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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje roli radiologického asistenta při diagnostice 

polytraumatizovaného pacienta. V teoretické části je popsána úloha radiologického asistenta 

v radiodiagnostice, poté následuje úvod do traumatologie, definice polytraumatu a úrazové 

mechanismy. Popsána je nemocniční péče o polytraumatizované pacienty, trauma tým a role 

radiologického asistenta v trauma týmu. Práce se věnuje zobrazovacím metodám při 

diagnostice polytraumatizovaných pacientů – ultrazvuk, skiagrafie, výpočetní tomografie, 

digitální subtrakční angiografie a magnetická rezonance. U zobrazovacích metod je popsán 

princip, jejich postavení v diagnostice polytraumatizovaného pacienta a úloha radiologického 

asistenta při těchto metodách. Praktická část obsahuje statistické zpracování dat o 

polytraumatizovaných pacientech v průběhu 5 let. Obsahuje údaje o počtu pacientů, kteří byli 

na urgentní příjem přijati s diagnózou polytrauma a bylo u nich děláno vyšetření výpočetní 

tomografií pro polytraumatizované pacienty v letech 2013 až 2017. Zkoumá, zda klesají nebo 

stoupají počty polytraumatizovaných osob, zastoupení mužů a žen, rozložení dle věkové 

kategorie a podle příčin poranění. Také zkoumá, zda nedochází k nadbytečnému užívání 

polytrauma protokolu. 

Klíčová slova 

radiologický asistent, polytrauma, zobrazovací metody, výpočetní tomografie, 

ultrazvuk, skiagrafie, digitální subtrakční angiografie, magnetická rezonance   



 

Abstract 

Bachelor thesis is dealing with the role of a radiology assistant in the diagnosis of a 

polytraumatized patient. The role of radiology assistant in the diagnosis is described in 

theoretical part, then followed by the introduction into traumatology, definition of polytrauma 

and the reasons od injury. Hospital care for polytraumatized patients and the trauma team 

also the role radiology assistant in the trauma team, is described. The thesis is dealing with 

imaging technologies in the diagnosis of polytraumatized patient- ultrasound, skiagraphy, 

computed tomography, digital subtraction angiography and magnetic resonance. As concerns 

imaging technologies there is described the principle, their role in the diagnosis of a 

polytraumatized patients and the role of radiology assistant at these methods. The practical 

part contains processing data of these polytraumatized patients in the span of 5 years. It 

contains data concerning the numbers of patients who were received at emergency 

department diagnosed by polytrauma and were examined by CT for polytraumatized patients 

between years 2013 – 2017. The thesis examines if the number of polytraumatized patients 

increases, number of female and male patients and reasons of injuries and age group.  It also 

examines if the polytrauma protocol is not overused. 

Keywords 

Radiology assistant, polytrauma, imaging technologies, computed tomography, 

ultrasound, skiagraphy, digital subtraction angiography, magnetic resonance   
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1 ÚVOD 

V bakalářské práci se věnuji roli radiologického asistenta při diagnostice 

polytraumatizovaného pacienta. Radiologický asistent hraje důležitou roli v diagnostnickém 

algoritmu. V diagnostice polytraumatizivaného pacienta se uplatňují skoro všechny 

zobrazovací metody- ultrazvuk, skiagrafie, výpočetní tomografie, digitální substrakční 

angiografie a magnetická rezonance. Radiologický asistent by měl každou metodu bezchybně 

ovládat, aby mohl provádět daná vyšetření. Počty polytraumatizovaných pacientů 

každoročně stoupají v důsledku moderního rytmu života a stále se zvyšujícího životního 

tempa, proto se zvyšují i počty prováděných vyšetření. Toto téma jsem si vybrala, protože 

pro radiologického asistenta je práce při diagnostice polytraumatizovaného pacienta velmi 

rozmanitá a zajímavá. Myslím, že radiologický asistent je plnohodnotnou součastí týmu při 

diagnostice polytraumatizovaných pacientů. 

 

 Cílem práce je ukázat algoritmus při diagnostice polytraumatizovaných pacientů, 

popsat zobrazovací metody používané při diagnostice polytraumatizovaného pacienta a také 

popsat práci radiologického asistenta.  

 

 Práce by měla sloužit všem radiologickým asistentům, jak studetům, tak již 

pracujícím ve zdravotnickém zařízení. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Úloha radiologického asistenta v radiodiagnostice 

Historie oboru radiologický asistent se začala rozvíjet s objevem záření X neboli 

rentgenova záření německým fyzikem W. K. Roentgenem. Roentgen záření objevil 8. 

listopadu 1895. Objev daroval celému lidstvu a nikdy si ho nenechal patentovat. O největší 

pokrok se objev rentgenového záření zasadil právě v medicíně. Následovaly objevy 

výpočetní tomografie v roce 1963, za kterou byla udělena Nobelova cena doktoru 

Hounsdfieldovi. Ultrazvuk se v medicíně začal uplatňovat před II. světovou válkou. Roku 

1946 byla objevena magnetická rezonance, ale pro zobrazení člověka se začala používat až v 

roce 1980. (1) 

Úloha radiologického asistenta se plně začala rozvíjet na přelomu 19. a 20. století, 

v době, kdy byly sestrojeny první provozuschopné rentgenové přístroje. (2)  

S rozvojem dalších zobrazovacích a terapeutických metod se pole působnosti 

radiologického stále rozšiřuje. V dnešní době je radiologický asistent nelékařský 

zdravotnický pracovník, který se uplatňuje v různých odvětvích medicíny. Nachází uplatnění 

v nukleární medicíně, radioterapii a v radiodiagnostice. V radiodiagnostice radiologický 

asistent provádí výkony na základě požadavku lékaře. Provádí vyšetření bez odborného 

dohledu u rentgenu, mamografu, výpočetní tomografie, angiografie, magnetické rezonance, 

kostní denzitometrie, na chirurgických a traumatologických operačních sálech a na sálech 

urgentního příjmu. Radiologický asistent pracuje u většiny vyšetření sám, ale výsledek jeho 

práce musí završit lékař – radiolog odpovídajícími diagnostickými závěry, radiologický 

asistent a radiolog spolu musí spolupracovat.  Zajišťuje manipulaci s přístroji a technické 

provedení vyšetření.  Při složitějších vyšetřeních radiologický asistent asistuje lékaři. Jeho 

úkolem je informovat a poučit pacienty o průběhu vyšetření, provádí pacienta vyšetřením, 

dohlíží na pacienta, zda dbá pokynů, aby vyšetření bylo správně vykonáno.  Radiologický 

asistent také instruuje pacienta po vyšetřeních. Je garantem výsledné obrazové dokumentace.  

(2) 
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2.2 Úvod do traumatologie 

Traumatologie je lékařská věda zabývající se úrazy (traumaty). Spočívá v chirurgické 

nápravě poškození. Ještě v minulém století byla traumatologie součástí obecné chirurgie, ale 

v posledních desetiletích let traumatologie prošla rychlým rozvojem. Přisuzujeme tomu lepší 

pochopení zákonů biomechaniky pohybového aparátu, porozumění poúrazové 

patofyziologie reakce organizmu na poranění, aplikace antibiotik, pokroky v resuscitaci a 

anestezii, nejnovějších zobrazovacích technik, mikrochirurgických technik a instrumentárií 

a zařízení operačních sálů.  V dnešní době neustále vzrůstá závažnost a počty úrazů. To je 

přisuzováno zvláště rozvojem motorismu. Dopravní nehodovost je problém, který řeší po 

celém světě. Dalším důvodem je technizace, rychlý moderní styl života nebo intenzifikace 

sportu. Zvyšují se počty těžkých úrazu, zvláště pak polytraumat. Ve vyspělých státech je 

četnost výskytu těžkých úrazů na jeden milion obyvatel až 1000 osob za rok. (3)  

2.2.1 Definice polytraumatu  

"Polytrauma definujeme jako současně vzniklé poranění nejméně dvou tělesných 

systémů, z nichž postižení alespoň jednoho z nich nebo jejich kombinace ohrožují bezpro-

středně základní životní funkce – dýchání, krevní oběh, vědomí a činnost CNS i homeostázu 

vnitřního prostředí. " (4 str. 36) 

Pojem polytrauma má ve zdravotnictví a v celé společnosti stále vzrůstající význam. 

Polytrauma náleží jako vedoucí elita mezi těžká traumata. Polytraumata jsou ve vyspělých 

zemích na vrcholu žebříčku úmrtí ve věkovém rozpětí 1–45 let.(4) 

Při polytraumatu musí být úrazy jednotlivých tělesných systémů závažné. Poranění 

můžeme rozdělit do čtyř skupin: poranění hlavy, hrudníku, břicha a poranění pohybového 

aparátu. Mezi úrazy hlavy mohou patřit nitrolební krvácení, komočně kontuzní syndrom, 

zlomenina klenby lební nebo zlomeniny obličejového skeletu. K poraněním hrudníku 

můžeme počítat více než tři zlomeniny žeber, zlomeninu sterna a poranění nitrohrudních 

orgánů. V regionu břišní dutiny muže být poranění retroperitoneálních orgánů, nitrobřišních 

orgánů a bránice. K poraněním pohybového aparátu můžou patřit zlomeniny dlouhých kostí, 

acetabula, dislokované nitrokloubní zlomeniny, potrhání tkáně končetin a prstců, poranění 

pánevního kruhu a páteře s nebo bez poraněním míchy.(3) 
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Nejčastěji jsou zastoupena končetinová traumata v 86 %, dále v 62 % následuje 

poranění hrudníku, v 60 % mozkolebeční traumata a v 36 % traumata břicha a následují 

poranění páteře a pánve. V 63 % se nejčastěji kombinuje končetinové a mozkolebeční 

poranění. (4) 

V dnešní době se podle nejnovějších poznatků přesně stanovené defi -                           

nice mění a rozšiřují. Podle nových poznatků se závažností polytraumatu úzce souvisí 

rozsáhlá zhmoždění měkkých tkání. Patří mezi ně poranění příčně pruhovaných svalů, 

tukových orgánů, poranění těhotných a už životaschopného plodu. Také například rozsáhlé 

nekrotizující pánevní poranění nebo břišní trauma po poranění bleskem. Stále však pro 

polytrauma platí, že nezávisí na původní nebo modifikované definici, charakterem 

polytraumatu je pokaždé komplexnost, nejen svým vlivem na jedince, ale i nutností odborné 

péče. (4) 

2.2.2 Úrazové mechanismy  

Pro diagnostickou léčebnou strategii jsou zásadně důležité úrazové mechanismy. 

Určují prognózu a další klinický vývoj dohromady s aktuálním vyšetřením, stavem pacienta 

na místě nehody a časovým faktorem. Symptomatologie prvotního poranění může být 

překryta přidruženými netraumatickými faktory, tím vyniká význam úrazových mechanismů. 

Mezi netraumatické faktory se řadí podchlazení, bezvědomí, analgosedace, svalová relaxace, 

ovlivnění zásahem lékaře nebo záchranáře nebo přidružené netraumatické faktory. Zásah 

lékaře nebo záchranáře může mít kromě přínosného účinku i účinek nežádoucí. Například 

pohyb s pacientem nebo umělá ventilace mohou vést ke zhoršení traumatu dýchacích cest. 

