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POVZETEK
IZHODIŠČA: Temeljni pogoj za zagotavljanje kakovosti zdravljenja je spremljanje rezultatov. Za
objektivno oceno potrebujemo ustrezne podatke. Glavni namen registrov poškodovanih je
pridobivanje podatkov o celotni verigi oskrbe od mesta nesreče do zaključka hospitalizacije. Zaradi
razpršenosti poškodovancev po številnih bolnišnicah v Sloveniji je v Projektu razvoja mreže
travmatološke dejavnosti predvidena uvedba nacionalnega registra poškodovancev. Za primerjavo
rezultatov zdravljenja poškodovancev z mednarodnimi standardi se največ uporablja metodologija
TRISS. Razvili so jo z multivariantno analizo skupine poškodovancev (MTOS), ki se pomembno
razlikuje od slovenskega vzorca hudo poškodovanih. Zaradi te razlike se je porodil dvom o
uporabnosti metodologije TRISS. Z vključitvijo slovenskih poškodovancev v nemški TR DGU pa smo
prevzeli metodo RISC za primerjavo rezultatov zdravljenja z drugimi ustanovami. Nova metoda še
ni bila ovrednotena na skupini, ki se razlikuje od poškodbenega vzorca v TR DGU. Namen naloge je
preveriti uporabnost metode RISC na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih in jo primerjati z
metodo TRISS.
METODE: Od vstopa v TR DGU v letu 2006 smo v SB Celje prospektivno zajeli podatke o kohortni
skupini 376 hudo poškodovanih in jih vnesli v TR DGU. Primerjali smo dejavnike tveganja med
poškodovanci v SB Celje in TR DGU ter izračunali vrednosti TRISS in RISC za vsakega poškodovanca.
S statistiko M smo primerjali porazdelitev izračunanih verjetnosti preživetja med SB Celje, MTOS
in TR DGU. Za ugotavljanje ustreznosti točkovnih lestvic (TRISS, RISC in RISC II) smo uporabili
statistične metode diskriminacije (aROC), natančnosti (razlika v preživetju) in kalibracije (statistika
H-L).
REZULTATI: Povprečna starost poškodovancev je bila 47 let, 83 % je bilo moških, 95 % topih
poškodb. Povprečna ISS vrednost je bila 26,4 (90 % ≥ 16). V bolnišnici je umrlo 17,5 %
poškodovancev. Standardizirana umrljivost je pokazala za 1,9 % manjšo umrljivost, kot je
predvidena s statističnimi modeli.
Ugotovili smo pomembno odstopanje v dejavnikih tveganja med poškodovanci v SB Celje in TR
DGU, kar lahko razložimo z drugačnimi vključitvenimi merili. Potrdili smo, da je slovenski vzorec
hudo poškodovanih drugačen, in da je treba preveriti učinkovitost metode RISC.
Primerjali smo preživetje med skupinami in ugotovili slabo ujemanje skupine poškodovancev v SB
Celje z MTOS (M = 0,50) ter dobro ujemanje s TR DGU (M = 0,88). V dveh časovnih obdobjih
(2006–07 in 2011–12) se porazdelitev v SB Celje ni pomembno spremenila (M = 0,90). Potrdili smo
pomembno razliko med skupino MTOS in SB Celje, ki vpliva na uporabnost metode TRISS. Kljub
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razlikam v dejavnikih tveganja pa smo potrdili dobro ujemanje rezultatov med skupinama SB Celje
in TR DGU, kar upravičuje uporabo metode RISC na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih.
Najboljšo diskriminacijo sta pokazali lestvici RISC in RISCII (aROC 0,91 in 0,90). Najbolj natančna je
bila lestvica RISC (razlika v umrljivosti 1,9 %), ki je prav tako imela najboljšo in skoraj popolno
kalibracijo (H-L 0,53).
ZAKLJUČKI: Metoda RISC je pokazala boljšo diskriminacijo in kalibracijo, bila je bolj natančna kot
metodologija TRISS za slovenski vzorec hudo poškodovanih. Primerjava podatkov v SB Celje v letih
2006-7 z leti 2011-2 je pokazala nekaj razlik. Predvsem je opazno izboljšanje na področju
kazalnikov kakovosti oskrbe (krajši predbolnišnični čas, krajši čas na urgentnem oddelku). Toda te
razlike niso vplivale na uporabnost metode RISC. Prestala je test sprememb v strukturi in
obravnavi poškodovancev skozi čas. Metoda TRISS kljub novim koeficientom ni primerna za
uporabo na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih. Posodobljena RISC II je dobra metoda, a nič
boljša od že uveljavljene RISC.
KLJUČNE BESEDE
hudo poškodovani, vrednotenje, Trauma and Injury Severity Score (TRISS), Revised Injury Severity
Classification (RISC), register

UDK: 616-001:004.422.63(043.3)
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SUMMARY
Prediction value of RISC (Revised Injury Severity Classification) and TRISS (Trauma and
Injury Severity Score) in an independent Slovenian sample of major trauma patients
BACKGROUND: The fundamental condition for ensuring the quality of treatment is monitoring
the results. For an objective assessment, proper data is required. The main purpose of trauma
registries is to gather data on the complete course from the accident site to the completion of
therapy. Because of the dispersion of trauma patients across multiple hospitals in Slovenia, a
national major trauma registry is being considered for implementation. The TRISS methodology is
most commonly used to compare treatment results to international standards. It was developed
using a multivariate analysis of a trauma patient group (MTOS), which significantly differs from
the Slovenian pattern of major trauma incidents. Because of this, the usefulness of the TRISS
methodology has come under doubt. After including Slovenian trauma patients in the German
Traumaregistry (TR DGU), we have implemented the RISC method for comparing treatment
results with other centres. The new method has not yet been evaluated on a patient group which
differs from the TR DGU pattern. The objective of the study is to assess the usefulness of the RISC
method on the Slovenian pattern of major trauma patients and to compare it to the TRISS
method.
METHODS: Since the inclusion in the TR DGU in 2006, we have been prospectively gathering data
on a cohort group of 376 major trauma patients at General Hospital Celje and sent it to the TR
DGU. We have compared risk factors between trauma patients at General Hospital Celje and the
TR DGU and calculated the TRISS and RISC score for every patient. The M-statistic was used to
compare the distribution of probability of survival between General Hospital Celje, MTOS and TR
DGU. TRISS, RISC and RISC II were evaluated using the statistical methods of discrimination
(aROC), precision (difference in survival) and calibration (H-L Statistic).
RESULTS: The average age of patients was 47 years, 83% of them were men, 95% had blunt
trauma. The average ISS was 26,4 (90% ≥16). Their in-hospital mortality rate was 17,5%. The
standardized mortality rate has shown a 1,9% lower mortality than predicted with statistical
models.
A significant discrepancy in risk factors between trauma patients at General Hospital Celje and the
TR DGU was discovered, which can be attributed to different inclusion criteria. The Slovenian
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sample of major trauma patients was confirmed to be different, as was the need to evaluate the
effectiveness of the RISC method.
We have compared survival rates between patient groups and found a poor match between the
patient group at General Hospital Celje and the MTOS group (M=0,50) and a good match with TR
DGU (M=0,88). The distribution at General Hospital Celje has not changed significantly between
the periods of 2006–07 and 2011–12 (M=0,90). We have confirmed a significant difference
between the General Hospital Celje and the MOTS patients groups, which affects the usefulness
of the TRISS method. We have confirmed a good match of results between the General Hospital
Celje and the TR DGU patient groups, despite differences in risk factors, which justifies the use of
the RISC method on the Slovenian pattern of major trauma patients.
The RISC and RISCII scores have shown the best discrimination (aROC 0,91 and 0,90). The RISC
score was the most precise (difference in mortality rate of 1,9%) and also had the best and almost
perfect calibration (H-L 0,53).
CONCLUSIONS: The RISC method was shown to have better discrimination, calibration and
precision than the TRISS methodology for the Slovenian pattern of major trauma patients. The
comparison of data at General Hospital Celje between 2006–07 and 2011–12 has shown a few
differences. The improvement is best seen with indicators of treatment quality (shorter
prehospital time, shorter ER time). These differences have not affected the usefulness of the RISC
method, however. It has stood the test of time, as the structure and treatment of patients have
changed. The TRISS method, despite new coefficients, is not suitable for the Slovenian pattern of
major trauma patients. The updated RISCII is a good method, although not any better than the
established RISC method.
KEY WORDS: Major trauma; evaluation; Trauma and Injury Severity Score (TRISS); Revised Injury
Severity Classification (RISC), registry
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1. OPREDELITEV POLITRAVME IN HUDO POŠKODOVANIH
1.1 UVOD

