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10 Dopravní úrazy těhotných žen  
– specifika neodkladné péče 
Kepák J.

v případě kolize významné nebezpečí pro ženu i plod, 
už při rychlosti vyšší než 30 km/h. Hrozí dopravní 
polytrauma s řadou okamžitých i dlouhodobých 
důsledků pro matku i plod.

Přestože jsou i v nejvytíženějších traumacentrech 
dopravní polytraumata těhotných žen poměrně 
vzácná, vždy představují pro personál urgentního 
příjmu i operačních sálů dramatickou a emocionálně 
vypjatou situaci. Jde o zcela specifickou problematiku 
urgentní medicíny.

Polytrauma v těhotenství jako komplexní děj po-
stihuje celý organismus, jeho léčba je komplikovaná 
a ne vždy úspěšná. Nejčastější příčinou jsou právě 
dopravní nehody. V současnosti jsou díky vybave-
ní, dostupnosti a rychlosti rychlé lékařské pomoci 
a lékařské záchranné služby zachráněny i postižené 

Počet těžkých dopravních úrazů na našich silnicích 
je stále vysoký. Používání bezpečnostních pásů 
je nedostatečné, přičemž u nepřipoutaných osob 
v případě dopravní kolize výrazně stoupá riziko 
závažného mozkolebečního poranění, stejně jako 
poranění břicha či pánve. Situace v České republice 
je dlouhodobě nepřijatelná.

Vzhledem k faktu, že prakticky všechny těhotné 
ženy v automobilech cestují (často samy vozidlo 
řídí, i ve vyšším stupni těhotenství), musíme denně 
předpokládat, že ani jim se v případě dopravních 
kolizí závažná poranění nevyhnou. Hrozí zbytečné 
ztráty životů a zdraví těhotných žen i jejich ještě 
nenarozených dětí. 

Rizikové chování těhotné – nepřipoutání se nebo 
nesprávné použití bezpečnostních pásů – představuje 

obr. 10-1. Používání bezpečnostních pásů vý-
znamně zvyšuje bezpečnost těhotné i plodu. 
zejména v pokročilém stadiu těhotenství má 
být ramenní pás pohodlně veden přes hrudník 
mezi prsy a spodní pás by měl být uložen co 
nejníže. Tento bezpečnostní prvek platí jak pro 
těhotnou řidičku, tak i event. spolujezdkyni
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těhotné ženy, které by se dříve nedožily nemocniční 
péče, a díky moderní léčbě mají dnes velkou šanci 
přežít i těžká poranění, v minulosti neslučitelná se 
životem. 

Až 70 % všech těžkých úrazů v těhotenství způsobí 
dopravní kolize. Výskyt polytraumat těhotných žen 
je vzácný, ale velký problém i výzva pro urgentní 
medicínu. Riziko představuje především abrupce 
placenty, ruptura dělohy, retroplacentární nebo retr-
operitoneální hematom, rychlý rozvoj diseminované 
intravaskulární koagulopatie (DIC). Polytrauma 
těhotné ženy vyžaduje co nejdříve porodnickou ex-
pertízu (diagnóza těhotenství, gestační stáří, odhad 
prognózy, viability plodu, kardiotokografické moni-
torování, urgentní císařský řez). Urgentní císařský 
řez obvykle zahajuje operační řešení polytraumatu 
těhotné ženy (evakuace dělohy zabrání dalšímu 
rozvoji DIC, usnadní resuscitaci těhotné, může 
zachránit plod).

Kriticky důležitý je organizovaný, týmový, mul-
tidisciplinární postup. První prioritou je stabilizace 
a léčba stavu matky, teprve pak má být pozornost 
soustředěna na plod.

Trauma v těhotenství má svoje specifika. Při úrazu 
těhotné jsou ohroženy dva životy. Přežití plodu závisí 
na přežití matky. Léčebné priority zůstávají nezměně-
ny, ale resuscitace a stabilizace by měly být modifiko-
vány s ohledem na anatomické a fyziologické změny 
v těhotenství. Časná spolupráce porodníka je žádoucí.

Smrt plodu po traumatu může mít následující 
příčinu: smrt matky (nejčastější příčina), předčasné 
odloučení (abrupce) placenty, ruptura dělohy (vět-
šinou při císařském řezu v anamnéze), přímá pora-
nění plodu – fraktura lebky, intrakraniální krvácení 
(subarachnoidální a intraventrikulární), ruptura jater 
a sleziny, kontuze ledviny.