Překládáním pacienta, vibracemi při transportu, tupým nárazem na hrudní stěnu může dojít 

k rozšíření poranění. Lékař by měl znát mechanismus úrazu. Mechanismus úrazu by měl být 

předán v dokumentaci přijímaného pacienta na urgentním příjmu. Na základě předaných 

informací je vyšší pravděpodobnost rychlé a správné diagnózy nebo nejpravděpodobnějších 

podezření, a tím se lze lépe soustředit na diferenciálně diagnostická komplementární 

vyšetření. (4)    
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2.2.2.1 Nejčastější úrazové mechanismy a poranění  

• Pády a skoky z výše 

Rizikové pro polytrauma jsou pády z 3-4 metrů. Pády z více jak 10 metrů mají riziko 

smrtelného úrazu. Mechanismus pádu nejde zjednodušit pouze na gravitační zrychle- 

ní a výšku. Důležitým faktorem je i úhel dopadu, sklon a tvrdost podložky nebo mechanismy 

brzdící a zpomalující pád, např. větve stromů. Dalším faktorem je svalový tonus, kondice, 

vliv alkoholu či halucinogenů a poloha těla v průběhu pádu. Čím větší je tvrdost podložky a 

delší dráha pádu, tak je poranění při okamžitém vertikálním zpomalení z vysoké rychlosti na 

nulovou vážnější a působení přímé síly na organismus větší. Důležité jsou informace o výšce, 

ze které pád nastal, úhel pádu nebo charakter povrchu místa dopadu. Už při pádech z výšky 

3-4 metrů utrpí mozek a hlava zlomeninu lebeční spodiny a při úderu hlavou o podložku 

dojde ke kontuzi mozku. Páteř je postižena v přechodech pevnějších úseků do flexibilnějších, 

v horním a dolním úseku krční páteře a lumbosakrálním přechodu. Namáhaným úsekem 

páteře je úsek hrudní kyfózy v úrovni obratlů Th6 a Th7 a thorakolumbální přechod. V 

hrudních a břišních orgánech dochází k odtržení stopek fixovaných orgánů a cévních odstupů 

– istmus aorty, oblouku aorty, plicní hily atd. Pohybem orgánů zpětným rázem dojde ke 

kontuzi – otřes dolních plicních laloků a myokardu o bránici. (4) 

• Dopravní nehody – osobní vozy 

 

         K polytraumatům vede jízda ve vysoké rychlosti a náhlé zabrzdění, stlačení 

karoserie, zaklínění ve vozidle, vymrštění vozu, opakované převrácení nebo jízda bez 

bezpečnostních prvků. Při převrácení vozu dochází k odtržení a rupturám velkých 

tepen, které odstupují ze srdce a plicních hilů. Trauma o palubní desku vznikne 

nepřipoutáním nebo absencí airbagů, dochází ke zlomeninám bérce nebo 

mozkolebečním poraněním. S rozvojem použití airbagů může dojít k poraněním – 

náraz na sternum nebo syndrom tlakové vlny. Také při jízdě s bezpečnostními pásy 

může dojít k poraněním. Typ poranění záleží na tom, zda je bezpečnostní pás zapnutý 

na pravé nebo levé straně – pás směřuje na myokard nebo na játra. Bezpečnostní pás 

může být nebezpečný u žen v pokročilém stádiu těhotenství. K traumatům krční páteře 

a hlavy dochází o opěrku sedadla. Při zpomalení vozu projde hlava hyperflexí a pak 

zpětným rázem narazí na opěrku. (4) 
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• Dopravní nehody – motocykly 

 

 U dopravních nehod motocyklů dochází hlavně k mozkolebečním traumatům, 

zejména při absenci bezpečnostní přilby. Bez bezpečnostní přilby dochází 

k poraněním mozkového kmene, hlavy, krční páteře, obličeje a dolní čelisti. Síla, 

která působí na jezdce může být tak silná, že se bezpečnostní přilbu prorazí. V tomto 

případě dojde k mozkolebečním poraněním, která se většinou neslučují se životem.  

Dále traumata postihují páteř, pánev, hrudník a dolní končetiny. (4) 

 

• Dopravní nehody – jízdní kola 

 

 Při malém nárazu dochází k poranění hlavy, krční páteře a dolních končetin. 

U méně závažných případů sražení cyklisty automobilem dojde k tzv. blatníkovému 

poranění. Blatníkové poranění je zlomenina bérce. Při větším nárazu dochází k 

polytraumatům, při kterých je poraněna kombinace hlavy, končetin, hrudníku  

a páteře. (4) 

 

• Dopravní nehody- sražení chodců vozidlem 

 

U sražení chodců zaleží hlavně na síle kolize, rychlosti a vzájemné 

vzdálenosti. Dochází k tzv. blatníkovým a kapotovým zraněním. Postiženy jsou 

především dolní končetiny a při odhození vozidlem na překážku se kombinují s 

mozkolebečním poraněním. Jestliže jde o velký a masivní vůz, který jede ve vysoké 

rychlosti, tak je pravidlem vícestupňové polytrauma. (4) 

 

• Adrenalinové sporty 

 

Mezi adrenalinové sporty s rizikem polytraumat se řadí ty sporty, kde hrozí 

především pád z výšky. Například horolezectví, lezectví, skoky do vody, lety ultra – 

lehkými letadly, lyžování a další. Postihují často nedostatečně zaškolené osoby nebo 

osoby, které nemají příslušnou tělesnou kondici. (4) 

 

Přidružené netraumatické momenty jsou velmi časté. Mezi ně se například 

zařazují vliv alkoholu, drog, podchlazení, chronické choroby, pokročilý věk, obezita, 
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dlouhý časový interval do ošetření, podchlazení nebo dětský věk do tří let čí pokročilé 

těhotenství. (4) 
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2.3 Nemocniční péče o polytraumatizované pacienty  

Komplexní péči o polytraumatizované pacienty rozdělujeme do dvou etap. První 

etapou je přednemocniční péče, ta zahrnuje zabezpečení vitálních funkcí kardiopulmonární 

resuscitaci, transportní stabilizaci zlomenin a převoz do nemocničního zařízení, kde je 

zajištěno prvotní odborné ošetření. Zahrnuje i laickou první pomoc, po které následuje 

specializovaná první pomoc. Odbornou první pomoc zajištují lékaři a příslušníci posádky 

rychlé záchranné služby. Přednemocniční péče je brána jako urgentní a je podřízena zásadám 

Trauma Life Support (TLS). TLS se řídí podle pravidel: uvolnit dýchací cesty, zajistit 

dýchání, zajistit krevní oběh, neurologický stav a komplexně vyšetřit celkový stav 

poraněného. Poté co jsou zajištěny vitální funkce a zraněný byl zabezpečen k transportu, je 

převezen do nemocnice k odbornému vyšetření. (5) 

Druhá etapa je v rámci nemocniční specializované péče, kde se pacientovi dostává 

komplexní ošetření a léčení. Specializovaná nemocniční pracoviště se nazývají traumacentra. 

Traumacentra poskytují traumatologickou péči pro pacienty s těžkými úrazy a polytraumaty, 

jsou zařízena pro stálý příjem pacientů, kteří mají těžká poranění. Dále zajištuji pacientům 

souhrnnou péči, zajištěnou týmem odborníků, která je nutná k rychlému a definitivnímu 

ošetření poranění. (3, 6) 

Specializovaná nemocniční péče je zajištěna v jednotlivých krocích, tak aby byla 

zajištěna prvotní diagnostika, vyšetření a ošetření navazovala, tak, aby nebyl ohrožen život 

pacienta. U léčení a ošetřování pacienta je nutnost týmové spolupráce.  Nemocniční péči 

můžeme rozdělit do 5. fází. První fáze je fáze resuscitační a probíhá na urgentním příjmu. 

Dochází k předání pacienta lékařem nebo rychlou záchrannou službou, ke kompletnímu 

vyšetření úrazovým chirurgem a anesteziologem, v případě potřeby ke kardiopulmonární 

resuscitaci, doplnění objemu tekutin, zajištění plicní ventilace, urgentní sono -                      

grafie (FAST) a kompletní laboratorní vyšetření – hematologie, moč, biochemie, krevní 

plyny a krevní skupina. Celá resuscitační fáze trvá cca 10-15 minut. Pokud je pacient oběhově 

nestabilní a ultrazvuk ukázal dutinové krvácení, je pacient okamžitě převezen na operační sál 

a následuje operace. Významný je i rámcový odhad krevních ztrát. Pokud je pacient oběhově 

stabilní, následuje první diagnostická fáze. Ve druhé diagnostické fázi dochází k RTG 

vyšetřením a poté k CT vyšetření. První diagnostická fáze je fází stanovení konečných 

diagnóz poranění a slouží k určení závažnosti rozsahu poranění. První diagnostická fáze trvá 

do 30 minut. Násled ují konziliární vyšetření – neurologické, oční, ORL a další. Třetí fáze je 
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fází stabilizací raněného a stabilizačních operačních výkonů. Pacient je převezen na oddělení 

intenzivní péče anebo na ARO. Tam pokračuje intenzivní léčba úrazového šoku, monitorace 

a ustálení celkového stavu pacienta. Následují další léčebné postupy a stabilizační operační 

výkony. Ještě se doplňují kontrolní vyšetření jako neurologické vyšetření nebo ultrazvuk. 

Časový rozsah závisí na stavu pacienta a jeho poranění, za ideální se považuje interval 2 až 

3 hodiny. Ve čtvrté fázi dochází k definitivní stabilizaci celkového stavu pacienta a k druhým 

diagnostickým vyšetřením. Tato fáze trvá přibližně do 7 až 10 dne poranění. Pátá poslední 

fáze je fází rekonvalescence, sekundárních a rekonstrukčních operačních výkonů, poté 

následuje rekonvalescence.  Tato fáze je časově nejdelší, trvá v rozmezí 3 až 4 týdnů od úrazu. 

Je to i období, kdy se pacient resocializuje a usiluje o návrat do všedního života. Pacient 

pokračuje v léčbě v rehabilitačním ústavu, ústavu sociální péče nebo v domácím léčení. (5) 

 Péče o závažná poranění a polytraumata má své zásady. Tyto zásady je nutné 

dodržovat. Průměrná úmrtnost u polytraumatizovaných pacientů dosahuje 20 %. Dokonalým 

zajištěním urgentní péče lze snížit úmrtnost při těžkých úrazech až o 10 %. Kooperace mezi 

přednemocniční a nemocniční péčí je základ pro kvalitní léčení a ošetření 

polytraumatizovaných pacientů. Také mezioborová spolupráce je nutná při diagnostice 

těžkých úrazů, která hlavně v časné fázi léčení nesnese časový odklad. (3, 5) 

2.3.1 Trauma tým 

Do trauma týmu řadíme: vedoucího lékaře směny na urgentním příjmu, lékaře 

intenzivní péče, chirurga, ortopeda – traumatologa, radiologa, přivolané konziliáře dalších 

odborností, tři všeobecné sestry, jednoho radiologického asistenta a jednoho sanitáře.  

Jednotliví členové, kteří patří do trauma týmu mají za úkol se dostavit na urgentní příjem do 

2 minut od výzvy. Konziliáři se dostaví do 4 minut od výzvy. (6) 

Každý člen trauma týmu má určité povinnosti pro zajištění diagnosticko-

terapeutického algoritmu. Vedoucí lékař směny na urgentním příjmu dohlíží na organizaci 

vyšetřovacího a léčebného algoritmu. Je nadřízený všem členům trauma týmu. Všichni jsou 

povinni řídit se jeho nařízeními. Lékař intenzívní péče dohlíží na zajištění vitálních                

funkcí a na monitoraci pacienta – ventilaci, zajištění dýchacích cest a krevního oběhu. 

Provází pacienta během celého vyšetřovacího algoritmu, pokud je pacient ohrožený selháním 

životních funkcí. Chirurg zajišťuje diagnostiku a léčbu poranění krku, hrudníku,                      

břicha a velkých cév. Plánuje a stanovuje s vedoucím lékařem urgentního příjmu následné 
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operační výkony. Ortoped – traumatolog zajištuje diagnózu poranění páteře,                                 

pánve a končetin. Dohlíží během celého léčebného a vyšetřovacího procesu na stabilizaci 

osového skeletu, nasazení krční svorky (C-svorka) a pánevního pásu. Po dohodě s trauma 

týmem určuje plán léčby pánve a končetin, s neurochirurgem plán léčby páteře. Radiolog 

zodpovídá za přípravu radiologických pracovišť a také rychlý průběh zobrazovacích 

vyšetření. Vykonává ihned u lůžka pacienta sonografii (FAST) – vyšetření břicha, perikardu 

a pleurálních dutin. Radiolog sleduje přítomnost radiologického asistenta na urgentním 

příjmu a jeho potřebná vybavení, kterými jsou pojízdný rtg přístroj s rtg kazetami. Informuje 

ostatní členy trauma týmu o změnách v popisech RTG a CT snímků. Konziliáři stanovují 

včasnou diagnózu úrazů a nemocí v rámci své specializace. (6)  

Radiologický asistent je nedílnou součástí trauma týmu. Zajišťuje provedení 

standardních skiagrafických RTG vyšetření a následně provádí CT vyšetření. Případně dále 

asistuje u DSA nebo provádí vyšetření magnetickou rezonancí. Radiologický asistent je 

garantem kvality zhotovené obrazové dokumentace a nese za to plnou odpovědnost. 