Poškodbe so najpomembnejši vzrok umrljivosti v starostni skupini od 0 do 44 let. Poškodovance z
najhujšimi poškodbami pogosto opišemo z izrazom politravma. Ta izraz je v uporabi že več
desetletij predvsem v Evropi, kjer prevladujejo tope poškodbe (prometne nesreče, padci, delovne
nezgode). V angloameriški literaturi ga pogosto zamenjujeta izraza multiple poškodbe (multiple
injuries) in hude poškodbe (major injuries). Politravma izhaja iz grških besed poly (številne) in
trauma (rana). Uporabljamo ga za opis poškodovancev, ki so utrpeli poškodbe več organskih
sistemov, in imajo zato motnje fizioloških procesov v organizmu. Zaradi pretirane sistemske
vnetne reakcije na poškodbo so prizadeti tudi organi, ki neposredno niso bili poškodovani.
Tveganje za smrt poškodovanca je večje, kot bi pričakovali glede na posamezne poškodbe.
S takšnim opisom politravme zajamemo zelo heterogeno skupino poškodovancev, ki jih je težko
primerjati med seboj. V to skupino lahko štejemo mladega motorista s krvavitvijo v trebušno
votlino in istočasno možgansko poškodbo ter staro gospo, ki je padla, si zlomila stegnenico in
utrpela serijski zlom reber. Toda značilnosti obeh poškodovancev, z njimi povezano zdravljenje in
napoved izida, so različne. Zato so številni avtorji poskusili z natančnejšo opredelitvijo. Butcher je
objavila pregled literature od leta 1950 do 2008. Pregledala je 1665 publikacij, ki so kot ključno
besedo vsebovale izraz »polytrauma«. Med njimi je bilo kar 47 poskusov opredelitve (glede na
število prizadetih organov ali organskih sistemov, mehanizem poškodbe, trajne posledice,
ogroženost življenja, ISS (Injury Severity Score), imunološke značilnosti ali kombinacije več meril).
Ugotovila je, da nobena od teh opredelitev ni podprta z dobrimi podatki iz literature, nobena tudi
ni bila splošno sprejeta (1). Da je zmeda še večja, se izraz politravma pogosto izmenjuje z izrazi
multiple poškodbe (angl. multiple injuries), hude poškodbe (angl. major trauma) ali težke
poškodbe (angl. severe trauma).
Opredelitev, ki jo je leta 1984 postavil Tscherne, je bila nedvomno tista, ki je dolga leta
prevladovala predvsem v srednjeevropskem področju. Za politravmatizirane je opredelila vse
poškodovance, ki so utrpeli hude poškodbe vsaj dveh organov ali organskih sistemov, in ki
posamezne ali skupaj ogrožajo njihovo življenje. Tschernejeva opredelitev je pomembna, ker je v
ospredje postavila ogroženo življenje poškodovancev. Poleg opredelitve je predstavil točkovni
sistem PTS (Poly-Trauma-Schlussel), s katerim je objektiviziral težo poškodbe. Poudaril je razliko
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med politravmo, multitravmo (poškodbo več organov znotraj ene telesne votline ali organskega
sistema, ki ne ogroža življenja) in barytravmo (hudo izolirano poškodbo enega organa ali
organskega sistema, ki ogroža življenje poškodovanca) (2).
Balogh je leta 2013 objavil analizo, s katero je ugotovil, da tudi dandanes med travmatologi ni
enotnega mnenja o opredelitvi politravme. Potrdil je, da je razumevanje opredelitve zelo
subjektivno med zdravniki znotraj posamezne ustanove in tudi med ustanovami. Ni enotnega
stališča o tem, kako opredeliti hudo poškodbo, koliko organov ali organskih sistemov mora biti
poškodovanih, in kako opredeliti patofiziološki odziv organizma (3).
Pape je izpostavil, da potrebujemo jasno opredelitev politravme iz več praktičnih razlogov.
Pomembna je za napoved izida zdravljenja, primerjavo metod zdravljenja, triažo poškodovancev,
oceno kakovosti zdravljenja, raziskave in za ekonomiko oskrbe politravme. Pozval je k mednarodni
razpravi o tej temi (4).
Kljub različnim opredelitvam politravme prevladuje mnenje, da mora prava opredelitev vključiti:


ogroženost življenja poškodovanca,



hudo poškodbo več organov ali organskih sistemov,



sindrom, ki se razvije po poškodbi in ogroža organe, ki neposredno niso bili poškodovani.

Za idealno opredelitev mora biti značilno, da jo je možno reproducirati, da je dovolj občutljiva in
specifična, da je postavljena v zgodnji fazi zdravljenja, in da upošteva anatomska in fiziološka
merila, značilna za hudo poškodovane (1).

1.2 OGROŽENOST ŽIVLJENJA PRI POLITRAVMI
1.2.1 EPIDEMIOLOŠKI PODATKI O UMRLJIVOSTI
Poškodbe izpolnjujejo merila za pandemijo, to je ponavljajoči se in pomemben vzrok umrljivosti
kljub preventivnim ukrepom za zmanjšanje posledic. Poškodbe zaradi nesreč in nasilja so
pomemben zdravstveni problem. V Evropi umre letno 230.000 ljudi zaradi posledic poškodb. So
četrti najpomembnejši vzrok smrti v celotni populaciji in najpomembnejši vzrok smrti pri mladih
ljudeh. V starosti od enega do 44 let so glavni vzrok, zaradi njih umre več otrok (28 % vseh smrti v
starostni skupini od enega do 14 let), mladostnikov (68 % vseh smrti pri moških v starostni skupini
od 20 do 24 let) in mladih odraslih kot zaradi katerega koli drugega vzroka. Posledica je velika
izguba potencialnih let življenja in zmanjšanje skupnega pričakovanega trajanja življenja. Po 45.
letu relativna smrtnost upade, ponovno pa poraste v starosti nad 75 let (5).
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Slika 1. Porazdelitev umrlih v EU-27 (Evropski Uniji) glede na mesto poškodbe (5)

Slika 2. Umrljivost na 100.000 prebivalcev (leva os) in relativna umrljivost zaradi poškodb v odstotku vseh
vzrokov smrti (desna os) v EU glede na spol in starostne skupine v obdobju 2008–2010 (5).

