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Úvod: Popáleninové trauma patří k hlavním příčinám morbidity a mortality u dětí. Každý rok 
utrpí popáleniny více než 100 000 lidí, 40% z nich tvoří děti. U nejmladší skupiny dětí do 
dvou let dojde k popálení většinou vinou druhé osoby. U starších dětí je hlavní příčinou 
termického úrazu vlastní přičinění. Popáleniny se liší  mechanizmem, rozsahem, hloubkou, 
lokalizací. Věk je dalším velmi důležitým faktorem určujícím prognózu pacienta  a právě 
proto jsou dětské popáleniny velmi specifickým odvětvím medicíny. 
 
Cíl: Mou snahou bylo vytvořit práci, ve které zpracuji statistické údaje pacientů, kteří byli 
nově hospitalizováni na klinice popáleninové medicíny ve FNKV za rok 2008. 
 
Soubor pacientů: Soubor obsahoval 373 nově hospitalizovaných pacientů. Tyto pacienty jsem 
dělila dle věku, pohlaví, mechanizmu popálení, rozsahu, hloubky a lokalizace popálení. Dále 
jsem sledovala délku hospitalizace, způsob užité terapie a výskyt komplikací. 
 
Výsledky: Z popálených dětí převažují chlapci (65%). Nejvyšší výskyt popálenin je ve 
skupině dětí ve věku 0-2 roky. U těchto dětí je nejčastější příčinou popálení opaření horkou 
tekutinou a dále kontakt s horkým tělesem. Ve skupině dětí ve věku 4-15 let je opaření také 
nejčastější příčina popálení. Následují popálení při manipulaci s ohněm, úraz elektrickým 
proudem a jiné příčiny. Průměrná délka hospitalizace byla 12,6 dne. Nejčastější rozsah 
popálení byl na 5-10% těla (49% pacientů). 69% dětí mělo popáleniny II. stupně, jedná se 
tedy povětšinou o povrchové popáleniny. Nejčastěji byly lokalizovány popáleniny na horních 
končetinách (52,2%) a hrudníku a trupu (50,7%). U 75, 5% pacientů bylo užito konzervativní 
terapie. Z hlediska komplikací bylo nutno hospitalizovat 39,4% pacientů na jednotce 
intenzívní medicíny a u 17,2% byla nasazena antibiotická terapie. Během roku 2008 nedošlo 
na klinice k žádnému úmrtí dětského pacienta. 
 
Závěr: Při snaze snížit množství dětských popáleninových úrazů se musíme zaměřit na 
prevenci jejich vzniku. Je nutné přímo působit na rodiče, aby úrazům předcházeli, na děti ve 
školách, aby se vyvarovaly riskantnímu chování. Vhodné je i šíření pasivní prevence 
spočívající na maximálním ohřevu vody na 55°C, užívání poplachových kouřových alarmů 
apod. 
 