Provedená zobrazovací vyšetření výrazně přispívají k včasnému zhodnocení stavu 

polytraumatizovaného pacienta a v časné fázi se dle nich usměrňuje neodkladná intenzivní 

péče o pacienta. Závěry zobrazovacích vyšetření rozhodují o prioritách následných úkonů. 
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2.4 Zobrazovací metody užívané v diagnostice 

polytraumatizovaného pacienta 

1. Ultrazvuk – je první metodou v diagnostice polytraumat, používá se koncept FAST pro 

zjištění volné tekutiny v tělních dutinách 

2.  Skiagrafie – druhá historicky nejstarší metodou diagnostiky polytraumat, snímkuje se 

hrudník a pánev 

3. Výpočetní tomografie – dominantní vyšetřovací metoda, rychlá a dostupná 

4. Digitální substrakční angiografie – diagnostická metoda je při využití CT minimální, 

používá se při urgentních aplikacích stentů  

5. Magnetická rezonance – používá se na objasnění předchozích CT vyšetření.(7) 

Ultrazvuk, skiagrafie a výpočetní tomografie jsou zobrazovací metody, které jsou 

součástí standardního protokolu na ošetření polytraumatizovaného pacienta. Používají se 

v první – resuscitační a druhé – první diagnostické fázi. Digitální substrakční angiografie a 

magnetická rezonance nejsou součástí standartního protokolu. Používají se v dalších fázích 

léčby polytraumat.  

2.4.1 Ultrasonografie 

2.4.1.1 Základní princip 

Ultrasonografie nebo ultrazvuk či sonografie je neinvazivní diagnostická metoda. 

Ultrazvuk využívá mechanického vlnění, které se šíří pomocí mechanických kmitů v 

prostředí. Částice prostředí vibrují kolem svých rovnovážných poloh. Nositelem prostředí 

tedy musí být molekuly, ve vakuu nelze ultrazvuk použít. Ultrazvukové vlny mají frekvenci 

vyšší než 20 kHz, pro diagnostické využití je vhodné frekvenční pásmo mezi 1 až 15 MHz. 

Ultrazvuk se při průchodu hmotou absorbuje, rozptyluje, láme a odráží. Ultrazvukové vlny 

se odráží od rozhraní tkání s různou akustickou impedancí. Akustická impedance je tedy 

prostupnost ultrazvuku prostředím a také rychlost ultrazvukového vlnění. Čím větší rozdíl je 

v zobrazovaných tkáních, tím větší je intenzita odrazu. Na hranici tekutého prostředí s kostí 

nebo plynem dochází k odrazu téměř všeho ultrazvukového vlnění. Proto se při vyšetřování 

využívají kontaktní gely na kůži. Gel odstraní vzduch mezi kůží a sondou, tím se zlepšuje 

přechod vlnění do vyšetřované oblasti. Průchodem vyšetřovanou oblastí postupně ultrazvuk 

ztrácí energii a přemění se na teplo. Kvůli absorpci a rozptylu se část energie nevrátí zpět ke 

zdroji. (2, 8, 9) 
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Zdrojem ultrazvukového vlnění je piezoelektrická sonda, vysílá do vyšetřovaného 

místa ultrazvukové vlnění, které je vytvářeno piezoelektrickým měničem. Jsou to krystaly, 

při jejich stlačení vzniká na povrchu elektrický potenciál. Když se elektrický potenciál 

přivede na povrch krystalu, tak se krystal deformuje. Po zastavení přívodu elektrického 

proudu se krystal rozkmitá. Krystaly jsou zabudovány do sondy. Sonda se pak přikládá na 

povrch snímané oblasti. Sondy mohou být konvexní, lineární a sektorové, podle uspořádání 

snímače. Mají různou vysílací frekvenci, pro zaznamenávání vrchních struktur se používá 

frekvence 5–15 MHz, pro zaznamenávání struktur, které jsou v hloubce se používají 

frekvence 2-5 MHz. Ultrazvuk se vysílá v mikrosekundových impulzech s opakovací 

frekvencí, aby bylo možné zaznamenávat odražené vlnění. Zaznamenává se doba, za jakou 

se vrátí signál k senzoru a také intenzita odraženého signálu. (2, 8, 9) 

Používají se různé typy ultrazvukového záznamu: zobrazování v reálném čase a také 

Dopplerovské zobrazení. Nejčastěji používaným záznamem je B-mode. B-mode neboli 

brightness mode je jednorozměrným zobrazením. Zachycuje se velké množství odrazů, 

odrazům je přiřazen stupeň šedi v závislosti na intenzitě. A-mode neboli amplitude mode je 

také jednorozměrné zobrazení, při kterém jsou vytvářeny obrazy na stínítku amplitudy 

odraženého signálu. Závislost korigované intenzity odraženého signálu na čase, který uplyne 

od doby vyslání signálu, znázorňuje křivka. A-modem lze přesně měřit vzdálenost. M-mode 

neboli movement mode zobrazuje pohybující se struktury. Vzniká tak, že se seřadí data B-

modu v čase. Používá se hlavně v kardiologii.  2D obraz se získá jako řada vedle sebe 

seřazených úseček B-modu. Úsečky jsou vychylovány pomocí jednoho měniče nebo 

použitím řady měničů pracujících současně. 2D zobrazení má široké využití např. k zobrazení 

žlučníku, močového měchýře, ovarií, cév, plodu atd. Trojrozměrné zobrazení je rekonstrukce 

z řady za sebou ležících 2D snímků. Tyto záznamy ukazují obraz statických tkaní. (2, 8, 9) 

Další ultrazvukový postup je Dopplerovská technika. Používá se na diagnostiku 

cévních patologií nebo ke zhodnocení prokrvení tkání a průtoku krve. Jev kdy se změní 

frekvence vlnění při odrazu od objektu, který se pohybuje se nazývá Dopplerův jev. 

Dopplerovým jevem lze určit směr pohybu objektu i jeho rychlost. Výsledek je barevný 

záznam – barevné mapování, které zobrazuje hýbající se objekty. Pohybující objekty se 

vyobrazí pomocí odstínů červené a modré barvy. Pohyb směrem k sondě se zobrazuje 

červenou až žlutou barvou, pohyb od sondy modrou až zelenou barvou. (2, 8) 
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Ultrazvukový přístroj se sestává z monitoru, samotného ultrazvukového přístroje, 

který je většinou pojízdný, aby bylo možné vyšetřovat přímo na urgentním příjmu a 

vyšetřovacích sond. (2) 

2.4.1.2 Postavení UZ v diagnostice polytraumatizovaného pacienta 

Ultrazvuk je první vyšetření u polytraumatizovaného pacienta. Vyšetřuje se přímo na 

hale urgentního příjmu. Používá se koncept FAST neboli Focused Assessment with 

Sonography for Trauma. FAST je rychlé vyšetření dutiny břišní a perikardu, v rozšíření 

zahrnuje vyšetření i hrudníku.  Je to cílené vyšetření, jeho primárním úkolem je zjištění volné 

tekutiny v břišní dutině, pleurální dutině a perikardiální dutině. Předpokládá se, že u 

polytraumatizovaného pacienta nalezneme volnou tekutinu v podobě krve. U 

polytraumatizovaného pacienta se muže jednat o hemoperitoneum, hemoporikard nebo 

hemotorax. V ideálním případě lékaři stačí k detekci volné tekutiny pouze 19 sekund. U 

základního FAST zjišťujeme tekutinu ve čtyřech oblastech: v Morisově prostoru – to je oblast 

mezi játry a pravou ledvinou, v perisplenickém prostoru – to je oblast mezi slezinou a levou 

ledvinou, v Douglasově (pánevním) prostoru a v perikardiálním prostoru. V 86 % nalezneme 

volnou tekutinu v Morisově prostoru. Méně častěji v 55 % v prostoru perispletickém a v 

prostoru pánevním z 43 %. Nejmenší objem tekutiny, který je ultrazvuk schopen detekovat v 

dutině břišní je přibližně 250 ml. Objem tekutiny 1 litr je zjistitelný ve 100 % případů.  Pokud 

pacient krvácí jinde než v uvedených dutinách, znamená to negativní FAST. FAST může mít 

schopnost detekovat zdroj krvácení. EFAST je rozšířená forma FAST ultrazvuku. Jedná se o 

metodu vyšetření hrudníku, které má za cíl detekovat hemotorax a pneumotorax. Vyšetření 

FAST limituje především obezita pacientů nebo subkutální emfyzém. (10)  

2.4.1.3 Role radiologického asistenta při UZ diagnostice polytraumatizovaného 

pacienta 

Radiologický asistent se vyšetřování ultrazvukem přímo neúčastní. Na halu 

urgentního příjmu přichází společně s radiologem. Radiolog provádí celé vyšetření 

ultrazvukem. Radiologický asistent se v průběhu vyšetření připraví dle typu přístroje 

používaným na skiagrafické vyšetření. Zkontroluje funkčnost daného přístroje, oblékne se 

do ochranné vesty a je připraven ke snímkování. 
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2.4.2 Skiagrafie 

2.4.2.1 Základní princip 

Rentgenové záření vzniká v rentgence. Rentgenka je vysoce vakuovaná dioda s 

dvěma elektrodami zapojená do obvodu s napětím cca 20-200 kW. Skládá se z 

vysokonapěťových kabelů, pouzdra a vnitřní části. Vnitřní část je vyplněna vakuem                      

a obsahuje zápornou katodu a kladnou anodu. Z rozžhavené katody vyrobené z wolframu 

vylétávají elektrony. Dochází k tzv. termoemisi elektronů. Elektrony jsou urychlovány 

silným elektrickým polem, které vytváří vysoké napětí mezi anodou a katodou. Bez 

anodového napětí neprochází diodou proud a elektrony nedoletí na anodu. Na anodě vzniká 

rentgenové záření. Je to kladná elektroda, kam dopadají elektrony. Na anodě vzniká 

rentgenové záření.  Místo kam elektrony dopadají je ohnisko. Plocha, kam dopadají elektrony 

se nazývá termické ohnisko. Část kinetické energie elektronů se mění na dva druhy 

rentgenového záření: brzdné a charakteristické. Pouze 1% celkové kinetické energie 

elektronů se mění ve fotony rentgenového záření, zbytek se přeměňuje na teplo. Záření 

vychází výstupním okénkem proti anodě. (2, 9) 

Rentgenové záření patří mezi elektromagnetické vlnění, které má krátkou vlnovou 

délku 10⁻⁸ až 10⁻¹² m. Vlnové délky 10⁻⁹ až 10⁻¹¹ m se používají v radiodiagnostice.(8) 

Rentgenky rozdělujeme podle konstrukce. Můžeme mít rentgenky s rotační anodou 

nebo s pevnou anodou. Pevná anoda se v dnešní době moc nepoužívá, používala se u zubních 

rentgenů a v radioterapii. Dnes se používají anody s rotační anodou. Součást rentgenky s 

rotační anodou je zkosený anodový disk z wolframu. Disk je zavěšen na tyči z wolframu. 

Elektrony dopadají na zkosenou část disku. Elektrony tak dopadají na jiná místa na anodovém 

disku, tím se mění termické ohnisko a nedochází k tepelnému zatížení rentgenky. Pouzdro 

rentgenky je vyrobeno nejčastěji z hliníku a uvnitř je obloženo olovem. Rentgenka je 

vytvořena ze skla. Anoda se otáčí velkou rychlostí až 1100 otáček za minutu. Rotací vzniká 

teplo, které sálá do prostoru rentgenky. Poté přechází do oleje, na povrch krytu a pak sálá do 

prostoru. Olej protéká mezi skleněnou rentgenkou a krytem, podílí se na ochlazování 

rentgenky. Rentgenku napájí dva elektrické obvody – vysoké napětí a žhavící proud. Proud 

vchází do rentgenky vysoko napěťovými kabely. (2) 

Při skiagrafii neboli zhotovování snímků vzniká rentgenové záření v rent-               

gence a prochází vyšetřovanou oblastí. Průchodem vyšetřovanou oblastí dochází k tomu, že 
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záření se částečně absorbuje a zbylá část projde tkání. Absorpce závisí na hustotě a tloušťce 

zobrazované tkáně. Po průchodu tkání je registrována na luminiscenčním stínítku, 

fotograficky nebo moderněji, na elektronický detektor. Rentgenový obraz vyšetřované oblasti 

se zobrazí expozicí rentgenového záření. Obrazu jsou přiřazovány různé intenzity stupně 

šedi, podle rozdílných absorpcí RTG záření ve tkáních. To je uskutečňováno, buď digitálně 

elektronickými zobrazovacími detektory nebo analogovým způsobem; ztmavnutím filmu. 