Poškodbe so v Sloveniji tretji glavni vzrok umrljivosti celotnega prebivalstva. Standardizirana
stopnja umrljivosti je višja le zaradi bolezni srca in ožilja ter novotvorb. V obdobju 2008–2010 je
vsako leto zaradi poškodb in zastrupitev umrlo povprečno 1.400 ljudi, od tega več kot polovica
(64%) zaradi nezgod. Prevladujejo padci (36 %) in prometne nezgode (15 %). V primerjavi s
skupino Eur-A (razvite evropske države) je stanje v Sloveniji slabo, saj je umrljivost zaradi
nenamernih poškodb 1,6-krat višja kot v državah Eur-A in kar 3,1-krat višja v primerjavi z
Nizozemsko (6).
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Slika 3. Smrtne poškodbe v evropskih državah (standardizirana umrljivost v številu umrlih zaradi poškodb na
100.000 prebivalcev v letih 2008-2010) (5).

Podatki iz administrativnih baz podatkov (WHO-Svetovna zdravstvena organizacija, Eurostat, Baza
podatkov umrlih NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje, …) lahko služijo le za okvirni prikaz
umrljivosti pri politravmi. Te baze običajno ne ločijo med politravmo ali monotravmo, vključujejo
umrljivost zaradi utopitev, zastrupitev, padcev pri starostnikih. Zato so posebnega pomena
travma registri, ki zbirajo podatke o hudo poškodovanih. To so baze podatkov o poškodovancih, ki
jih zbirajo bolnišnice za interni nadzor kakovosti zdravljenja. Nekaj je nacionalnih ali celo
regionalnih registrov, ki omogočajo primerjavo med ustanovami in so lahko vir epidemioloških
podatkov. Podatki, zbrani z registri, omogočajo razvoj ustreznih preventivnih programov in
prilagajanje zdravstvene politike (7).
Podatki iz največjega evropskega registra TARN (Trauma Audit and Research Network) kažejo
19,5-odstotno umrljivost politravmatiziranih za moške in 22,6 za ženske. Umrljivost se podvoji pri
starejših od 65 let. Med umrlimi je 75 % otrok, mladostnikov in odraslih v delovni dobi (8).
Leta 1992 so v SB Celje (Splošna bolnišnica Celje) uvedli bolnišnični register politravmatiziranih
poškodovancev. Namen je bil pridobiti podatke za primerjavo učinkovitosti zdravljenja z
mednarodnimi standardi. Vključili so vse odrasle politravmatizirane poškodovance, ki so utrpeli
hudo poškodbo vsaj dveh telesnih regij. V obdobju od 1992 do 1999 je bilo vključenih 270
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politravmatiziranih. Povprečna starost je bila 38 let (15 do 90 let). Povprečni ISS je bil 29,9 (18-75).
V bolnišnici je umrlo 59 poškodovancev (22 %) (9).
V letu 2006 so se v SB Celje vključili v TR DGU (TraumaRegister® Nemškega združenja
travmatologov). Analiza poškodovancev v prvem triletnem obdobju (2006–2008) je pokazala 16,8odstotno umrljivost. Primerjava s celotnim TR DGU (13,7 %) je pokazala sicer večjo umrljivost v
enakem obdobju, a so bili vključeni poškodovanci s težjimi poškodbami (10). Do leta 2013 so s
pomočjo registra zajeli podatke o 376 hudo poškodovanih. Umrljivost po sprejemu v bolnišnico v
celotnem obdobju je bila 17,5 % (16,8 % v letih od 2006–2008, 19 % v letih 2009–2010 in 14 % v
letih 2011–2012).

1.2.2 TRIMODALNA PORAZDELITEV SMRTI
Trunkey je leta 1982 analiziral umrljivost po poškodbah in opisal tri obdobja povečane umrljivosti.
Prvo obdobje nastopi na mestu nesreče (znotraj ene ure). Vzrok smrti je običajno zastoj dihanja
zaradi hude možganske ali visoke poškodbe hrbtenice in izkrvavitev zaradi poškodbe aorte in
velikih žil. Poškodbe so običajno prehude, da bi lahko tem poškodovancem učinkovito pomagali.
Uspešni so lahko le preventivni ukrepi. Polovica vseh umrlih sodi v to skupino (glede na podatke v
literaturi od 30–70 %).
Druga skupina poškodovancev umre v nekaj urah po poškodbi, običajno med reanimacijo ali v
operacijski dvorani. Vzrok so poškodbe glave (subduralni, epiduralni hematomi) in krvavitve iz
parenhimatoznih organov ali poškodovane medenice. Organizacija sistema reševanja in uvedba
oskrbe poškodovancev po načelih ATLS (Advanced Trauma Life Support) lahko vplivata na število
preživelih v tem obdobju.
Tretje obdobje nastopi nekaj dni do nekaj tednov po poškodbi. Vzrok smrti v tem obdobju sta
običajno sepsa in večorganska odpoved. Oskrba v t.i. zlati uri po poškodbi pomembno vpliva na
število umrlih v tem obdobju.
V Trunkeyevi analizi 425 umrlih po poškodbi so bile primarni vzrok smrti pri topih poškodbah
poškodbe glave (44,9 %), na drugem mestu so jim sledile krvavitve (35,2 %) (11).
Od opisa tega modela se je oskrba hudo poškodovanih spremenila. Narejen je bil velik napredek v
preprečevanju poškodb, razširila se je zgodnja oskrba poškodovancev po principu ATLS, izboljšala
se je diagnostika (CT - računalniška tomografija - celotnega telesa), spremenila se je kirurška
oskrba poškodovancev (kirurgija omejevanja škode), uvedeni so bili protokoli za masivne
transfuzije, izboljšana je tehnologija oskrbe v intenzivnih enotah.
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Slika 4. Trimodalna porazdelitev umrljivosti po poškodbi (MOF – večorganska odpoved).

Pfeifer s sodelavci je analiziral objavljeno literaturo o vzrokih umrljivosti po poškodbah v treh
različnih časovnih obdobjih. Ugotovil je, da 25 let po nastanku Trunkeyevega modela še vedno
največ poškodovancev umre neposredno po poškodbi in to vsem preventivnim ukrepom navkljub.
Možganske poškodbe so še vedno najpogostejši in nezmanjšan vzrok smrti. Hkrati pa je pokazal,
da se je število umrlih zaradi izkrvavitve pomembno zmanjšalo. Sklepal je, da je to zmanjšanje
posledica uvedbe novih načinov oskrbe (12).
Lefering s sodelavci je objavil analizo umrljivosti na podatkih dveh največjih evropskih registrov
poškodovancev. Večina je umrla v prvih 24 urah po sprejemu v bolnišnico. V TR DGU jih je v prvih
šestih urah umrlo 70 %, v registru TARN 72 %. Analiza ni pokazala tretje skupine poškodovancev,
kot jo je opisal Trunkey. Namesto nje so ugotovili enakomerno kontinuirano umrljivost 24 ur po
sprejemu (13).
Soreide je analiziral rezultate vseh umrlih zaradi poškodb na omejenem geografskem področju
(regija s 300000 prebivalci) in ugotavljal razlike v časovnih obdobjih. Izpostavil je trend premika
umrlih zaradi krvavitev iz predbolnišničnega v bolnišnično okolje in trend staranja poškodovancev.
Starejši so prevladovali v tretjem obdobju umrljivosti, glavni vzrok je bila večorganska odpoved
(14).
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Slika 5. Delež umrlih poškodovancev v različnih časovnih obdobjih po sprejemu v bolnišnico v dveh največjih
evropskih registrih poškodovancev, TR DGU in TARN (13).

