
Hemoragický šok

• Príznaky často nešpecifické – letargia, 
slabosť, odmietanie stravy a 
podráždenosť

• Odhadni množstvo stratenej krvi, ale pri 
GI krvácaní ťažko odhadnutelné

• Krvácanie do pleurálneho priestoru, 
mediastina, brucha, retroperitonea a 
panvy môže spôsobiť vykrvácanie

• Nepodceňuj otvorené rany na hlave a 
otvorené zlomeniny

Fyzikálne vyšetrenie

• Pri podozrení na hemoragický šok musí byť 
pacient vyzlečený

• Ak ide o život ohrozujúce krvácanie, najprv 
zastav krvácanie potom ABCDE

• Tachykardia
• Tachypnoe
• Centralizácia – predĺženy CRT, studené akrá
• Známky zníženej perfúzie orgánov – oligúria, 

porucha vedomia
• Hypotenzia je známkov dekompenzovaného 

šoku

• Nemusia ukázať akútny hemoragický šok !!!
• Hgb a HTk môžu byť na začiatku v norme 

(redistribúcia intersticiálnej tekutiny do plazmy 
trvá 8-12hod.), často ovplyvnené objemovou 
resuscitáciou

• Acidobáza – MAC je dobrým skorým markerom, 
pomôže odhadnúť aj závažnosť stavu, jej 
pretrvávanie signalizuje potrebu intenzívnejšej 
resuscitácie

• Koagulácia na začiatku zväčša v norme
• Biochémia skôr ovplyvnená objemovou 

resuscitáciou – hyperchloremická acidóza, 
transfúziou – hyperkaliémia, urea a kreatinín sú 
zväčša v norme

Laboratórne vyšetrenia

Ak major trauma UROB celotelové CT !
USG indikované pri intraperitoneálnom krvácaní, neodhalí krvácanie do 

retroperitonea

Terapia

• Objemová resuscitácia – ideálne 2x perif. i.v., ak nie I.O.
• Hypovolemický šok s hypotenziou – bolus 20ml/kg izotonického kryštaloidu (bez ohladu na 

elektrolyty alebo osmolalitu)
• Pri objemovej resuscitácii kontrolovať glykémiu, kalciémiu, pri poklese bolus 2,5-5ml/kg 

10%Gluk., 0,2ml/kg Cagluk.
• Možno opakovať bolus tekutín – opäť 20ml/kg kryštaloidu
• (POZOR - Koagulopatia pri zriedení krvi s hypotermiou a acidózou)
• Pri hemoragickom šoku transfúzia krvných produktov tak skoro ako budú dostupné (pri 

neznámej krvnej skupine - 0 Rh negat.)
• Pri objavení sa hepatomegálie počas objemovej resuscitácie, prejsť na resuscitáciu inotropmi

Pozor !!!

• Syndróm „masívnej transfúzie“ – pri podaní cca 40ml/kg EM dochádza k relatívnemu poklesu 
koagulačných faktorou a trombocytov

• Početné transfúzie EM striedať s transfúziami ČMP a Tr – zachovať fyziologické zloženie krvi
• Pacient nereagujúci na dostatočnú objemovú resuscitáciu vyžaduje chirurgickú intervenciu
• Krvácanie do retroperitonea zväčša riešené konzervatívne (tamponáda priestoru)

Ak život ohrozujúce, nekontrolované krvácanie – rFVII (Novoseven) POZOR! 
neučinkuje pri trombocytopénii s deficitom koagulačných faktorov

Pozor !