Průchodem RTG záření tkání a dopadem na detektor vzniká obraz zrcadlící velikosti,         

tvary a uspořádání tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti. Kosti mají velkou hustotu a 

absorbují více RTG záření. Záření prochází kostmi méně, tím dochází k tomu, že v těchto 

místech získáme méně intenzivní obraz. To znamená menší zčernání na fotografickém 

materiálu. V měkkých tkáních dochází k nižší absorpci RTG záření, to je způsobeno menší 

hustotou. Měkké tkáně se proto zobrazují jako jasnější neboli větším zčernáním 

fotografického materiálu. Rentgenový obraz tedy znázorňuje stínový obraz dvourozměrně a 

zobrazuje informace o všech tkáních, kterými prošlo rentgenové záření.  Pro dosažení 

dobrého rozlišení a ostrosti obrazu v RTG diagnostice se svazek RTG záření soustřeďuje do 

ohniska, je nutné, aby svazek vycházel z jediného zdroje. (8, 9) 

Pomocí digitální radiografie se rentgenové záření přeměňuje na elektrický proud, 

který se pak převádí v binární systém. Digitální systémy oproti analogovým oddělují detekci 

záření a potom jeho zobrazení. V jednotlivých obrazových elementech čipy nebo pixely  

vytváří digitální obraz. Každý obrazový element v sobě má danou souřadnici a stupeň šedi. 

Množstvím čipů na cm² je určeno rozlišení digitálního obrazu, čím větší je množství čipů, 

tím roste rozlišovací schopnost. Díky digitální radiografii je výsledek vyšetření okamžitě k 

dispozici, lze ho postprocessingově upravovat a může být ihned odesíláno na jiná pracoviště. 

Digitální zobrazovací systémy můžeme rozdělit na nepřímou a přímou digitální radiografii. 

Základem nepřímé digitalizace (computed radiografy) je paměťová fólie formátu klasické 

rentgenové kazety. Na fólii je vrstva mikrokrystalů luminiforu, jednak z CsJ nebo z 

halogenidů barya, které jsou obohacené europiem. Halogenidy barya (F a Cl) mají větší 

citlivost než CsJ. Rentgenové záření dopadá na luminifor, elektrony RTG záření dostanou 

energii, která je vyšší, než odpovídá příslušné orbitě. Elektron přestoupí na orbitu, která má 

vyšší energetickou hladinu a není schopen se vrátit zpět. Dochází k jevu, který se nazývá 

elektronová past, vzniká tzv. latentní obraz. Po expozici RTG zářením se paměťová folie 

vkládá do digitizéru. Digitizér je tzv. čtečka. Fólie se ozáří červeným laserem, tím dochází k 

tepelné fotostimulaci. Elektrony se vrátí do původní polohy a vytváří energii ve formě 

viditelného záření. Viditelné záření následně přejde do fotonásobiče. Ve fotonásobiči je 
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zesílen vzniklý proud elektronů. Elektrický analogový signál přemění analogo-digitální 

převodník na digitální informace. Paměťová folie je pak vymazána intenzivním světlem, tím 

se připraví k dalšímu použití. Je důležité oskenovat fólii co nejdříve, protože stav excitace 

není stabilní. Fólie má menší rozlišovací schopnost s větší velikostí zvoleného formátu. 

Rozlišovací schopnost je také závislá na vztahu pixel a matrix, rozptylu světla a na rychlosti 

skenování. Čím větší rychlost skenování, tím rozlišovací schopnost klesá. Společně s 

digitizérem je potřeba počítač k postrocessingu, vlastní zdroj energie a skener čárového kódu. 

Základní článek přímé digitalizace jsou fotodiody. Přímá digitální radiografie (direct 

radiography) funguje na principu fotoefektu. Na polovodičovém krystalu se elektrony z obalu 

atomu vážou se sousedními elektrony pevnou vazbou. Elektrony se z pevné vazby uvolní 

energií, která je dodána fotony rtg záření. Elektrony se v krystalu začnou volně pohybovat a 

místo které uvolnil elektron zůstává neobsazené. Vzniká tzv. elektron – díra. Vznikne vnitřní 

elektrické pole, které rozdělí elektron – díru. Elektrony směřují do záporně nabíjející se 

oblasti N, oblast P se nabíjí kladně. Mezi elektrony zůstává elektrické napětí, které se měří 

speciálním fototranzistorem na každém pixelu. Na intenzitě elektromagnetického záření 

závisí velikost elektrického proudu v čipu. Závisí také na ploše článku a jeho účinnosti. 

Základem přímé digitalizace je čip, který tvoří matice světlocitlivých polovodičových 

elementů. Rozlišovací schopnost detektorů záleží na velikosti a počtu elementů. (2) 

Používají se tři typy přímé digitální radiografie: 

• CCD systém – stínítko se dělí na pole, pole je snímáno CCD (charge coupled device) 

kamerou, CCD systém doplňuje komplement polovodič a kov-oxid, tento systém je 

více odolný proti šumu, ale účinnost má tento systém jen asi 20 %. 

• Flat - panel s nepřímou konverzí a Si – tvoří scintilační vrstva z CsJ nebo Gd₂O₃, na 

soustavu diod dopadá luminiscenční světlo, diody jsou tvořeny z amorfního křemíku, 

TFT snímače (thin- film trasnsistory) nebo také thin - film tranzistory detekují náboje, 

dochází k zesílení signálu a přechodu do A/D převodníku, nevýhoda tohoto systému 

je rozptyl světla.  

• Flat- panely s přímou konverzí a Se - fotodiody jsou uloženy na skleněném substrátu 

- amorfní selen, TFT snímače a také kondenzátory pro uchovávání signálu, signály se 

převádějí do A/D převodníku, hlavním principem je opět fotoefekt, komplet musí mít 

vlastní chlazení, protože dochází k zahřívání (2)   
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   Podle toho, jak probíhá centrální paprsek pacientem rozlišujeme různé typy projekcí. 

Projekce jsou sagitální, bočné, šikmé a axiální. Sagitální projekce můžeme zhotovit jako 

předozadní (AP) a zadopřední (PA). Boční snímky můžeme mít pravé nebo levé podle 

vyšetřované strany. Při šikmých projekcích drží centrální paprsek s frontální rovinou těla 30, 

45 nebo 60 stupňů. Podle toho, jak je natočen pacient, můžeme šikmé projekce mít pravé 

nebo levé, respektive přední nebo zadní. Důležité je i stranové označování snímků. Stranové 

označování snímků se provádí tak, že vyšetřovaný stojí proti popisujícímu. Písmena P (pravá) 

a L (levá) umisťujeme na okraj snímku, aby nezasahovaly do odečítání nálezů. (2) 

Skiagraficky vyšetřujeme nejčastěji skelet, břicho a hrudník. Skiagrafie je pro své 

jednoduché provedení většinou první v diagnostickém algoritmu. (8) 

V radiodiagnostice se používá celá škála přístrojů od jednoduchých po nejsložitější. 

Přístroje lze dělit na pojízdné a stacionární. V současné době jsou k dispozici na 

radiologických pracovištích přístroje pro staré analogové zobrazování i pro digitální 

zobrazování. Nejjednodušší přístroje na skiagrafii obsahují tyto skiagrafické komponenty: 

vyšetřovací stůl, rentgenka a vertigraf. Vertigraf je přístroj na snímkování pacientů ve stoje. 

Pojízdné skiagrafické přístroje mají různou konstrukci. Nejnovější typy používají 

kondenzátorové nebo akumulátorové generátory. Používají přenosné flat panely a digitální 

zobrazovací receptory. (2) 

2.4.2.2 Postavení skiagrafie v diagnostice polytraumatizovaného pacienta  

Skiagrafie je nejstarší a po dlouhou dobu jediná metoda zobrazení traumat. Na hale 

urgentního příjmu se provádí rentgenový snímek pánve a hrudníku, v případě, že nebude 

ihned následovat CT. Při podezření na pneumotorax nebo nestabilní zlomeninu pánve se 

provádí RTG pánve a hrudníku na hale ihned. (6, 7) 

Při podezření na poranění/ onemocnění plic, hrudní stěny, mediastina nebo srdce jsou 

rentgenové snímky hrudníku základním vyšetřením. Snímky se zobrazují v předozadní 

projekci (AP) na lůžku v leže na zádech. Snímky se zhotovují v nádechu, plíce by měly být 

v plném rozsahu od plicních hrotů po kostofrenický úhel.  (8) 

Snímky pánve se zobrazují předozadní projekcí (AP). Celá pánev by měla být 

zobrazena symetricky do obratlového těla L₅. Provádí se především pro zjištění 
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komplikovaných zlomenin, které v této oblasti znamenají větší krevní ztráty. (11)  

  

2.4.2.3 Role radiologického asistenta při RTG diagnostice polytraumatizovaného 

pacienta 

Po provedení UZ – FAST vyšetření se provádí RTG snímky hrudníku a pánve na hale 

urgentního příjmu v případě, že nebude ihned následovat CT vyšetření. Snímky pánve a 

hrudníku pacienta se pořizují u lůžka pacienta na urgentním příjmu. Radiologický asistent 

pořizuje RTG snímky a obsluhuje pojízdný rentgenový přístroj. Dbá na správné vyhotovení 

rentgenových snímků. Snímkuje obvykle na pojízdném RTG přístroji s RTG kazetami. 

Radiologický asistent vloží RTG kazetu pod snímkovanou oblast (hrudník nebo pánev). 

Nastaví rameno přístroje a rentgenku nad pacienta v daném ohnisku. Na ovládacím panelu 

RTG přístroje nastaví oblast snímkování. Nastaví expozici a parametry rentgenového záření, 

dbá na správnou vzdálenost ohniska a detektoru. Poté RTG kazetu vloží do pojízdného 

přístroje. Dbá na kvalitně vyhotovené rentgenové snímky, aby byly správně zobrazeny 

všechny sktruktury. Snímek se zobrazí na LCD displeji přístroje. Snímky označí stranově dle 

náležitostí.  Snímky okamžitě ukazuje přítomnému radiologovi.  Také dbá na to, aby nebyli 

vystaveni expozicí ostatní členové trauma týmu a osoby přítomné na urgentním příjmu. Musí 

zaevidovat pacienta a vyhotovené snímky. Očistí kazety a popřípadě i přístroj sterilním 

přípravkem. Zkontroluje technický stav přístroje a vypne pojízdný přístroj, aby byl připraven 

pro další použití.   
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Obrázek 1 Pojízdný rentgenový přístroj 

 

2.4.3 Výpočetní tomografie 

2.4.3.1 Základní princip 

Principem výpočetní tomografie je průchod rentgenového záření v mnoha průmětech 

vyšetřovanou vrstvou. Data jsou pak digitálně zpracována. Stejně jako u klasického 

snímkování se RTG svazek zeslabuje při průchodu vyšetřovaným objektem. Projekce se 

mnohonásobně opakuje. Tak vznikají data o pohlcení záření ve tkáni. Vyšetření se tedy skládá 

z velkého množství sousedících skenů, jde o metodu tomografickou. Zdrojem záření je 

rentgenka. Z rentgenky vychází svazek záření, který je vycloněn do tvaru vějíře. Zobrazovaná 

vrstva je určena šířkou vějíře. Záření pak po průchodu vyšetřovaným objektem dopadne na 

detektory, které jsou uložené v kruhové výseči ležící proti rentgence. Detektory 

zaznamenávají množství záření, které na detektor dopadne. (8) 
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Princip denzitometrický je základní princip výpočetní tomografie. Záření je 

převedeno na elektrický signál, který je zpracován počítačem. Vytvoří se matematicky matice 

bodů. Nazývají se obrazové body, tj. pixely. Pixel odpovídá hranolu. Výška pixelů je určena 

kolimací, hranoly se jmenují voxely. Zobrazení jednoho řezu je určené čtyřrozměrnou maticí 

– poloha na ose X, poloha na ose Y, Z rozměr se určuje šířkou kolimace a tzv. denzita je míra 

zeslabení záření. (12) 

Denzita vyjadřuje matematicky v Hounsfieldových jednotkách intenzitu absorpce 

rentgenového záření. Hounsfieldova stupnice stanovuje denzity zobrazovaných tkání v 

rozmezí od -1000 HU po + 3096 HU. Hountsfieldova škála vychází ze dvou bodů. Hodnota 

-1000 HU je denzita vzduchu a hodnota +3096 HU odpovídá kovu. Hodnota odpovídající 

vodě je 0 HU, tuk je -50 až 150 HU, měkké tkáně jsou 25 až 75 HU a kontaktní kost 1500 

HU.  Podle rozdílů v denzitě jsou tkáně pak zobrazovány ve stupnici šedi. Pro kvalitní 

zobrazení jednotlivých struktur těla se používají tzv. okénka. Okénka – window lépe 

zobrazují celý interval denzit. Z Hountsfieldovy stupnice se vybere podinterval a tomu se 

přiřadí celá stupnice šedi. Středem a šíří intervalu popisují okénko. Tímto způsobem se 

zviditelňuje odlišná fyzikální kvalita tkání. Používají se následující okénka: plicní 

k zobrazení plicního parenchymu a plynu, měkkotkáňové na měkké tkáně, břišní dutinu  

a mediastinum, pro páteřní kanál se používá spinální, mozkové infratentoriální  

a supratentorialní a kostní k zobrazení kostních struktur. (12, 13) 

Jedna expozice se rovná jednomu otočení rentgenky o 360°. Rentgenka se jednou 

otočí přibližně za 0,3 až 2 sekundy, u nových přístrojů za jednu sekundu. Této době se říká 

expoziční čas. Množství dat, které se změří za dobu jedné rotace se rovná stovkám. (8) 

Pro správné zobrazení pomocí CT má význam správné využití akvizičních parametrů. 