Analiza umrljivosti hudo poškodovanih v SB Celje je pokazala prvi vrh znotraj 6 ur po sprejemu v
bolnišnico (28 % vseh umrlih v bolnišnici). Skupaj je prvi dan umrlo 36 % hudo poškodovanih.
Sledila je enakomerna umrljivost v naslednjih petih dneh. Ponovni vrh je predstavljala skupna
umrljivost več kot teden dni po sprejemu v bolnišnico (26 % vseh umrlih, 41 % je bilo starejših od
65 let). Če je prvi vrh predbolnišnična umrljivost, potem analiza teh podatkov sledi Trunkeyevi
trimodalni porazdelitvi umrljivosti.
30%

% vseh umrlih

25%
20%
15%
10%
5%
0%
< 6 ur 6- 24 ur 2.dan 3.dan 4.dan 5.dan 6.dan 7.dan > 7 dni
čas po sprejemu v bolnišnico

Slika 6. Porazdelitev časa smrti hudo poškodovanih od sprejema poškodovanca v SB Celje.
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1.3 OCENA TEŽE POŠKODBE
1.3.1 MEHANIZEM
Iz mehanizma poškodbe lahko sklepamo o vrstah poškodb in njihovi teži. V ATLS so opredeljeni
mehanizmi, ki povzročijo velik prenos energije na telo poškodovanca:


padci z višine več kot 3 m (ali dva- do trikratnik telesne višine pri otrocih),



avtomobilske nesreče z veliko hitrostjo, z deformacijo vozila (vdrta streha za več kot 30
cm, prostor za potnike vdrt več kot 50 cm),



smrtne nesreče potnikov v vozilu in padec potnika iz vozila,



poškodbe pešcev in kolesarjev pri trčenju z avtomobilom (> 30 km/h) ali pri prevoženju,



poškodbe motoristov s hitrostjo več kot 30 km/h.

Ti mehanizmi so osnova za triažo poškodovancev v centre za oskrbo politravmatiziranih (15).
Salim je objavil prospektivno analizo 592 poškodovancev s hudim mehanizmom poškodbe, pri
katerih so opravili CT celotnega telesa. Poškodovanci niso bili življenjsko ogroženi. Pri 65 % je bila
CT preiskava normalna (16). Boyle je ugotovil, da sta le padec z višine več kot 5 m in nesreča z
avtomobilom, kjer je bil poškodovanec ukleščen več kot 30 minut, dosegla pomembno povezavo s
težo poškodbe. Samo iz mehanizma ne moremo zanesljivo sklepati o teži poškodbe (17).
Analiza 376 hudo poškodovanih v SB Celje je pokazala večjo umrljivost od povprečja (17,5 %) pri
nesrečah, kjer so bili udeleženi kolesarji (29 %), pri padcih z višine < 3 m (33 %) in pri samomorih
(35 %). Za kolesarje je podatek razumljiv, saj so pri nesreči zelo izpostavljeni. Pri padcih z višine < 3
m pa gre za starejšo populacijo (50 % starejših od 65 let) s pridruženimi boleznimi in manjšo
fiziološko rezervo.
UMRLJIVOST
motorna vozila
7%
motoristi
16 %
kolesarji
29 %
pešci
9%
padci z višine > 3 m
18 %
padci z višine < 3 m
33 %
razno
17 %
namerne poškodbe
13 %
samomori
35 %
skupaj
17,5 %
Tabela 1. Umrljivost hudo poškodovanih glede na mehanizem poškodbe v SB Celje v letih od 2006 do 2012
(vir: TR DGU).
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1.3.2 TOČKOVNI SISTEMI
Za oceno stopnje poškodbe se v travmatologiji uporabljajo točkovne lestvice. Nastale so s
kombinacijo kliničnih spoznanj in statistične teorije. Ocena stopnje poškodbe je metrično število.
Vedno gre za poenostavitev informacije o poškodovancu, saj se pod isto vrednostjo skrivajo
različne klinične situacije. Večina lestvic, ki so v uporabi pri politravmi, povezuje stanje
poškodovanca z verjetnostjo preživetja. V večini primerov rezultati niso uporabni za odločitve pri
neposrednem zdravljenju poškodovanca. Če izračunamo s točkovno lestvico 90 odstotno
verjetnost preživetja, to ne pomeni, da bi poškodovanec moral preživeti. Ta rezultat nam pove, da
bo umrl eden od desetih takšnih poškodovancev.
S točkovnimi lestvicami dobimo orodje za triažo poškodovancev, za raziskave in primerjalne
analize. So skupen jezik za objektivne pogovore o poškodovancih. Nekatere točkovne lestvice so
preproste in se uporabljajo za triažo poškodovancev. Večina lestvic pa so kompleksni statistični
modeli, ki so izpeljani iz velikih baz podatkov.
Točkovanje je sestavljeno iz dveh delov: kodiranja poškodb in določanja stopnje poškodbe.
Kodiranje poškodb poteka s pomočjo velikih katalogov diagnoz, ki jih postavimo pri
poškodovancu. Razširjena je uporaba predvsem sistema AIS (Abbreviated Injury Scale) in MKB
(Mednarodna klasifikacija bolezni) z opisom več kot 2000 različnih poškodb.
Na splošno razlikujemo med anatomskimi lestvicami, ki opredelijo stopnjo poškodbe glede na
obseg okvare organov, in fiziološkimi lestvicami, ki upoštevajo fiziološki odziv na poškodbo. Z
združitvijo anatomskih posledic poškodbe in znakov fiziološke reakcije organizma na poškodbo so
nastale kombinirane lestvice.

1.3.2.1 KODIRANJE POŠKODBE
Kataloška razvrstitev poškodb je predpogoj za uporabo točkovnih lestvic. Najbolj natančen in
obsežen leksikon poškodb je Abbreviated injury scale (AIS), ki predstavlja trenutni zlati standard
kodiranja. Prvič je bil objavljen leta 1971, ko je obsegal okoli 500 diagnoz. Danes je v uporabi peta
verzija (2005) z revizijo iz leta 2008. Katalog opredeli vsako poškodbo s šestmestno kodo glede na
regijo (1 - glava, 2 - obraz, 3 - vrat, 4 - prsni koš, 5 - trebuh, 6 - hrbtenica, 7 - zgornja okončina, 8 spodnja okončina, 9 - nespecifično) in poškodovani organ. Tej kodi sledi stopnja poškodbe, ki
razdeli vse poškodbe na lahke (1), zmerne (2), hude (3), zelo hude (4), kritične (5) in smrtne (6).
Seznam poškodb se ves čas dograjuje in zadnja verzija vsebuje že več kot 2000 diagnoz. Lestvica ni
linearna, kar pomeni, da razlika med AIS 3 in AIS 2 ni enaka razliki med AIS 5 in AIS 4. Kljub temu,
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da v osnovi ni bila namenjena za oceno verjetnosti preživetja, je analiza velike baze podatkov
NTDB (National Trauma Data Base), ki je zajela skoraj 500.000 poškodovancev, pokazala dokaj
dobro ujemanje (sicer nelinearno) stopnje poškodbe po AIS in umrljivosti po poškodbi (18, 19).
Kilgo s sodelavci je ugotovil, da ima lestvica, ki upošteva najtežjo poškodbo (AISmax) boljšo
napovedno vrednost kot ostale iz AIS in MKB izpeljane lestvice (20).
Kodiranje po AIS je zamudno, potrebni so izkušeni koderji, s tem pa so povezana tudi pomembna
finančna sredstva. Dokončno kodiranje je lahko opravljeno le ob zaključku diagnostičnega
postopka, po operativnem posegu ali po obdukciji.
Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB) je še ena možnost kodiranja poškodb. Klasifikacija je v
široki uporabi in prav tako zajema okoli 2000 poškodbenih diagnoz. Ne vsebuje merila za težo
poškodbe, zato se večinoma uporablja za administrativne namene.
Leta 1987 si je združenje AAST (American Association for the Surgery of Trauma) postavilo cilj, da
bo razvilo celovit sistem razvrščanja poškodb posameznih organov. Nastala je lestvica OIS (Organ
Injury Scaling). Uporabili so shemo, podobno AIS, in poškodbo vsakega organa opredelili kot 1
(minimalno), 2 (blago), 3 (zmerno), 4 (hudo), 5 (masivno) in 6 (smrtno). V nekaj letih so postopno
razvili sistem za kodiranje poškodb notranjih organov prsnega koša in trebuha, poškodb žil in
poškodb mehkih tkiv vratu, trupa in okončin. Pred njimi je še izziv razvrstiti v podobno shemo
poškodbe skeleta in centralnega živčnega sistema. Z mednarodno uveljavitvijo bi ta sistem lahko
pomenil nov standard v ocenjevanju anatomskih posledic poškodb (podobno kot TNM klasifikacija
v onkologiji) (21).

