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Pilotní projekt v České republice



Deklarace potenciálního střetu zájmů



Základní východiska

• Priority léčby závažně poraněných pacientů

– Zástava kompresibilního krvácení

– Urychlený transport do traumacentra

– Časné podání transfuzních přípravků (TP)
American College of Surgeons–Committee on Trauma 2016

The European guideline on management of major bleeding following trauma 4th Ed. 2016

European Resuscitation Council Guidelines 2015 

• Potenciální rizika zavedení přednemocniční transfuze

– Neindikované podání TP při absenci život ohrožujícího krvácení (ŽOK)

– Neúčelné prodlužování přednemocniční fáze léčby

– Zbytečné znehodnocení nepoužitých TP



Obsah sdělení

• Představení projektu RABBIT

• První zkušenosti se zavedením přednemocniční transfuze do praxe

– Schopnost rozpoznání pacientů se život ohrožujícím krvácením (ŽOK)#

– Ovlivnění přednemocničního času 

– Počet znehodnocených transfuzních přípravků (TP)

– Vliv na průběh nemocniční léčby

#definice ŽOK podle mezioborového doporučeného postupu České společnosti pro trombózu a hemostázu



Současné možnosti léčby



Historie

Přednemocniční transfuze, Dak To, Vietnam, 27. listopadu 1967



Přednemocniční aplikace erytrocytů

J Am Coll Surg 2015



Přednemocniční aplikace plazmy

NEJM 26 July 2018

– Mortalita 30. den: plasma 23,2 % vs. kontrola 33,9 % (p=0,03)

– Významná redukce krevní ztráty a závažnosti koagulopatie (p<0,001)



Londýn, Velká Británie
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Hradec Králové, Česká republika



Průtokový ohřívač



Co od projektu RABBIT očekáváme?

• Snížení spotřeby TP v prvních 24 hodinách

• Snížení závažnosti traumatem indukované koagulopatie (INR, ROTEM) 
a závažnosti traumaticko-hemoragického šoku (laktát)

• Potvrzení proveditelnosti metody (počet znehodnocených TP do 1 %)

• Potvrzení bezpečnosti metody (komplikace, přednemocniční čas)

• Přísná kontrola a zvýšení kvality prováděné léčby



• Souhlas etické komise FN Hradec Králové: 201606 S13P

• Souhlas všech spolupracujících pracovišť
– Traumacentrum pro dospělé a pro děti FN Hradec Králové

– KARIM, Oddělení urgentní medicíny, Transfuzní oddělení, Chirurgická klinika

• Souhlas Královéhradeckého kraje

• Recenze a registrace protokolu v databázi ClinicalTrials: NCT03522636

• Souhlasné stanovisko SÚKL
– Zátěžová validace boxu Credo S4 EMT

– Ověření vlivu vibrací na kvalitu TP při transportu vrtulníkem

– Pracovní postup rozmražení a následné zchlazení plazmy na 4 °C

– SOP a dokumentace (příjem vydaných TP a vrácení TP na sklad, použití rozmrazené 
plazmy, balení TP do boxu, sledování teploty, dodací listy, transfuzní protokol)

Administrativní příprava



Podmínky aplikace TP

Podmínky podání transfuzního přípravku (TP) v PNP

• Závažně poraněný pacient splňující minimálně 1 indikační kritérium

• Podání TP pouze z vitální indikace na odpovědnost lékaře LZS

• 1 TU FFP ➔ 1 TU EBR ➔ 1 g TXA

• Nesmí být narušeny ostatní klíčové principy léčby!





Indikace

Fyziologické indikace

• Nehmatný pulz na radiální tepně

• Systolická hodnota krevního tlaku pod 100 mm Hg



Indikace

Anatomické indikace

• Penetrující poranění hrudníku anebo břicha se známkami závažného krvácení

• Poranění krku, třísla nebo axily se známkami závažného krvácení

• Klinické známky krvácení do dutiny břišní

• Nestabilní hrudní stěna

• Nestabilní pánevní kruh

• Zlomeniny 2 a více dlouhých kostí (femur, humerus, tibie)

• Otevřená zlomenina alespoň jednoho femuru typu OIII 

• Otevřená zlomenina pánve

• Subamputační anebo amputační končetinové poranění proximálně od kolene 
anebo lokte s prokazatelnou velkou krevní ztrátou