Akviziční parametry ovlivňují kvalitu sesbíraných dat. Sesbíraná data se také nazývají hrubá 

data. Mezi akviziční data patří expozice, kolimace, počet datových stop, rychlost posunu 

stolu a rychlost rotace rotoru uvnitř gantry. K rekonstrukci obrazových dat se používají hrubá 

data. Kvalitu rekonstrukčních dat určují rekonstrukční parametry. Rekonstrukční parametry 

jsou: šířka rekonstruované vrstvy, překrývání mezi jednotlivými obrazy a také rekonstrukční 

algoritmus. (13) 

Hodnocení výsledků se skládá z posouzení anatomických změn tvaru a struktury jednotlivých 

orgánů, analýzy symptomů a zkušeností lékaře s CT zobrazením. K vizualizaci změn se 
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používá multiplanární rekonstrukce (MPR), fúze zobrazení, trojrozměrné modely a okénka 

(window). Nastavení okénka se určuje ze středu a šíře nastavených denzit. Hodnocení 

jednotlivých orgánů vyžaduje rozdílné nastavení kontrastu tkání, proto se okénka 

přizpůsobují hodnocenému orgánu. Při multiplanární rekonstrukci je 3D objem dat přetvořen 

na rovinný obraz. Nejčastěji se používají roviny koronární, sagitální a axiální. Rekonstrukce 

MIP (Maximum intenzity projection) se používá na zvýraznění struktur s vyšší denzitou. 

MinIP (Minimum intenzity projection) se používá na struktury s velmi nízkou denzi -             

tou a rekonstrukce VRT (Volume rendering technika) umožňuje zobrazení prostorových 

poměrů.(13) 

 

          Multidetektorová výpočetní tomografie je metoda způsobu získávání dat, při které je 

získáváno více datových stop. V současnosti multidetektorové CT získává 4-320 datových 

stop. V průběhu jedné rotace zhotoví větší počet řezů.  (2) 

Konstrukčními prvky výpočetního tomografu jsou zobrazovací soustava (zdroj záření 

a detektory), které jsou umístěny v gantry – vyšetřovacím tunelu. Dále vyšetřovací posuvný 

stůl, výpočetní systém a zdroj vysokého napětí. (2, 8, 12)  

Samotné vyšetření probíhá tak, že pacient leží na posuvném stole a je posouván do 

otvoru gantry, kde jsou rentgenka a systém detektorů rotujících kolem pacienta. Nejprve je 

pomocí CT vytvořen digitální snímek vyšetřované oblasti, takzvaný topogram. Pacient 

projede na pohyblivém stole otvorem gantry a rentgenka ani detektory nerotují. Na 

topogramu se naplánuje rozsah vyšetření a pak následuje samotné vyšetření. (8) 

Ke zvýraznění kontrastu měkkých tkání, cévního systému, parenchymatózních  

a dutých orgánů používáme kontrastní látku. Nitrožilní podání kontrastní látky je základem 

pro vyšetření měkkých tkání. Pro zobrazení onemocnění kardiovaskulárního systému je 

kontrastní látka nezbytná. Protože se intravenózní kontrastní látka vylučuje z těla ledvinami, 

dovoluje zobrazit dutý systém ledviny, močovody a močový měchýř. I pro vyšetření 

preformovaných dutin a gastrointestinálního traktu se podává kontrastní látka. Pro tyto 

případy se používá podání kontrastní látky perorálně, intratekálně, perrektálně 

a intraartikulárně. Intravenózní podání kontrastní látky převažuje, podáváme jodové 

kontrastní látky. (12) 
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2.4.3.2 Postavení CT v diagnostice polytraumatizovaného pacienta 

Výpočetní tomografie je dominantní a nejdůležitější vyšetřovací metoda při 

zjišťování diagnózy traumatických stavů. Vyšetření pomocí CT je rychlé, prakticky neexistují 

kontraindikace a proto také najdeme CT ve skoro každé nemocnici. (7, 9)  

Dříve se komplikované úrazy, jako je polytrauma vyšetřovala zdlouhavě a odděleně 

různými metodami. Odděleně se vyšetřovali mozek a hlava, skelet a končetiny, hrudní  

a břišní orgány nebo velké cévy. Diagnostika polytraumat a těžkých stavů se tímto 

prodlužovala, nebyla efektivní a nepřinášela uspokojivé výsledky. Situaci zásadně změnilo 

zavedení multidetektorové výpočetní tomografie. MDCT vneslo do vyšetřovacího algoritmu 

mnoho nových elementů – hlavně rychlost a univerzální zobrazení, při kterém lze vyšetřit 

mnoho topografických oblastí nebo orgánů. Jedna série vyšetření při užití emergentního 

protokolu trvá cca 10 až 20 vteřin, tím se snižují nároky na traumatizované pacienty, lze je 

monitorovat či vykonávat řízenou ventilaci. Provedení vyšetření trvá v rámci desítek vteřin, 

na druhou stranu důkladné vyhodnocení může trvat i v řádu desítek minut. (7) 

Specializovaný celotělový protokol obsahuje vyšetření hlavy, mozku a krční páteře, 

hrudníku, břicha a pánve. Hlava a mozek s krční páteř se vyšetřuje nativně, vyšetření je 

vedeno kaudokraniálním směrem. Hrudník, břicho a pánev po aplikaci kontrastní látky 

kraniokaudálním směrem. Kontrastní látka se aplikuje intravenózně tlakovým injektorem. 

Pokud je podezření na závažné poranění dolních končetin je možné oblast prodloužit na až 

po chodidla. (2, 7)   

Celotělový CT protokol:  

• Rozsah: Hlava + krk; hrudník + břicho + pánev 

• Kolimace/Faktor stoupání: 0,6 mm/ 1,5 

• Šíře vrstvy/increment: 5 mm/5 mm; 0,6 mm/ 0,4 mm 

• Rekonstrukční algoritmus: Mozek, měkké tkáně, HRCT 

• Aplikace kontrastní látky: i.v. 100-120 ml, 3 ml/s (trup) 

• Fáze zobrazení/zpoždění: naplnění aorty i portální žíly/ 35 s 
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Hodnocení: 

• Šíře vrstvy: 5 mm, 3 mm, 1,5 mm 

• Okénko: C 35, W 120, C 50, W 350; C–600, 16000 

• Roviny MPR: AX, SAG, COR 

• MIP/ MinIP: MIP nebo MinIP vrstvy 

• VRT rekonstrukce: stínované 

• Další postprocessing: vzácně virtuální endoskopie 

• Dokumentace nálezu: MPR, MIP, MinIP, VRT“ (13, str. 210) 

 

2.4.3.3 Role radiologického asistenta při CT vyšetření polytraumatizovaného 

pacienta 

Radiologický asistent po ohlášení příjezdu polytraumatizovaného pacienta musí být 

přítomen na CT vyšetřovně, očekává příchod pacienta a členů trauma týmu.  Radiologický 

asistent dohlíží na příjezd pacienta na vyšetřovnu výpočetní tomografie. Jeho úkolem je 

zajistit vyšetřovnu CT, samotné CT k použití. Zajišťuje a kontroluje všechny příslušné 

pomůcky na snímkování – dezinfekce a nové podložky na vyšetřovacím stole, kontrolu 

injektorů na podání kontrastní látky. V případě, že to lze informuje pacienta o průběhu 

vyšetření. Kontroluje, zda nemá pacient na svém těle objekty ztěžující nebo znemožňující 

vyšetření. Snaží se minimalizovat faktory, při kterých by bylo třeba vyšetření opakovat nebo 

které zdržují vyšetření.  Radiologický asistent dohlíží na správné uložení pacienta na 

vyšetřovací stůl. Žilní přístup na intravenózní aplikaci kontrastní látky je již zajištěn na 

urgentním příjmu. Poté fixuje hlavu a krk, zacentruje na vyšetřovaný orgán. Jestliže pacient 

nespolupracuje nebo je neklidný, radiologický asistent se snaží pacienta uklidnit. Pokud 

vyšetření nelze provést, tak je vhodné vyšetření provést s anesteziologem v pacientově 

sedaci. RA zkontroluje, zda v CT vyšetřovně nejsou přítomny další osoby, které by mohly 

být vystaveny rentgenovému záření a zahajuje vyšetření. Radiologický asistent zaeviduje 

vstupní informace o pacientovi do počítače. Radiologický asistent zvolí po provedení 

plánovacího skenu (topogramu) oblast, která bude zobrazena, správně zvolí rozsah vyšetření. 

Po zobrazení hlavy a krku aplikuje tlakovým injektorem kontrastní látku, a po správném 

nasycení aorty a portální žíly pokračuje ve vyšetření. Radiologický asistent také nastaví 

akviziční data – expozici, kolimaci, rychlost posunu stolu, počty datových stop a rychlost 
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otáčky rotoru gantry. Radiologický asistent se snaží neztrácet čas rekonstrukcemi, které 

nejsou nutné. Při rekonstrukcích se snaží neztrácet informace pominutím tenkých vrstev a 

v případě, že se břišní orgány nedostatečně nasytí ihned provádí další fázi zobrazení.  

Radiologický asistent po skončení vyšetření ukládá snímky do archivačního komunikačního 

systému. Zkontroluje správné uložení snímků a snímky ukazuje přítomnému radiologovi k 

popisu, poté postprocessingově upravuje data. (2, 13)  

 

Obrázek 2 Pracovna radiologického asistenta u CT 

 

2.4.4 Digitální subtrakční angiografie 

2.4.4.1 Základní princip 

Angiografie zobrazuje cévní řečiště. Angiografie zahrnuje artrografii, arteriografii 

periferních tepen, lymfografii a flebografii. Patří mezi invazivní metody. Po podaní negativní 

nebo pozitivní kontrastní látky do cév se pomocí RTG zobrazí. Je využívána k provádění 

terapeutických výkonů uvnitř cévního řečiště, které by museli být jinak řešené chirurgickou 

cestou. (14) 

Ve většině případů se využívá digitální subtrakční angiografie. Základní princip je 

digitalizace skiaskopického obrazu. Poté se pomocí počítače dochází k subtrakci obrazů, kde 

je podána a není podána kontrastní látka. Odečtou se od sebe dva snímky stejné oblasti, které 

se liší výskytem, rozložením a množstvím kontrastní látky. Nejprve se vytvoří nativní 

snímek, který je bez kontrastní látky. Nativní snímek se digitálně zpracuje a poté se užívá 
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jako maska. Jakékoli snímky, které se pořídí u DSA se pak odečítají od masky. Po odečtení 

se zobrazí pouze cévy, které jsou plné kontrastní látky. Odečtou se struktury v pozadí, tj. 

především skelet, který je zobrazen na nativním snímku. Tímto postupem se zvýrazní 

struktury, které nejsou na klasickém rentgenovém snímku zřetelné. (8, 14) 

Při DSA paprsek záření je vytvářen rentgenkou a prochází přes kolimátor. Po 

průchodu pacientem je zachycen zesilovačem obrazu, kde vznikne analogový obraz. 

Analogový obraz vede pomocí optiky do analogo-digitálního převodníku. Tam se uloží na 

image disky. Poté už je možné s obrazem pracovat v digitální podobě. (14) 

Výhodou DSA jsou postupy s možností uplatnění road mappingu. Při road mappingu 

se promítne předchozí angiografie do skiaskopického obrazu. To je takzvaný shading. Při 

road mappingu se aplikuje malé množství kontrastní látky. Je naplněna tepna a tu lékař 

používá jako orientační bod při vyšetření. Na konzoli přístroje, kde jsou předem nastavené 

parametry probíhá zobrazování. Na injektomatu se nastaví pouze paramety kontrastní látky, 

tj. rychlost a množství. Podle velikosti cévy se odvíjí množství a rychlost průtoku v cévě. 