1.3.2.2 ANATOMSKE LESTVICE
Pri poškodovancu, ki utrpi istočasno poškodbo več organov ali telesnih regij, lahko ovrednotimo
obseg poškodbe z lestvico ISS (Injury Severity Score). ISS razdeli telo na šest regij: glava in vrat,
obraz, prsni koš, trebuh, medenica in udi, koža. Vsako poškodbo kodiramo z AIS kodo. Za izračun
AIS uporabimo objektivno dokazane diagnoze (operacijske in obdukcijske diagnoze,
instrumentalne preiskave …). Najvišjo vrednost AIS v regiji kvadriramo. Izberemo tri najbolj
poškodovane regije in kvadrirane vrednosti seštejemo. Dobimo rezultat, ki se giblje med 1 in 75.
Vse smrtne poškodbe (AIS 6) imajo po dogovoru vrednost ISS 75.
Način izračuna vrednosti ISS je bil določen z intuicijo, izkušnjami in priložnostjo. Čeprav ni prave
znanstvene podlage za njeno uporabo in je polna pomanjkljivosti, je zaradi razširjenosti njena
uporabnost zelo velika. Vrednost ISS 16 je povezana z 10-odstotno umrljivostjo, zato jo pogosto
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uporabljajo kot mejo za opredelitev hudo poškodovanih. Lestvica ni zvezna, določene vrednosti so
pogoste (6, 19), druge redke (14, 22) nekaterih pa ni (7, 15).
ISS regija
Glava
prsni koš
trebuh
skelet

Poškodba
subduralni hematom
možganski edem
zlom treh reber
pnevmotoraks
raztrganina mezenterija
raztrganina vranice
zlom ključnice
zlom stegnenice

AIS vrednost
4
3
2
3
2
3
2
3

Najvišja AIS
4

AIS2
16

3

9

3

9

3

9

ISS

34

Tabela 2. Primer izračuna ISS vrednosti pri politravmatiziranem poškodovancu (upoštevajo se le tri regije).

Glavna pomanjkljivost lestvice ISS je, da upošteva samo eno najhujšo poškodbo v telesni regiji, da
izenači poškodbe v različnih telesnih regijah, da podceni predvsem poškodbe glave, in da gre za
nelinearno povezavo med vrednostjo ISS in umrljivostjo (22, 23). Kljub vsem pomanjkljivostim je
ISS še vedno najbolj razširjena točkovna lestvica v travmatologiji. S tem zadosti merilu skupnega
jezika in omogoča boljšo komunikacijo o poškodovancih.
Zaradi pomanjkljivosti lestvice ISS je Osler predlagal preprosto prilagoditev, ki upošteva tri
najhujše poškodbe ne glede na poškodovano regijo. Lestvico so poimenovali NISS (New Injury
Severity Score). Z raziskavo na 6500 poškodovancih v dveh ameriških centrih so pokazali boljšo
napovedno vrednost lestvice NISS v primerjavi z ISS (24). Harwood je z analizo 10.000
poškodovancev dokazal boljšo napovedno vrednost NISS glede na ISS ne samo za preživetje,
ampak tudi za sepso, odpoved organov in trajanje hospitalizacije. Predlagal je zamenjavo ISS za
NISS pri obravnavi poškodovancev s topimi poškodbami (25).
Kot nadomestilo za lestvico ISS je Copes predstavil lestvico, ki jo je poimenoval AP (Anatomic
profile). Poškodbe je razdelil v štiri skupine: skupina A (regija glava, vrat, AIS > 2), B (regija prsni
koš, AIS > 2), C (regija trebuh, medenica, AIS > 2) in D (skupni seštevek vseh lažjih poškodb. Z
modelom logistične regresije je izračunal verjetnost preživetja poškodovanca. Napovedna
vrednost je bila boljša kot pri ISS, a se zaradi zapletenosti lestvica ni širše uveljavila (26).
Poskus v razvoju anatomskih lestvic je tudi lestvica, ki namesto na AIS temelji na MKB-9 kodiranju
poškodb. Takšno kodiranje je preprosto, saj večina bolnišnic rutinsko uporablja MKB klasifikacijo.
Vsako diagnozo so opredelili z verjetnostjo preživetja (SRR – survival risk ratio). Tako izračunano
vrednost ISS so poimenovali ICISS (International Classification of Diseases Injury Severity Score).
V primerjavi z ISS in ICISS je pokazala bolj zvezno funkcijo umrljivosti. Glavna slabost pa so bile
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vrednosti SRR. Te so določene z razmerjem s številom umrlih glede na vse poškodovance s to
diagnozo v bazi podatkov. Zato so močno vezane na bazo podatkov, iz katere so izpeljane (27).
Meredith je objavil primerjalno vrednost anatomskih lestvic za preživetje poškodovancev.
Analiziral je 76.000 vnosov v NTDB. Čeprav sta AP in predvsem ICISS pokazala boljši napovedni
vrednosti kot ISS in NISS, so bile razlike med njimi male (28). Moore je z analizo 25.000 vnosov v
neodvisen register travme v Quebecku (35 % z ISS > 15, 96 % topih poškodb) pokazala, da se
napovedna vrednost anatomskih lestvic močno popravi z vključitvijo starosti in fizioloških
parametrov (29).

1.3.2.2 FIZIOLOŠKE LESTVICE
V razvoju lestvic je kmalu prišlo do spoznanja, da na preživetje ne vpliva le vsota poškodb, ampak
tudi reakcija organizma nanje. Fiziološki status je časovno odvisen in ima pomembno vrednost pri
napovedi možnosti za preživetje poškodovanca. Klinični znaki, kot so RR (frekvenca dihanja), SBP
(sistolični krvni tlak), stanje zavesti, BE (presežek baz) se rutinsko uporabljajo za triažo in potek
zdravljenja. Te podatke je težko zbrati, saj so časovno odvisni in se spreminjajo med samim
zdravljenjem.
GCS (Glasgowska lestvica kome) je mednarodni standard za oceno delovanja možganov. Njena
vrednost je 3–15 in je izračunana iz kodiranih vrednosti motoričnega odziva, besednega odgovora
in odpiranja oči. Ugotavljamo motorični odziv poškodovanca na ukaz. Če tega ni, uporabimo
bolečinski dražljaj (npr. pritisk na noht s konico svinčnika). Če se le da, začnemo testiranje na roki
in opazujemo odziv na bolečinski dražljaj (odmik, fleksija, ekstenzija, brez odziva). Preverimo še
odziv na ostalih udih, vratu in trupu. Zabeležimo najboljši odziv. Ugotavljamo še besedni odgovor
(kot merilo stanja zavesti) in odpiranje oči (kot merilo aktivnosti možganskega debla). Pomembno
je, da oceno ponavljamo in ugotavljamo spremembe njene vrednosti (30). Glede na GCS lestvico
lahko možganske poškodbe razdelimo na lahke (13–15), srednje (9–12) in hude (< 9 – koma).
Healey je pokazal, da ima vrednost motoričnega odziva skoraj enako napovedno vrednost kot
celotna lestvica (31). Ni povsem dorečena uporaba lestvice pri vplivu zdravil in pri intubiranih
poškodovancih.
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GLASGOWSKA LESTVICA KOME (GCS)
A: ODPIRANJE OČI
spontano
na ukaz
na bolečino
ni
B: VERBALNI ODGOVOR
orientiran
zmeden
neustrezne besede
nerazumljive besede
ni
C: MOTORIČNI ODZIV
uboga ukaze
smotrni gib (bolečina)
odmik (bolečina)
fleksija (bolečina)
ekstenzija (bolečina)
ni
SKUPAJ
A+B+C (3-15)