Indikace

Indikace na základě mechanizmu úrazu+

• Prokazatelné zaklínění pacienta za trup (hrudník, břicho, pánev) 
s nutností vyprošťování

• Pád z výše více než 6 metrů (nutná verifikace lékařem LZS)

• Přejetí trupu (hrudník, břicho, pánev) dopravním prostředkem

• Zavalení trupu těžkým předmětem nebo zvířetem
+Mechanismus úrazu musí korelovat s anatomickými anebo fyziologickými kritérii. Rozhodnutí o podání TP nesmí být založeno 
pouze na zjištěném mechanismu úrazu. Indikační kritéria pro přednemocniční aplikaci TP nejsou shodná s kritérii definující triáž
pozitivitu a směřování pacientů do traumacentra podle Věstníku MZ ČR.





Kontraindikace

Absolutní kontraindikace

• Traumatická zástava oběhu před zahájením transfuze+

+Setrvalý nebo přechodný ROSC po resuscitaci traumatické zástavy oběhu není důvodem k nepodání TP

Relativní kontraindikace

• Izolované KCP způsobené přímým násilím do oblasti hlavy

• Nespolupracující cílové zdravotnické zařízení

• Věk do 18 let+

+Rozhodnutí o podání TP u pacientů do 18 let může být zváženo jako „rescue“ postup při selhání jiných způsobů léčby



Přednemocniční léčba | výsledky za 5 měsíců

• 205 ošetřených pacientů s úrazem (71,9 % všech zásahů)

– Primární zásahy 99,5 %; z toho 79,4 % vzletů na základě tísňového volání

• Přednemocniční transfuze

– N=16 | muži 56,3 % | věk 44,2 ± 18,6 | NACA skóre 5,1 ± 0,6

– Nedodržení protokolu: 1 ze 16

• Shoda mezi přednemocniční diagnózou ŽOK a jeho potvrzením v TC

– 100 % (15 z 15) při dodržení protokolu

– Pokračování MTP v nemocnici 86,7 % (13 z 15)

– Potřeba okamžité „damage control surgery“ 73,3 % (11 z 15)

x



• Počet znehodnocených TP
– 0,6 % (2 z 338 vydaných TP)

– Žádné znehodnocení TP z důvodu nevhodného skladování nebo hemolýzy

– Teplota ve vrtulníku v období 20.-27.8.2018: 12,3–38,6 °C

Přednemocniční léčba | výsledky za 5 měsíců

• Přednemocniční čas

– Doba od přijetí pagerové výzvy do předání v TC: 57,3 ± 11,6 min

– Královéhradecký kraj (n=5): 53,6 min | Pardubický kraj (n=8): 60,0 min 
Liberecký kraj (n=1): 67,0 min | Středočeský kraj (n=1): 45,0 min

– Doba od začátku 1. tísňového volání do předání v TC: 74,3 ± 28,5 min

– Královéhradecký kraj (n=5): 55,4 min | Pardubický kraj (n=8): 84,5 min 
Liberecký kraj (n=1): 111,0 min | Středočeský kraj (n=1): 51,0 min



Transfuze vs. kontrola | výsledky za 1 měsíc

Květen–červen 2017 Červen 2018

N 6 6

ISS 31 44

Fibrinogen při předání do TC (g/l) 2,7 2,8

Laktát při předání do TC (mmol/l) 6,3 4,3

Přednemocniční transfuze (TU) 0 1 plasma + 1 EBR

Spotřeba krystaloidů v PNP a na UP (ml) 1850 1083

Spotřeba koloidů v PNP a na UP (ml) 0 0

Spotřeba erytrocytů za 24 hodin (TU) 8,7 7,2

Spotřeba plazmy za 24 hodin (TU) 8,3 7,5



Shrnutí

• Přednemocniční transfuze se stala nedílnou
součástí léčby pacientů se závažnými úrazy

• Personál LZS rozpoznal správně ve všech 
případech ŽOK a indikoval transfuzi u 87 % 
pacientů vyžadujících MTP v traumacentru

• Budoucnost? Plná krev...
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Děkuji za pozornost!