Jednou z dalších možností je použití záznamu skiaskopie a následuje přehrání nebo použití 

srovnávacího monitoru. Záznam se používá po dobu 30-60 sekund. Uvedené metody zlepšují 

anatomickou orientaci v práci s katetry, jejich navádění, zkrácení doby výkonu, není nutnost 

angiografii opakovat a redukují dávku ionizujícího záření a množství podání kontrastní látky. 

(2, 14)  

Neionické jodové kontrastní látky se užívají nejčastěji. Rychlost podání a množství 

se odvíjí od vyšetřované oblasti, hmotnosti pacienta, jeho věku a přístrojovém vybavení  

a zvycích daného oddělení. (14) 

Subtrakční angiografii limitují především artefakty, které vzniknou pohybem 

pacienta. Artefakty vzniknou, když se pacient pohne mezi načtením masky a poté 

snímkováním po podání kontrastní látky. Fyziologickou činností srdce, střevní motilitou 

nebo dýcháním také vznikají pohybové artefakty. Pohybové artefakty lze korigovat 

sekundární úpravou obrazu. To znamená úpravu masky, upravení pozadí a pixelů. Pohybové 

artefakty jako jsou dýchání lze ovlivnit, tak že pacient při snímkování spolupracuje. Střevní 

motilitu lze upravit například farmakologicky. (2) 
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Pracoviště angiografie je intervenční sál a ovladovna. V ovladovně jsou umístěny 

konzole pro ovládání angiografického přístroje a dále počítače s monitory. Intervenční sál se 

po každém použití uklízí pomocí dezinfekčních prostředků. V intervenčním sále najdeme 

angiografický přístroj, tlakový injektor pro aplikaci kontrastní látky synchronizovaný 

s angiografickým přístrojem a intervenční instrumentárium, přístroj na monitorování tlaku, 

pulzní oxymetr, EKG, odsávačku, přívod medicínských plynů, defibrilátor, prostředky pro 

resuscitaci a pomůcky k ochraně před ionizujícím zářením. Dále negatoskop, přístroj na 

prohlížení rentgenových snímků. V intervenčním sálu jsou uloženy intervenční 

instrumentária a léčiva. V moderních angiografických sálech najdeme angiografické přístroje 

s plnohodnotnými funkcemi na různé druhy intervencí. Přístroje mají plochý detekční panel. 

Pacient se ukládá na úložnou deku, která má možnost se horizontálně a vertikálně pohybovat. 

V intervenčním sále je pojízdné C-rameno, na kterém je rentgenka a detektor. Pomocí C-

ramena se rentgenka pohybuje okolo pacienta. S pomocí C-ramena dosáhneme různých 

projekcí.  (2)   

2.4.4.2 Postavení DSA v diagnostice polytraumatizovaného pacienta  

Intervenční výkony jsou indikovány v případě postraumatických komplikací. 

Zahrnují výkony při poranění cév hlavy, krku, poranění aorty, léčbu krvácení do dutiny břišní 

a pánve a při poranění tepen dolních končetin. (2) 

V případě použití CT je diagnostická funkce angiografie minimální. DSA se používá 

při všech istmických poraněních aorty, používá se překrytí poškozeného úseku stentgraftem. 

Endovaskulární léčba je miniinvazivní a má minimum komplikací, proto se volí k léčbě 

poranění aorty. Druhou oblastí endovaskulárních výkonů je zástava krvácení. K léčbě 

krvácení se používá embolizační materiál. Cílem embolizace je zastavit krvácení a zachovat 

co nejvíce vitální tkáně. K embolizaci se používají spirálky s polyesterovými vlákny, tkáňové 

lepidlo v kombinaci s olejovou kontrastní látkou, polyvinyl alkoholové částice nebo 

želatinová pěna. (2, 7) 

2.4.4.3 Role radiologického asistenta při DSA polytraumatizovaného pacienta 

Radiologický asistent kontroluje technický stav a provozní stálost RTG zařízení. 

Kontroluje především neporušitelnost RTG zařízení, funkci výstražných signálů, funkci 

ovládacích prvků a kontroluje mechanická adjustační zařízení. Také připravuje RTG přístroje 

k provozu. Nachystá automatickou vysokotlakou stříkačku k provozu a plní ji kontrastní 
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látkou. Zadává elektronickou žádanku do worklistu modality. U vyšetřovaného pacienta 

nastavuje vyšetřovací protokol podle vyšetřované oblasti, volí používané aplikace DSA, 3D 

nebo Bolus Chace. RA aplikuje pomocí automatické tlakové stříkačky jednotlivé nástřiky 

kontrastní látkou, sleduje sekvence na monitoru. RA zpracovává obrazovou dokumentaci,  

v závislosti na vyšetření 3D data s použitím volume renderingu a dalších 3D aplikací. 

Archivuje data do zálohovacího systému a kontroluje jejich dostupnost. (14) 

             Radiologický asistent by měl mít znalost o průběhu jednotlivých angiografických 

výkonů a posloupnost úkonů lékaře. Měl by znát rentgenovou anatomii, měl by být 

obeznámen s používaným angiografickým materiálem, aby mohl při výkonech asistovat 

lékaři. Dále by měl ovládat angiografický přístroj, techniku skiagrafického a skiaskopického 

přístroje. Měl by ovládat injektor a množství podání kontrastní látky. Ovládá také množství 

podaní kontrastní látky. Kontroluje akviziční parametry a dávku záření na pacienta  

a personál. Sleduje, zda všichni přítomní na angiografickém sále mají ochranné pomůcky a 

sleduje dodržování postupů, které snižují radiační zátěž personálu na minimum. Na pokyn 

lékaře ovládá C-rameno a nastavuje parametry přístroje. Dále vytváří snímky dané oblasti, 

volí vhodné projekce, mění projekce, zmenšuje/zvětšuje obraz, prolíná obrazy  

a postrocessingově upravuje obrazy. V případě, že na pracovišti není přítomná zdravotní 

sestra dohlíží na pomůcky potřebné k vyšetření dle typu výkonu. (2) 

 

Obrázek 3 Pracovna radiologického asistenta u DSA (2) 
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2.4.5 Magnetická rezonance 

2.4.5.1 Základní princip 

Magnetická rezonance funguje na principu silného magnetického pole, do kterého je 

umístěn pacient. Je vyslán krátký radiofrekvenční impulz, poté jádra atomů vodíku v 

pacientově těle vytvářejí magnetický signál, který je pak snímán. Magnetický signál se měří 

a využije se k rekonstrukci obrazu. Výhodou magnetické rezonance je, že nevyužívá 

ionizující záření a detailněji zobrazuje měkké tkáně. (2) 

Atomová jádra jsou složena z kladně nabitých protonů a neutronů. Protony rotují 

kolem své dlouhé osy. Rotace se nazývá spin. Okolo elektrického pole, které se pohybuje 

vzniká magnetické pole. Toto magnetické pole se nazývá magnetický moment. Atomová 

jádra, která mají lichý počet protonů mají navenek magnetický moment. Nejdůležitější 

zástupce je vodík, který lidské tělo obsahuje ze dvou třetin. Jádro vodíku tvoří jeden proton, 

má relativně silný magnetický moment, který se dobře měří. (2) 

Vodík má magnetický moment roven nule, protože jeho osy protonů jsou orientovány 

nahodile a jejich magnetické momenty se navzájem vyruší. Když protony vložíme do 

statického magnetického pole, protony se srovnají s jeho siločarami. Většina protonů je 

srovnaných v paralelním postavení a zbytek je uspořádán v antiparalelním postavení, tedy je 

vytočen o 180°. Intenzitu magnetického pole stanovujeme v jednotkách Tesla. Statické pole 

způsobuje rotační pohyb protonů v transverzální rovině po obvodu pomyslného kužele, tzv. 

precesi. Protony se neotáčejí po kruhové dráze současně. Každý proton se otáčí se stejnou 

rychlostí, ale každý se nachází v jiném místě kruhu. Frekvence statického magnetického pole 

musí odpovídat frekvenci rotujících spinů v zobrazované vrstvě. Velikost magnetického 

momentu spinů ve srovnání se siločarami magnetického pole je velmi malá. Proto je vyslán 

vysokofrekvenční elektromagnetický impulz, kterým se dosáhne změny uspořádání protonů, 

změní se směr magnetického momentu a ten lze lépe detekovat. Tím dojde k excitaci protonu 

a tím k jeho vychýlení o 90° nebo 180°. Tento jev se nazývá rezonance. Proton se vrací do 

své původní polohy po vypnutí radiofrekvenčního impulzu, tento jev nazýváme relaxace. 

Proton pak vydá energii ve formě elektromagnetického záření. Elektromagnetickou energii 

pohlcuje na povrchu těla cívka, která převede energii na elektrickou. Energie se potom měří. 

Získáváme takzvanou sekvenci, je to série radiofrekvenčních pulzů, potřebných k získání 

měřitelného signálu. Čas, potřebný k návratu vychýleného magnetického momentu se nazývá 

relaxační čas T1. V čase T1 dosáhne magnetizace do 63 % původní hodnoty, v čase T2 



37 

 

dosáhne příčná magnetizace dosáhne 37 % původní hodnoty. Oba časy jsou závislé na složení 

hmoty v zobrazované tkáni. (2, 8) 

Základními vyšetřovacími technikami jsou detekce T1 a T2 relaxačních časů. 

Základní vyšetření je spin-echo sekvence. Různé tkáně budou mít rozdílné vlastnosti a tím  

i různé T1 a T2 časy a tím rozdílnou intenzitu signálu. Rozdíly v signálu se projeví jako různé 

stupně šedi na obrazovce. Jako hyposignální se nazývají tmavé struktury a jako hypersignální 

světlejší stuktury. Tkáně, které nemají signál jsou černé a nazývají se asignální. Získané 

obrazy pojmenováváme T1 a T2 vážené obrazy. Na váženém obraze T1 je signál vody nízký 

neboli voda je zobrazena tmavě, naopak tuk je světlejší. T1 vážený obraz má kratší dobu 

relaxace a používá se na přesné anatomické zobrazení. T2 vážený obraz má delší dobu 

relaxace a excitace. Využívá se při zjišťování patologických lézí, které mají větší obsah vody. 

Varianta silně vážené T1 se nazývá inversion recovery. Používá se při diagnostice, kdy je 

potřebné potlačit signál vody nebo tuku. Velmi často se používá sekvence FLAIR, jde o T2 

váženou sekvenci s potlačením signálu tuku nebo vody. Součastí T2 jsou proton denzní 

obrazy. Používají se na zobrazení muskuloskeletárního systému. Také se kombinují se 

sekvencemi s potlačením tuku.  Na výběru vrstvy a kódování prostorových souřadnic závisí 

výsledek a technika zobrazení. Výběr vrstvy zajištují gradientní cívky. Cívky usměrňují 

magnetické momenty do rovin x, y a z a nastavují šířku vrstev. Rekonstrukce dat je velmi 

složitý matematický proces. Důležitý matematický proces je Fourierova transformace. Ta 

převádí signály z 3D prostoru lidského těla do 2D obrazu.  (2)  

V indikovaných případech se aplikuje paramagnetická kontrastní látka. Používají se 

kontrastní látky na bázi gadolinia, které je navázáno na cheláty. Aplikací kontrastní látky se 

zvyšuje intenzita signálu vyšetřované tkáně. Sloučeny gadolinia jsou schopny měnit 

magnetické poměry ve svém okolí. Má schopnost relaxivity tj. zkrácení obou relaxačních 

časů.  (2) 

Přístroj pro magnetickou rezonanci se skládá z těchto základních častí: z 

homogenního stacionárního magnetu, gradientní cívky, vysokofrekvenčního vysílače, cívek 

na výrobu excitačního magnetického pole, vysokofrekvenčního přijímače, přijímacích cívek, 

počítačového systému na zpracovávaní signálu a vyšetřovacího stolu magnetu přístroje. (2) 

Princip vyšetření je podobný jako u vyšetření pomocí CT. Pacient je položen na 

vyšetřovací stůl, kde je fixován a zajíždí do centra magnetické rezonance. 
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Vyšetření magnetickou rezonancí je kontraindikováno v případě, že pacient má v těle 

kovy z feromagnetického materiálu, dále kardiostimulátor, elektronicky řízené implantáty, 

kovová tělesa v oku, kochleární implantáty atd. Implantáty kompatibilní s magnetickou 

rezonancí musí být diamagnetické. Relativní kontraindikací jsou TEP, stenty, kava filtry, 

svorky do 6 týdnů po implantaci, klaustrofobie a první trimestr těhotenství. (2)  

2.4.5.2 Postavení MR v diagnostice polytraumatizovaného pacienta 

Využití MR je při diagnostice polytraumat značně omezené, i když má výhodu před 

CT v absenci ionizujícího záření.  Aplikuje se jako cílené vyšetření podle klinického 

požadavku. Magnetická rezonance většinou upřesňuje nálezy z CT vyšetření. V krátkém 

čase, který je pro vyšetřování polytraumatizovaných pacientů klíčový lze obtížně vyšetřit 

zájmovou oblast. Vyšetření magnetickou rezonancí standardně trvají okolo 20-30 minut. 