4
3
2
1
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1

Tabela 3. Glasgowska lestvica kome.

Leta 1981 je Champion uporabil fiziološke parametre (frekvenca dihanja, napor pri dihanju,
sistolični krvni tlak, kapilarna polnitev, GCS) in jih združil s pomočjo statističnega modela v TS
(Trauma Score). Predlagal je uporabo najslabših vrednosti znotraj ene ure od poškodbe. Zaradi
težav z oceno napora pri dihanju in kapilarne polnitve je bila leta 1989 objavljena posodobitev, t.i.
RTS (Revised Trauma Score). Uporabljene so bile vrednosti sistoličnega krvnega tlaka (SBP),
frekvence dihanja (RR) in GCS. Iz njih so izračunali verjetnost preživetja:
RTS = 0,9368 GCS + 0,7326 SBP + 0,2908 RR
Vrednost RTS je od 0 do 7,84. Nižje vrednosti napovedujejo manjšo možnost preživetja. Uporaba
kodiranih vrednosti brez koeficientov lahko služi triaži poškodovancev (t. i. T-RTS). Odstopanje od
normalnih vrednosti (kodirana vrednost < 4) pomeni indikacijo za triažo v travma center (32).
GCS

Sistolični

Frekvenca dihanja

Kodirana vrednost

krvni tlak (SBP)

(RR)

(c)

13 – 15

> 89

10 – 29

4

9 – 12

76 – 89

> 29

3

6–8

50 – 75

6–9

2

4–5

1 – 49

1–5

1

3

0

0

0

Tabela 4. Kodirane vrednosti sestavnih delov lestvice RTS (Revised Trauma Score), ki se uporabljajo v
izračunu vrednosti RTS, služijo pa tudi kot pripomoček za triažo poškodovancev.
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SIRS (Sindrom sistemskega vnetnega odziva) predstavlja obrambni odziv organizma na škodljiv
dražljaj. Vnetni odziv je kompleksen proces, ki vključuje humoralno in celično imunsko reakcijo s
sproščanjem posrednikov vnetja in kot posledico značilnim odzivom organizma. Čeprav je vnetni
odziv pomemben za odstranjevanje škodljivega dražljaja in celjenje poškodbe, lahko pretiran odziv
povzroči okvaro organov, ki neposredno niso bili prizadeti. Leta 1992 sta združenji ACCP
(American College of Chest Physicians) in SCCM (Society of Critical Care Medicine) predstavili
opredelitev SIRS. SIRS so opredelili kot klinični sindrom z vsaj dvema znakoma:


telesna temperatura > 38 °C ali < 36 °C,



tahikardija (> 90/min),



tahipneja (> 20/min) ali pCO2 < 32 mmHg,



število levkocitov > 12,000/µL ali < 4,000/µL ali > 10 % nezrelih oblik celic (33).

1.3.2.4 KOMBINIRANE LESTVICE
Na preživetje poškodovanca vplivajo poškodbe, odziv organizma in njegova biološka rezerva
(starost, pridružene bolezni). Če hočemo upoštevati vpliv vseh teh parametrov za napoved
preživetja poškodovanca, potrebujemo statistični model, običajno dobljen z multivariantno
analizo podatkov, zbranih v velikih podatkovnih bazah (34).
TRISS (Trauma and Injury severity score) je točkovna lestvica, ki upošteva anatomski vzorec
poškodbe (ISS), fiziološki odziv na poškodbo (RTS), mehanizem poškodbe (topa ali penetrantna) in
starost poškodovanca (mlajši ali starejši od 54 let). Je statistični model, s katerim se izračuna
verjetnost preživetja poškodovanca (ps). Podlaga modelu je MTOS (Major Trauma Outcome
Study), ki je zajela 170.000 poškodovancev v ZDA, Avstraliji in Veliki Britaniji, zdravljenih v Travma
centrih I. in II. stopnje. Verjetnost preživetja poškodovanca se izračuna po formuli:
Ps = 1/(1 + e-b)
b = b0 + b1 x RTS + b2 x ISS + b3 x starostni indeks
b0 = -0.4499, b1= 0.8085, b2= -0.0835, b3= -1.7430 za tope poškodbe in
b0= -2.5355, b1= 0.9934, b2=-0.0651, b3= -1.1360 za penetrantne poškodbe
Champion je predstavil dve orodji za analizo v sklopu metodologije TRISS. Graf PRE (Preliminary
outcome evaluation) prikazuje črto z verjetnostjo preživetja 0,50. Vsak poškodovanec je
opredeljen z vrednostjo ISS in RTS. Pod linijo je področje z verjetnostjo preživetja večje od 0,50.
Vse, ki so umrli in so v tem področju, uvrstimo v skupino nepričakovano umrlih. Za te
poškodovance je potrebna natančna analiza poteka zdravljenja. Drugo orodje metodologije TRISS
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je DEF (Definitive outcome based evaluation). Primerja rezultate zdravljenja s skupino, iz katere
je bil model TRISS izpeljan (MTOS). Rezultat analize DEF sta vrednosti W in z. W pomeni razliko
med pričakovanim (iz MTOS standardov) in dejanskim številom preživelih na 100 zdravljenih
poškodovancev. Statistični pomen te razlike prikaže vrednost z (35, 36).
Koeficienti TRISS so bili izpeljani z logistično regresijo baze podatkov MTOS leta 1987 in so doživeli
revizijo z multiplo logistično regresijo iste baze leta 1995. Glede na spremembe v oskrbi
poškodovancev so ti koeficienti zastareli. Schluter je z analizo nove baze podatkov (NTDB s skoraj
2.300.000 vnosi) priporočal nove koeficiente za metodologijo TRISS, ki pa še niso splošno sprejeti
(37):
b = 1,649 + (0,009 x RR) + (0,426 x SBP) + (0,631 x GCS) - (0,079 x ISS) - (1,622 x starost)
za tope poškodbe in
b = -0,576 + (0,152 x RR) + (0,524 x SBP) + (0,831 x GCS) - (0,087 x ISS) - (0,871 x starost)
za penetrantne poškodbe.
Metodologijo TRISS so prevzeli številni registri poškodovancev za primerjavo z mednarodnimi
standardi. Veliko pomanjkljivost predstavljajo manjkajoči podatki (tudi v dobro organiziranih
registrih poškodovancev je to skoraj v četrtini primerov), ki so do nedavnega onemogočali izračun
verjetnosti preživetja in vnašali sistemsko napako v metodo. Poleg tega ima model TRISS
pomembno tehnično pomanjkljivost, ki temelji na nelinearnosti komponent ISS in RTS. Zaradi teh
pomanjkljivosti, zaradi manjkajočih podatkov in potrebe po rednih revizijah koeficientov se
pojavljajo zahteve po razvoju novih napovednih modelov. Do takrat ostaja metoda TRISS,
predvsem v ZDA, še vedno zlati standard (38).
Kot nadomestilo za metodologijo TRISS se je razvila lestvica ASCOT (A Severity Characterization Of
Trauma) (39). Lestvico ISS je zamenjala lestvica AP, natančneje so opredelili starostne skupine (0–
54, 55–64, 65–74, 75–84, > 84).
Pričakovanja so bila, da bo lestvica ASCOT natančneje določila stopnjo poškodbe in njene
posledice za preživetje poškodovanca. Analiza je pokazala boljšo kalibracijo, a so bile razlike male
(39). Zaradi zapletenosti se lestvica ni široko uveljavila.
V Evropi je leta 1992 skupina nemških kirurgov postavila temelje za nemški register
poškodovancev (TR DGU). Register je z leti rasel in pridobival nove klinike, tudi zunaj Nemčije.
Vključili so poškodovance, ki so bili sprejeti v bolnišnico skozi reanimacijsko sobo, in potencialni
kandidati za zdravljenje v enoti intenzivne terapije. Sprva so za oceno kakovosti zdravljenja
uporabljali metodologijo TRISS, ki pa je temeljila na takrat že 20 let starih podatkih iz drugačne
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baze podatkov (MTOS) in iz drugega okolja (ZDA). Leta 2004 so TRISS nadomestili z modelom RISC
(Revised Injury Severity Classification), ki je upošteval podatke 1300 poškodovancev, zbranih v TR
DGU. Razlogi za razvoj lastne lestvice so bili nenatančna napovedna vrednost TRISS (4 % večja
umrljivost od realne), znane pomanjkljivosti TRISS (starostne skupine, podcenjene poškodbe
glave), manjkajoči podatki za TRISS metodo in spoznanja o drugih pomembnih napovednih
kazalnikih (BE, strjevanje krvi).
RISC zajema anatomska merila (NISS, AISmax glave, poškodbe medenice) in fiziološke parametre
(starost, GCS, predbolnišnično oživljanje, BE, aPTČ - aktivirani parcialni tromboplastinski čas,
posredni znaki krvavitve, kot so sistolični krvni tlak - SBP, Hb - hemoglobin, masivna transfuzija –
več kot 9 enot KE (koncentriranih eritrocitov). Vpeljan je tudi algoritem za zamenjavo manjkajočih
podatkov.
Parameter
Starost