Důsledky dopravního polytraumatu v těhoten-
ství dělíme na okamžité, krátkodobé a dlouhodobé. 
Okamžité důsledky jsou smrt matky, smrt plodu, 
abrupce placenty, sekundární smrt plodu (hypoxie), 
přímé poranění plodu (trauma lebky). Krátkodobé 
důsledky jsou abrupce placenty + mrtvý plod, urgent-
ní císařský řez z vitální indikace matky (disemino-
vaná intravaskulární koagulopatie), spontánní potrat 
do 24 hodin nebo následná interrupce ze zdravotní 
indikace – genetická, psychiatrická. Z dlouhodo-
bého hlediska se jedná o následky traumatologické 
(posttraumatické deformity pánve, deformity, kom-
plikované hojení, refraktury, reoperace nebo zkratky 
dolních končetin), ortopedické (poruchy statiky 
páteře, velké klouby), psychologické (ztráta dítěte, 
trvalá invalidizace), psychiatrické (posttraumatický 
syndrom). Dopravní polytrauma těhotné může mít 
i porodnické následky ve smyslu poruchy následné 
plodnosti, rizikového průběhu dalšího těhotenství, 

zvyšujícího se počtu ukončení těhotenství císařským 
řezem.

Častý důsledek dopravních kolizí jsou fraktury 
pánve v těhotenství – těhotné nezajištěné při jízdě 
bezpečnostním pásem jsou při čelním střetu ohro-
ženy zlomeninou pánevního kruhu, jeho násilná 
deformace může vést k mozkolebečnímu poranění 
plodu, zejména při hlavičce vstupující do pánve (pri-
migravidy v posledním trimestru těhotenství). Často 
se přidružují další komplikace: retroperitoneální 
krvácení, retroplacentární (nitroděložní) hematom, 
hypovolemický šok, poranění uretry, močového mě-
chýře nebo dělohy. Těžké, dislokované nebo nestabilní 
pánevní fraktury mohou předem znemožnit následný 
porod per vias naturales. 

Cave! Zjištění fraktury pánve by mělo klinika va-
rovat – existuje akutní nebezpečí poranění těhotensky 
dilatovaných pánevních cév a následného masivního 
retroperitoneálního hematomu!

Předpoklady úspěšného řešení dopravního po-
lytraumatu u těhotné ženy:
•	 zajištění	 základních	 životních	 funkcí	 na	místě	

úrazu,
•	 rychlý	transport	do	traumacentra,
•	 cílený,	rychlý	a	systematický	týmový	mezioborový	

postup.

Zvládnutí akutní fáze rozhoduje o dalším vývoji 
z hlediska zraněné ženy i plodu:
1. přednemocniční neodkladná péče (RLP, LZS): 

zasáhnout co nejdříve, pohotově posoudit klinic-
ký stav a charakter poranění, rychle rozhodnout 
o závažnosti a prioritách, nejnutnější stabilizace 
životních funkcí, podat vysílačkou avízo, rychlý 
a šetrný transport nejlépe přímo do traumacen-
tra, tam předat zraněnou těhotnou připravenému 
traumatýmu, vše dokumentovat;

2. akutní příjem v nemocnici (nejlépe traumacen-
trum): svolat traumatým (chirurg-traumatolog, 
anesteziolog-intenzivista a další specializovaní 
konziliáři podle charakteru poranění), co nejdříve 
také konzultovat erudovaného porodníka, v indi-
kovaných případech i neonatologa (je-li zvažován 
urgentní císařský řez nebo hrozí-li předčasný 
porod);

3. zajistit anamnézu a zaznamenat mechanismus 
úrazu (závažnost havárie – decelerační poranění, 
přímý náraz, penetrující poranění, bezpečnostní 
pásy, airbagy);

4. provádět simultánně primární nemocniční po-
moc – akutní reanimační resuscitaci (ABCDE) 
a opakované vyhodnocování situace;

5. zhodnotit funkční stav plodu a jeho viabilitu 
(životaschopnost):
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•	 adekvátně	 resuscitovat	matku	 (doplňování	
cirkulace, oxygenace),

•	 použít	ultrazvuk	k	 časnému	zhodnocení	dě-
ložních a jiných břišních poranění,

•	 jakmile	jsou	prokázány	ozvy	plodu,	zajistit	kon-
tinuální monitorování pomocí kardiotokografu 
(od 26. týdne těhotenství),

•	 učinit	 rozhodnutí,	 zda	 ukončit	 těhotenství	
z indikace plodu nebo matky,

•	 vyhodnotit	možnou	fetomaternální	hemoragii	
(Kleihauerův-Betkeho test, cytometrie);