Problém je například monitorace či resuscitace pacienta, protože všechny přístroje musí 

splňovat požadavky na práci v magnetickém poli.  Magnetická rezonance je indikována ke 

zjištění změn v páteřním kanále a míše. Například k zjištění syndromu kaudy nebo difuzního 

axoálního poranění, také avulze nervových kořenů nebo celých plexů. Používají se sagitální 

T2 obrazy rychlého spinového echa. Pomocí sagitálních T2 vážených obrazů s potlačením 

tuku, se zobrazuje se edém v míše, přetržená mícha a poranění ligamentózních či kostěných 

struktur. Rychlost závisí na počtu zhotovených sekvencí a rychlosti přístroje. Tepny hlavy a 

krku se zobrazují pomocí MR angiografie. Cévy se zobrazí po intravenózním podání 

gadoliniové kontrastní látky. Stejně kvalitní obraz cévního řečiště rychleji poskytne CT 

angiografie. Na posouzení ischemie mozkové tkáně se používá iktový protokol s difuzně 

váženým obrazem. MR se používá na větší ložiska krvácení a mikrohemoragií, ale 

k diagnostice stačí hodnocení pomocí CT. (2, 7, 15)   

2.4.5.3 Role radiologického asistenta při vyšetření MR polytraumatizovaného 

pacienta 

Radiologický asistent přijímá žádanku a zapisuje vstupní data a typ vyšetření pacienta 

do systému. Pokud to lze vzhledem k pacientovu zdravotnímu stavu, zjišťuje pacientovu 

anamnézu. Zjišťuje, zda pacient nemá kontraindikace k vyšetření magnetickou rezonancí. 

Dále vysvětlí pacientovi průběh vyšetření a seznámí ho s pomůckami nutnými k vyšetření. 

Obeznámí pacienta s bezpečnostními pravidly a riziky vyšetření. Dále uloží pacienta na 

lůžko, fixuje jeho polohu, nasadí pacientovi ochranu na sluchové ústrojí (sluchátka, špunty 

do uší), vloží pacientovi do ruky tlačítko na přivolání a na vyšetřovanou část těla nasadí 
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příslušnou cívku.  Zkontroluje, zda není nikdo přítomen v prostoru magnetické rezonance  

a uzavře bezpečnostní dveře. Radiologický asistent zodpovídá za správnou volbu sekvencí, 

jejich parametrů a správné vymezení vyšetřované oblasti. Dále RA kontroluje pacienta skrze 

okno do vyšetřovny a v případě potřeby instruuje pacienta pomocí mikrofonu. Po skončení 

vyšetření archivuje data. Dále kontroluje, aby se do prostoru magnetické rezonance nedoslaly 

předměty, které nesplňují požadavky na práci v magnetickém poli (pojízdná křesla, lůžka, 

dlahy, defibrilátory atd). (2) 

 

Obrázek 4 Pracovna radiologického asistenta u MR 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem praktické části je pomocí statistického zpracování dat dokázat, zda klesají nebo 

stoupají počty polytraumatizovaných pacientů, zastoupení mužů a žen a příčiny poranění. 

Také rozložení pacientů dle věkové kategorie a nadbytečného užívání CT polytrauma 

protokolu. Statistika obsahuje údaje o polytraumatizovaných pacientech přijatých na urgentní 

příjem v rozmezí let 2013 až 2017. Stanovila jsem si čtyři hypotézy, které budu potvrzovat 

nebo vyvracet. 

• 1. hypotéza – rozložení podle pohlaví a věkové kategorie 

 

Z literatury vyplývá, že nejvíce polytraumatizovanými pacienty jsou muži. 

Muži tvoří 75,7 % ošetřených a ženy pouze 24,3 %. V produktivním věku (21-60 let) 

bylo 77 % pacientů. (16)  

 

Většina mužů v aktivním věku jsou řidiči, jak z povolání, tak i rekreační. K 

polytraumatům vede mj. nepozornost, absence bezpečnostních prvků, požití alkoholu 

nebo jiných návykových látek. Nezanedbatelným vlivem je také vysoké ego muže, 

které může být příčinou dopravních nehod. Muži v aktivním věku se rovněž aktivně 

věnují rizikovým sportům a jiným zálibám, jako je cyklistika, horolezectví, 

vysokohorská turistika nebo lyžování. 

 

• 2. hypotéza – rostoucí počty polytraumatizovaných osob 

 

Počty polytraumatizovaných osob stále rostou. Jedním z důvodů je rozvoj 

motorismu. Počty automobilů se zvyšují, dochází k vyšší hustotě provozu a tím k 

větší pravděpodobnosti dopravní nehody. Lidé více cestují, jak za prací, tak i 

rekreačně. Při cestování mohou volit z mnoha dopravních prostředků – autobusy, 

letadla, vlaky. Při jedné nehodě bývá často zraněno více lidí. Také lidé více sportují a 

vyhledávají outdoorové aktivity.  Lidé žijí aktivním životem a z toho vyplývají větší 

rizika úrazu. S aktivním životem souvisí i větší aktivita v zaměstnání, tím dochází k 

pracovním poraněním. (3, 4)  
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• 3. hypotéza – příčiny poranění 

 

V literatuře se uvádí, že v příčinách úrazů, které vedou k polytraumatům 

vedou v 72% dopravní nehody. Mezi dopravní nehody můžeme počítat nehody 

automobilů, motocyklů, cyklistů, ale i sražení chodců. Každým rokem narůstají počty 

dopravních nehod, ve skupinách chodců, automobilistů i cyklistů. V příčinách 

poranění dále následují pády z výše. Pády z výše jsou zastoupeny v 20 %. (16) 

 

• 4. hypotéza – nadbytečné užívání CT polytrauma protokolu 

 

Při studiu problematiky jsem dospěla k závěru, že v praxi se na pracovištích 

vyskytuje tendence indikovat pacienty k CT vyšetření na polytrauma i s méně 

závažným mechanismem poranění. Proto jsem se rozhodla vytvořit vlastní hypotézu, 

v rámci, které jsem zkoumala, zda klesá nebo stoupá počet pacientů, kterým je děláno 

CT vyšetření na polytrauma, ale diagnóza polytrauma se nepotvrdí. Předpokládám, 

že procentuální zastoupení pacientů, u kterých se po CT vyšetření nepotvrdí diagnóza 

polytrauma bude v průběhu let přibližně stejné.  
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4 METODIKA 

Data pro zpracování statistiky o polytraumatizovaných pacientech jsem získala v 

pražském traumacentru. V nemocnici jsem si z počítačového programu k tomu určenému 

postupně vyfiltrovala počty polytraumatizovaných pacientů přijatých na urgentní příjem za 

roky 2013 až 2017. Poté jsem zpracovala údaje o jednotlivých pacientech tak, abych zjistila 

počty polytraumatizovaných pacientů za příslušné roky, rozložení dle pohlaví, věkovou 

kategorii, příčinu poranění a zda konečná diagnóza byla polytrauma nebo jiná.  

Všechny údaje jsem zpracovala do tabulek a grafů za celé zkoumané období 2013 až 

2017. Dále praktická část obsahuje 2 kazuistiky, které jsem získala a zpracovala taktéž v 

traumacentru. 
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5 VÝSLEDKY    

Výsledky k 1. hypotéze  

Tabulka 1 Počty polytraumatizovaných pacienů dle pohlaví v letech 2013 až 2017 

pohlaví r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017

muži 207 246 271 254 265

ženy 54 73 56 98 80  

 

Obrázek 5 Zastoupení polytraumatizovaných pacientů dle pohlaví v letech 2013 až 2017 

 

Za roky 2013 až 2017 bylo přijato do pražského traumacentra 1604 pacientů. Z tohoto 

počtu bylo 1243 bylo mužů. To znamená, že muži jsou v 77,5 % ti, kteří si přivodí polytrauma. 

Žen bylo přijato 361, ženy byly zastoupeny v 22,5 %.  
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Tabulka 2 Počty polytraumatizovaných pacientů dle věku v letech 2013 až 2017 

věk r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017

0-20 10 16 20 11 20

21-30 73 63 52 81 65

31-40 50 72 71 63 87

41-50 44 47 60 59 55

51-60 30 41 33 46 60

61-70 25 39 47 41 30

71 a více 29 41 44 51 28  

 

Obrázek 6 Věkové rozložení polytraumatizovaných pacientů v letech 2013 až 2017 

 

Při celkovém počtu 1604 polytraumatizovaných pacientů bylo 4,8 % ve věku 0-20 let. 

Ve věkové kategorii 21-30 let bylo 20,8 %, v kategorii 31-40 let bylo 21,4 %, v věkové 

kategorii 41-50 let bylo 16,5 %, ve věkové kategorii 51-60 let bylo 13,1 %, ve věkové kategorii 

61-70 let bylo 11,4 % a ve věkové kategorii 71 a více let bylo 12,0 % pacientů. V produktivním 

věku (21-60 let) bylo 71,8 % pacientů. 
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Výsledky k 2. hypotéze 

Tabulka 3 Počty polytraumatizovaných pacientů v letech 2013 až 2017 

rok 2013 2014 2015 2016 2017

počet pacientů 261 319 327 352 345  

 

Obrázek 7 Počty polytraumatizovaných pacientů v letech 2013 až 2017 

   

Celkem bylo za roky 2013 až 2017 přijato 1604 polytraumatizovaných pacientů. Na grafu 

je jasně vidět, že počty se zvyšují do roku 2016. Z roku 2016 do roku 2017 klesly o 7 pacientů. 

Počty polytraumatizovaných pacientů od roku 2013 do roku 2017 stouply skoro o třetinu. V 

poledních letech počty kolísají, ale průměrně se drží okolo hranice 335 pacientů za rok.  
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Výsledky k 3. hypotéze 

Tabulka 4 Počty polytraumatizovaných pacientů dle příčin poranění v letech 2013 až 2017 

příčiny poranění r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017

dopravní nehody 120 137 173 168 175

pády z výšek 56 89 63 43 56

jiné 14 20 38 63 45

nezadáno 71 73 53 78 69  

Mezi dopravní nehody jsem zařadila srážky dvou a více automobilů, náraz 

automobilu do překážky, srážka automobilu a motocyklu, srážky automobilu a vlaku a srážku 

automobilu a cyklisty. K pádům z výšek jsem zařadila skoky z výšek a pády v opilosti. Mezi 

kategorii jiné jsem počítala pády těles na osoby a rvačky. Kategorie nezadáno nebyla zapsána 

v protokolu.  

 

Obrázek 8 Příčiny poranění v letech 2013 až 2017 

 

Za roky 2013 až 2017 byly příčinou dopravní nehody ve 48,2 %. Dále následují pády 

z výšek v 19,2 %. V 11,2 % je příčina jiná než dopravní nehody a pády z výšek, například 

rvačky, přepadení nebo pády těles na osobu. V 21, 4 % nebyla udána příčina poranění. 
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Výsledky k 4. hypotéze 

Tabulka 5 Počty konečných diagnóz v letech 2013 až 2017 

diagnóza r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017

polytrauma 153 172 183 186 175

jiná diagnóza 108 147 144 166 170  

 

Obrázek 9 Počty konečných diagnóz v letech 2013 až 2017 

 

Na grafu je vidět, že počty pacientů, kterým je po CT vyšetření na polytrauma zjištěna 

jiná diagnóza, než polytrauma stoupají. V roce 2013 to bylo 41,4 % pacientů. V roce 2014 46, 

1 % pacientů. V roce 2015 45,9 % pacientů V roce 2016 47,2 % pacientů a v roce 2017 49,3 

% pacientů.  