NISS
AIS glava
AIS okončine
GCS
aPTČ

BE
Oživljanje pri SBP = 0
Znaki posredne krvavitve:
Hb < 9 g/l,
KE > 9 enot,
SBP < 90 mmHg
Konstanta

Vrednost
55–64
65–74
> 74
vrednost
4
5/6
5
3–5
40–49
50–79
> 79
-9 do -19,9
< 19,9
da
1
2
3

Koeficient
-1,0
-2,0
-2,3
-0,03
-0,5
-1,8
-1,0
-0,9
-0,8
-1,0
-1,2
-0,8
-2,7
-2,5
-0,4
-0,8
-1,6
5,0

Tabela 5. Komponente lestvice RISC in koeficienti.

Vrednost X izračunamo tako, da od konstante 5,0 odštejemo koeficiente spremenljivk, ki jih
vključimo v izračun. Z enačbo, dobljeno z logistično regresijo, vrednost X pretvorimo v verjetnost
preživetja posameznika:

24

Analiza na podatkih TR DGU je pokazala boljšo napovedno vrednost od ostalih točkovnih sistemov
(40, 41).
RISC temelji na podatkih iz TR DGU od leta 1993 do 2000. Ob hitrem razvoju tehnologije oskrbe
hudo poškodovanih bi lahko bili že nekoliko zastareli. Z analizo celotnega TR DGU so ugotovili, da
je bil izid v zadnjih letih v povprečju za 1–2 % boljši od izračunane napovedi. Kljub metodi
nadomeščanja manjkajočih podatkov se je postopno povečeval delež tistih, ki jim ni bilo mogoče
izračunati verjetnosti preživetja, in je dosegel 10 % vseh vnosov. Lestvica tudi ni vključevala
nekaterih spremenljivk, ki bi lahko bile napovedno pomembne. Razvili so spremenjeno
ocenjevalno lestvico (na podatkih 30.000 poškodovancev v TR DGU v letih 2010–11) in jo
imenovali RISC II. Dodane so spremenljivke o spolu, mehanizmu poškodbe, pridruženih obolenjih
(lestvica ASA - American Society of Anesthesiologists) in reakciji zenic. Spremenjen je algoritem
nadomeščanja manjkajočih podatkov (TR DGU, neobjavljeni podatki).

1.3.2.4 PRIHODNOST IN RAZVOJ TOČKOVNIH SISTEMOV
Najboljše točkovne lestvice dosegajo le 55 % variance verjetnosti preživetja. Napredek v razvoju
primernega orodja za ocenjevanje lahko prinese boljše razumevanje povezav med napovednimi
dejavniki in rezultati. Z vključitvijo nekaterih fizioloških parametrov (BE, strjevanje krvi, posredniki
vnetja), z upoštevanjem medsebojnega vpliva med poškodbami, z oceno fiziološke rezerve,
pridruženih bolezni, z razumevanjem genetskih značilnosti poškodovancev se lahko napovedne
vrednosti modelov pomembno izboljšajo.
Veliko težavo pri uporabi točkovnih lestvic predstavljajo manjkajoči podatki ali nejasne
opredelitve. Novejše statistične metode lahko do neke mere obvladujejo manjkajoče podatke.
Toda tudi nove statistične metode (npr. nevronske mreže) se dobre le toliko, kolikor so dobri
podatki, ki jih uporabljamo. Boljše kodiranje (npr. uporaba OIS) ali boljša ocena SRR za posamezne
diagnoze in skrb za kakovost zbranih podatkov v poenotenih registrih poškodovancev lahko
nedvomno izboljšata učinkovitost lestvic.
Danes so točkovni sistemi, ki obravnavajo hudo poškodovane, večinoma povezani le s preživetjem
poškodovancev. Povezava s hitrostjo okrevanja in funkcionalnim rezultatom zdravljenja je prav
tako pomembna, saj gre večinoma za mlado, delovno aktivno populacijo.
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1.4 HUDA POŠKODBA KOT SISTEMSKO KIRURŠKO OBOLENJE
Hemoragični šok povzroči hipotermijo, acidozo in motnje strjevanja krvi, kar poznamo v literaturi
kot letalno triado. Vsako od teh življenjsko nevarnih stanj potencira ostale in pripelje
poškodovanca v začaran krog, ki se pogosto konča s smrtjo. Rešitev je le hitro ustavljanje krvavitev
in oskrba življenjsko nevarnih stanj. Temu sledi osnovna filozofija zdravljenja hudo poškodovanih,
to je hitro ustavljanje krvavitev s čim manjšo dodatno poškodbo, še pred razvojem
nepopravljivega patofiziološkega stanja.
Pape je dodal poleg letalne triade še četrto patofiziološko entiteto pri poškodovancih s topimi
poškodbami. Poudaril je napovedni pomen poškodbe mehkih tkiv (koža, podkožje, mišice udov in
trupa, pljuča) in zlomov ter jih skupaj s hipotermijo, motnjo strjevanja krvi in acidozo poimenoval
štirje patofiziološki cikli politravme. Še posebno je poudaril pomen poškodbe pljuč, ki imajo
največjo mrežo mikrocirkulacije v telesu, in njenega vpliva na vnetni proces, ki se razvije po
poškodbi.
Kritični parametri, ki ogrožajo poškodovanca so: poškodbe mehkih tkiv in zlomi (zlomi dolgih
cevastih kosti, »crush« poškodbe, poškodbe medenice, udarnine pljuč z AIS > 2), motnje strjevanja
krvi (trombociti < 90000/uL), šok (SBP < 90 ali uporaba vazopresorjev) in hipotermija < 33 °C. Ti
poškodovanci so kandidati za uporabo novejših kirurških metod, kot je kirurgija omejevanja škode
(t.i. damage control surgery).
Cilji zdravljenja hudo poškodovanih so stabilno hemodinamsko stanje brez pomoči inotropnih
sredstev, stabilna zasičenost kisika v krvi, laktat < 2 mmol/L, brez motenj strjevanja krvi, normalna
telesna temperature in diureza > 1 ml/kg/h (42).