6. provést doplňující vyšetření a indikovat urgentní, 
život zachraňující výkony, stanovit priority (trau-
matologické, porodnické).
Ošetření na místě havárie musí být cílevědomé 

a rychlé. Dlouhé vyprošťování je vždy nepřízni-
vou předzvěstí pro těhotnou i pro plod. Transport 
je třeba zahájit co nejdříve, protože hrozí riziko 
z prodlení. Je žádoucí směrovat těhotnou do vy-
soce kvalifikovaného traumacentra s okamžitým 
diagnostickým servisem a komplementem, s krevní 
zásobou, traumatologem, intenzivistou, porodníkem 
a neurochirurgem. Nutné je avízo – přesné ohlášení 
situace a stavu, aby byl připraven prostor pro příjem, 
vyšetřovna se spirálním CT, zajištěno vybavení pro 
vyšetření nejen z hlediska polytraumatu, ale i pro 
ultrazvukové a porodnické vyšetření, operační sál 
i odpovídající tým zkušených odborníků.

„Zlatá první hodina“ je období, kdy se prová-
dějí urgentní, život zachraňující operační výkony 
– urgentně z ambulance přímo na operační sál 
(sonografie břicha pozitivní, těžký hemoragický 
šok) – operační výkon co nejkratší, maximálně 
90–100 minut (splenektomie, sutura jater, resekce 
střeva, sutura nebo ligatura velkých cév). Obecně se 
doporučují v této fázi co nejjednodušší a nejméně 
zatěžující výkony. Traumatolog společně s porod-
níkem určí priority postupu. Končetinová traumata 
bývají odsunuta do druhé doby, dutinová traumata 
a neurotraumata jsou posouzena z hlediska pořadí. 

Naprostou nezbytností je časná přítomnost po-
rodníka-gynekologa, zejména v situacích rychle se 
rozvíjející diseminované intravaskulární koagulace, 
spuštěné mimo jiné abrupcí placenty a rozsáhlým nit-
roděložním či retroperitoneálním krvácením (po tu-
pém nárazu do těhotensky zvětšeného břicha), kdy 
urgentní ukončení těhotenství císařským řezem vět-
šinou předchází následné nezbytné traumatologické 
intervenci a může mít charakter život zachraňujícího 
výkonu. Často předchází probatorní laparotomie, dů-
vodem jsou obtížně hodnotitelná poranění pro horší 
přehlednost neinvazivních zobrazovacích metod. 
Na ni navazuje okamžité rozhodnutí, zda bude rovněž 
ukončeno těhotenství s vybavením životaschopného 

plodu per sectionem caesaream. K indikaci vede po-
dezření na abrupci placenty, rupturu dělohy, děložní 
kontrakce, odtok plodové vody. Ve většině případů se 
v rámci polytraumatu těhotenství ukončí císařským 
řezem a poté operatér-traumatolog postupuje dále 
s řešením poranění anatomicky vzdálenějších struk-
tur v retroperitoneu, subperitoneálně v parametriích, 
v oblasti jater, sleziny a bránice.

Operační výkon může mít z tohoto důvodu 
dvojdobý charakter, operatéři se střídají podle svých 
oborových specializací.

Ve 30 % případů těžkého traumatu v těhotenství 
se objeví signifikantní fetomaternální hemoragie. 
Kleihauerův-Betkeho test musí být proveden ve všech 
případech traumatu matky. Všechny Rh-negativní 
těhotné ženy po traumatu by měly dostat anti-D 
imunoglobulin.

Ke zvládnutí podobných situací je nezbytná vysoce 
odborná a organizovaná součinnost všech složek in-
tegrovaného záchranného systému. Role porodníka je 
již v okamžiku avizování transportu zraněné těhotné 
ženy nezastupitelná. Je nezbytné rychlé rozhodnutí 
o provedení urgentního císařského řezu, vyžaduje-li 
to situace. Gynekolog-porodník jako člen příjmového 
traumatýmu zajistí rychlou a přesnou diagnózu tě-
hotenství, gestačního stáří, vitality a životaschopnosti 
i porodnické prognózy. Indikuje a včas provede ur-
gentní císařský řez jako životzachraňující výkon, a to 
nejen z indikace záchrany plodu, ale i pro záchranu 
života matky, hrozí-li diseminovaná intravaskulární 
koagulace. 

Je žádoucí důsledné sledování zraněné těhotné 
i po propuštění z traumacentra. Prevence dopravních 
úrazu je potřebná již v první linii – rutinní instruktáží 
v těhotenské poradně. 
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