• 1. kazuistika k 4. hypotéze 

o muž, 27 let 

o přivezen RZS 

o anamnéza: mechanismus úrazu – dopravní nehoda, řidič osobního 

automobilu, rychlost cca 80km/h, začal ve smyku dobrzďovat, následoval 
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náraz levým bokem automobilu do svodidel ve zhruba poloviční rychlosti, na 

místě při vědomí, dominuje bolest levé horní končetiny a hrudníku 

o na místě nárazu: při vědomí, spontánně ventilující 

o na urgentním příjmu:  

▪ TK= 130/60, P 84/min, TT 36,0, SA O₂ 100 %, spontánně ventilující 

▪ hlava: bez známek poranění, skelet lebky palpačně pevný, zornice – 

izo, fotoreakce a výtok z hlavových otvorů 0 

▪ krk: bez zjevných známek poranění, C límec nasazen 

▪ hrudník: bez zjevných poranění, symetrický, palpačně stabilní, bez 

krepitace a emfyzému, dýchání sklípkovité 

▪ břicho: bez zjevných poranění, dýchání v celém rozsahu, měkké volně 

prohmatné, bez hmatných rezistencí  

▪ pánev: palpačně pevná – stabilní 

▪ končetiny: palpační citlivost v oblasti levého předloktí, nasazena 

dlaha, pulzace v oblasti hmatné periferie, neurologicky v normě 

▪ páteř: log roll manévr, orientačně stabilní, bez známek traumatu 

▪ UZ FAST na urgentním příjmu: ústně sděleno, bez volné tekutiny, bez 

viditelných poranění parenchymatických orgánů 

o CT celotělový traumascreening: hlava, krční páteř bez traumatických změn 

hrudník, břicho, pánev, páteř: bez traumatických změn, bez volné tekutiny v 

břišní dutině, mediastinum a plíce: bez traumatologických změn, závěr: 

traumatické změny nenalezeny provedené chirurgické výkony na urgentním 

příjmu: ortopedy nasazena sádrová dlaha 

o Diagnóza:   

1. stav po dopravní nehodě 

2. kontuze hrudníku 

3. kontuze levého předloktí 

o Doporučeno: klidový režim s dechovou rehabilitací, na bolesti běžná 

analgetika, ledovat, zítra kontrola cestou PL, v případě komplikací ihned 

o ZÁVĚR: pacient odchází domů poučen o svém zdravotním stavu, 

stabilizován v doprovodu známého 
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• 2. kazuistika k 4. hypotéze 

 

o muž, 66 let 

o přivezen RZS 

o anamnéza: mechanismus úrazu – po pádu z výše, včera večer upadl z cca 1,5 

metru ze žebříku na záda, udeřil se zejména do levé hýždě a také do hlavy, na 

vše si pamatuje, v bezvědomí nebyl, nezvracel, nyní maximum bolesti v 

oblasti beder, po úrazu čirá moč, hybnost a čití v oblasti horních končetin a 

dolních končetin v normě 

o na urgentním příjmu:  

▪ TK= 110/60, P 75/min, TT 37,2, SA O₂ 100 %, spontánně ventilující 

▪ hlava: bez známek poranění, skelet lbi palp pevný, zornice- izo, 

fotoreakce + výtok z hlavových otvorů 0, jazyk plazí středem, taxe 

přesná, neurologicky orientačně v normě 

▪ krk: bez zjevných známek poranění, hybnost v normě 

▪ hrudník: palpačně pevný, bez krepitace či emfyzému, dýchání 

oboustranně slyšitelné, symetrické, bez VDF 

▪ břicho: bez zjevných poranění, dýchá v celém rozsahu, měkké volně 

prohmatné, bez hmatných rezistencí, palpační bolestivost v oblasti 

bederní páteře 

▪ pánev: palpačně pevná stabilní 

▪ končetiny: horní končetiny i dolní končetiny bez zjevných poranění, u 

levé dolní končetiny hybnost omezena pro bolesti zad, pulzace 

periferií 

▪ páteř: log roll manévr, orientačně stabilní, bez známek traumatu  

▪ UZ FAST na urgentním příjmu: ústně sděleno, bez volné tekutiny, bez 

viditelných poranění parenchymatických orgánů 

o CT celotělový traumascreening: hlava, krční páteř bez traumatických změn 

hrudník, břicho, pánev, páteř: bez traumatických změn, bez volné tekutiny v 

břišní dutině, mediastinum a plíce: bez traumatologických změn, závěr: 

traumatické změny nenalezeny 

o Diagnóza:   

1. stav po pádu z výše 
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2. kontuze zad-bederní oblasti a kostrče nabídnuta hospitalizace, pacient 

preferuje ochod do domácího léčení 

o Doporučeno: neurologické vyšetření, analgetika při bolesti, kontrola při 

zhoršení ihned 

o ZÁVĚR: pacient odchází domů poučen o svém zdravotním stavu, stabilizován 

První pacient byl 27letý muž, který jel automobilem a dostal smyk v rychlosti 

80km/h, následoval náraz v poloviční rychlosti do svodidel. Dopravní nehoda je častá 

příčina, která vede k polytraumatům. Na základě vyšetření specialistů na urgentní příjmu, 

kteří nezjistili žádné závažné poranění, nebyl důvod nadále vyšetřovat pacienta jako 

polytraumatizovaného. Podle mého názoru nebylo tedy oprávnění dělat vyšetření CT pomocí 

trauma protokolu. Bylo možné konvertovat na vyšetření hrudníku a hlavy a levé horní 

končetiny. 

Druhý pacient byl 66letý muž po pádu z 1,5 metru. Pro polytrauma jsou rizikové pády 

z výše 3-4 metrů, což pacient nesplňuje. Pacient byl přivezen na urgentní příjem až druhý 

den po úrazu, tyto poznatky nasvědčují, že nejde o polytrauma. Dle vyšetření specialistů na 

urgentním příjmu nebylo zjištěno žádné závažné poranění, proto ani zde nebyl důvod 

provádět vyšetření CT pomocí trauma protokolu. Dle mého názoru bylo možné přistoupit   

k vyšetření bederní páteře, kostrče a neurologickému vyšetření.  
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6 DISKUZE 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo zpracovat statistiku v posledních 5 letech, 

zjistit, zda klesají nebo stoupají počty polytraumatizovaných pacientů, rozložení dle pohlaví, 

věkové rozložení, příčiny poranění a zda nenarůstají počty polytraumat, která se po 

diagnostickém algoritmu nepotvrdí. 

 První hypotéza tvrdí, že nejvíce polytraumatizovaní pacienti jsou muži a nejvíce 

pacientů je v produktivním věku. Tento předpoklad se potvrdil. Z období 2013 až 2017 

skupina zahrnuje 1604 pacientů, z toho 77,5 % mužů a 22,5 % žen. V produktivním věku  

31-60 let bylo 71,8 % pacientů. Z literatury vychází, že muži jsou v 75,7 % ti, kteří si přivodí 

polytrauma. Pacientů v produktivním věku bylo 77 %. Výsledky mé statistiky se 

v procentuální počtu mužů příliš liší pouze v 1,8 %. A v počtu pacientů v produktivním věku 

se výsledky liší o 5,2 %. Potvrdila jsem, že nejvíce polytraumatizovaní pacienti jsou muži. 

Předpoklad, že nejvíce pacientů je v produktivním věku se také potvrdil. (16) 

V druhá hypotéza vyslovila předpoklad, že počty polytraumatizovaných pacientů stále 

rostou. Z výsledků mé statistiky je jasně vidět, že počty polytraumatizovaných pacientů se 

zvyšují od roku 2013 do roku 2016, poté do roku 2017 mírně klesnou.  Tuto hypotézu jsem 

tedy potvrdila.  

Třetí hypotéza se věnuje příčinám poranění. Ze statistických výsledků jsem došla k 

závěru, že nejčastější příčinou poranění jsou dopravní nehody. V letech 2013 a 2017 byly 

dopravní nehody 48,2 % příčinou poranění vedoucí k polytraumatům. Poté následovaly pády 

z výšek v 19,2 %. Ve 21,4 % nebyla udána příčina poranění a v 11,2 % případů byla příčina 

jiná než dopravní nehody a pády z výšek. Literatura říká, že nejčastější příčinou poranění 

byla dopravní nehoda. Dopravní nehoda byla příčinou poranění v 72 %, po ní následuje pád 

z výše v 20 %. Má statistika vypracovaná v pražském traumacentru se tedy liší v počtu 

dopravních nehod o 23,8 %, takovému rozdílu přičítám to, že v 22,4 % nebyla udána příčina 

poranění. Počty příčin pádů z výše se liší o 0,8 %. Rozdíly v počtu pádů z výšek jsou 

zanedbatelné. Potvrdila jsem, že nejčastější příčinou poranění jsou dopravní nehody a pády 

z výše. (16) 

Čtvrtá hypotéza hledá odpověď na to zda, klesá nebo stoupá počet pacientů, u kterých 

bylo děláno CT vyšetření na polytrauma, ale výsledná diagnóza je jiná. V roce 2013 bylo  
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41,4 % pacientů, u kterých se diagnóza polytrauma nepotvrdila. V roce 2017 už to bylo  

49,3 % pacientů. Z výzkumu nejsou zřejmé důvody, které k tomu vedou. Z vlastní úvahy 

můžu říci, že je možné, že k CT polytrauma protokolu jsou indikováni paušálně všichni 

pacienti, kteří jsou vezeni do nemocnice a mají podezření na polytrauma. Důvodem můžou 

být narůstající počty žalob pacientů na zanedbání péče ze strany lékařů. Také to může být i 

pečlivější a přesnější diagnostika. CT detailně zobrazí všechny struktury a poranění. Lze 

tedy ihned říci, zda se jedná o polytrauma, a to i u pacientů, kteří by bez CT diagnostiky 

byli i nadále léčeni jako polytraumatizovaní. Riziko tohoto vyšetření je radiační zátěž 

pacienta, která v případě celotělového CT vyšetření není zanedbatelná. I když radiační 

zátěž v lékařském ozáření nepodléhá žádným limitům, protože cílem je zachránit život nebo 

zlepšit jeho kvalitu. Hypotézu, že počty pacientů se nebudou měnit, jsem tedy vyvrátila.  
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7 ZÁVĚR 

          Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje roli 

radiologického asistenta při diagnostice polytraumatizovaného pacienta. Zabývala jsem se 

úvodem do traumatologie, úrazovými mechanismy a nemocniční péčí o polytraumatizované 

pacienty. Popsala jsem trauma tým a v něm a důležitou úlohu radiologického asistenta.  

Zaměřila jsem se na jednotlivé zobrazovací metody používané v diagnostice 

polytraumatizovaného pacienta – ultrazvuk, skiagrafie, výpočetní tomografie, angiografie  

a magnetická rezonance.  Podrobně jsem se zabývala rolemi jednotlivých zobrazovacích 

metod při diagnostice polytraumatizovaného pacienta. Dále jsem se u jednotlivých 

zobrazovacích metod zaměřila na úlohu radiologického asistenta při jednotlivých 

zobrazovacích metodách.  

 

           V praktické části jsem zpracovávala statistiku o polytraumatizovaných pacientech z 

pražského traumacentra v letech 2013 až 2017. Stanovila jsem si čtyři hypotézy, které jsem se 

snažila potvrdit nebo vyvrátit. První hypotéza se věnovala rozložení polytraumatizovaných 

pacientů dle pohlaví a věku. Výsledky statistiky ukázaly, že nejvíce polytraumatizovaní 

pacienti jsou muži a v produktivní věku byla nadpoloviční většina pacientů. Druhá hypotéza 

se zabývala rostoucím počtem polytraumatizovaných pacientů. Potvrdila jsem, že počty 

polytraumatizovaných pacientů narůstají. Třetí hypotéza se věnovala příčinám poranění 

vedoucím k polytraumatům. Zjistila jsem, že nejčastější příčinou je dopravní nehoda. Čtvrtá 

hypotéza se věnovala nadbytečnému užívání CT polytrauma vyšetření. Zjistila jsem, že počty 

pacientů, u kterých se po CT vyšetření nepotvrdí diagnóza polytrauma stoupají. 

  

             Zadané úkoly bakalářské práce jsem splnila. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ARO – Anesteziologicko- resuscitační oddělení 

AX - Axiální 

AP - Předozadní 

CNS – Centrální nervová soustava 

CT – Computed tomography - výpočetní tomografie 

COR - Koronární 

DSA -  Digitální subtrakční angiografie 

EFAST – Rozšířená forma ultrazvuku FAST 

FAST - Focused Assessment with Sonography for Trauma 

HRCT – High Resolution Computed Tomography 

MDCT- Multidetektorová výpočetní tomografie 

MinIP - Minimum intensity projection 

MIP - Maximum Intensity Projection 

MPR – Multiplanar reformation 

MR -  Magnetická rezonance 

ORL – Otorhinolaryngologie 

PA - Zadopřední 
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RA  - Radiologický asistent  

RTG – Rentgenové 

SAG – Sagitální  

TFT – Thin- film tranzistory 
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