

Oběhově nestabilní TK 50/30  P80
 

SpO2 

95% , intraoseál v PDK 

Kůže – mnohočetné zhmožděné rány celého 
těla, ohořelé vlasy a vousy, řasy 

Hlava – zornice s cizími tělesy, cizí tělesa v 
obličeji a ve vlasové části 



Otec 

Krk- saze 

Hrudník- tržná rána 6 cm parasternálně 

vpravo 

Břicho- rozsáhlý defekt břišní stěny s 

výhřezem střev a nitrobřišních orgánů 

Končetiny- amputace obou HKK v distální 

třetině předloktí, VCL DKK 



Otec vyšetření 

Laboratoř 

CT ( cizí těleso v pravém bulbu, 

pneumoorbita, střepiny v levém laloku jater, 

roztržení tenkého a tlustého střeva + 

mezenteria) 

RTG 

 



Diagnózy 

Barotrauma dutin 

Mnohočetné otevřené rány hlavy 

Otevřená rána stěny hrudníku 

Otevřená rána břišní stěny 

Poranění jater, cizí těleso 

Poranění tenkého střeva 

Poranění tračníku 

Mnohočetná poranění nitro břišních orgánů 

Trauma. amputace HKK 

Cizí těleso v oku 

Trauma. šok 



Léčba 

OP  

Revize BD 

Extrakce cizích těles  

Sutury orgánů a ran 

Úpravy pahýlů HKK 

Ileostomie 

Překrytí defektu BD COM 

Přijat na KARIM IV ( přežití 10%), do týdně překlad 
na KUCH JIP1 

ATB , převazy chirurg + traumatolog + plastik 



Ošetřovatelské diagnózy v NANDA 
doménách 

Výživa 

Vylučování a výměna 

Aktivita a odpočinek 

Vnímání poznaní 

Vnímání sebe sama 

Vztahy 

Sexualita 

Zvládání zátěže, odolnost vůči stresu 

Bezpečí ochrana 

Komfort 

 

 

 



Komplikace 

Trombóza v. subclavia a v. juguláris 

Zánětlivá komplikace k oblasti ileostomií – 

nutná OP revize 7.4.2013 

Nutrice 

 



Jak šel čas… 

Hospitalizace ve FN Brno 

Syn: 22.9.-4.10. 2012 

Otec:22.9.-23.11.2012 



4.10.2012 



10.10.2012 



17.10.2012 



19.11.2012 



23.11.2012 



11.4.2013 



Na léčbě se podílely 

Klinika anesteziologie a intenzivní medicíny 

Klinika úrazové chirurgie 

Klinika chirurgie 

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie 

Klinika ORL 

Ošetřovatelská péče 

Rehabilitační péče 

Psychologická péče 

 



Co závěrem…? 

Vždycky může být hůř… 

 

 

 

 

                                           děkuji za pozornost 





 



 



 



 



 



 