1.4.1 LETALNA TRIADA
Primarna in sekundarna poškodba lahko povzročita hemoragični šok in s tem podhladitev, motnje
strjevanja krvi in acidozo. Količina izgubljene krvi in trajanje stanja slabše prekrvitve organov
določata stopnjo šoka. Stanje poškodovanca lahko opredelimo kot:
stabilno (brez življenjsko nevarnih poškodb, brez motenj hemodinamike, brez letalne triade);
mejno (t.i. borderline);


ISS > 40;



več poškodb z ISS > 20 in sočasno poškodbo prsnega koša z AIS > 2;



več poškodb s hudo poškodbo trebuha ali medenice in šokom (BSP < 90 mmHg) ob
sprejemu, z obojestranskim zlomom stegnenice, rentgenološkimi znaki udarnine pljuč, s
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podhladitvijo na < 35 °C, z dodatno poškodbo glave AIS > 2 in srednjim pulmonalnim
tlakom > 24 mmHg);
nestabilno (znaki hemodinamske nestabilnosti);
na robu smrti - in extremis (z razvito letalno triado, ocenjena izguba krvi 4–5 litrov, T < 34 °, pH <
7,25) (42).

1.4.1.1 PODHLADITEV
Podhladitev pri ljudeh nastane kot neizogibna posledica hude krvavitve in agresivne reanimacije.
Posledica hude krvavitve je hipovolemija, ki povzroči zmanjšano prekrvitev organizma, manjšo
oksigenacijo tkiv in s tem manjšo proizvodnjo toplote. Dodatno izgubo toplote povzročimo z
infuzijami ne dovolj ogretih tekočin med reanimacijo. Izguba toplote med operacijo je sorazmerna
velikosti kirurških rezov (izhlapevanje iz plevralne in peritonealne površine) in trajanju posega.
Klinično pomembna podhladitev nastane, ko temperatura telesnega jedra pade pod 36 °C, in če
takšno stanje traja dalj kot štiri ure. Umrljivost se močno poveča pri temperaturi < 34 °C in doseže
skoraj 100-odstotno smrtnost pri temperaturi < 32 °.
Podhladitev lahko povzroči motnje srčnega ritma, zmanjša minutni volumen srca, zviša sistemski
žilni upor, premakne disociacijsko krivuljo kisik-hemoglobin v levo. Neposredno vpliva na
strjevanje krvi preko kaskade strjevanja, trombocitov in fibrinolitične aktivnosti. Imunski sistem je
na nižji telesni temperaturi zavrt, kar lahko igra odločilno vlogo pri preživetju poškodovanca.
Med obravnavo hudo poškodovanega je treba aktivno preprečiti izgubo toplote (ogrevanje
poškodovanca, ogrevanje tekočin za infuzijo, ogrevanje plinov, lavaža peritonealne votline s
toplimi tekočinami, kardiopulmonalni obvod ...) (43).

1.4.1.2 MOTNJE STRJEVANJA KRVI
Podhladitev neposredno vpliva na motnje strjevanja krvi preko kaskade strjevanja, trombocitov in
fibrinolitične aktivnosti. Pri nizki temperaturi so vse reakcije v kaskadi strjevanja krvi zavrte.
Prizadeto je ravnovesje med tromboksanom in prostaciklinom, kar ima za posledico moteno
delovanje trombocitov. Hude in nekatere specifične poškodbe (npr. poškodbe glave) povečajo
fibrinolizo. Uporaba kristaloidov, koloidov in koncentriranih eritrocitov med reanimacijo
zmanjšuje koncentracijo faktorjev strjevanja. Tkivni dejavniki, ki se sprožajo ob poškodbi mehkih
tkiv, aktivirajo kaskado strjevanja krvi in povečajo porabo faktorjev strjevanja. Acidoza
neposredno vpliva na aktivnost faktorja V, povzroča DIK (Diseminirana Intravaskularna
Koagulacija) in s tem potrošno motnjo strjevanja.
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Laboratorijski parametri za merjenje strjevanja krvi in vitro (pč – protrombinski, tč – trombinski
čas, aPTČ) niso posebno zanesljivi pri napredovali stopnji motenj strjevanja pri podhlajenem,
izkrvavljenem bolniku. Le število trombocitov (< 80000/ul) ima dokaj zanesljivo napovedno
vrednost za razvoj večorganske odpovedi. Med operacijo se je bolje ravnati po klinični presoji
izkušenega kirurga. Vse bolj pa se v rutinski praksi uporablja in vivo merjenje in ugotavljanje
strjevanja krvi (trombelastometrija) (43).

1.4.1.3 ACIDOZA
Zmanjšana prekrvitev tkiv kot posledica hemoragičnega šoka povzroči anaerobno presnovo v
celicah. Razvije se acidoza. Vrednost pH < 7,2 ob sprejemu ima veliko negativno napovedno
vrednost za preživetje poškodovanca. Acidozo stopnjujejo masivna transfuzija, uporaba
vazopresornih zdravil, zapora aorte pri reanimacijskih posegih in zmanjšano delovanje srčne
mišice. Poleg vrednosti pH je vrednost BE dober kazalec stanja prekrvitve tkiv. Vztrajanje visokih
vrednosti laktata in nizkih vrednosti BE je močno povezano z umrljivostjo poškodovancev. Acidoza
vpliva na krčljivost srčne mišice, pojav motenj ritma, znotrajlobanjski pritisk in strjevanje krvi (43).

1.4.2 HUDA POŠKODBA IN IMUNSKI ODZIV ORGANIZMA
Poškodba (t.i. first hit), ki deluje na telo, povzroči neposredno okvaro notranjih organov, primarno
okvaro mehkih tkiv udov in trupa, zlome kosti, krvavitve in kot posledico ishemijo, hipoksijo in
hipoperfuzijo tkiv ter skozi rane kontaminacijo tkiv z bakterijami. Obremenitve organizma po
poškodbi (odmrla in ishemična tkiva, kontaminirana področja, reperfuzijske poškodbe, bolečina in
stres) lahko opišemo kot breme antigenov (t.i. antigenic load), ki aktivira imunski sistem (t.i. host
defence response). Poškodovano področje se vede kot endokrini organ, ki sprošča mediatorje in
citokine lokalno ter v krvni obtok. Sprožijo se obrambni mehanizmi v obliki sterilnega vnetnega
odziva, ki poskuša omejiti nastalo škodo v organizmu, očistiti in popraviti poškodovana tkiva.
Dokler ostane reakcija omejena na poškodovano področje je smiselna, saj omogoča popravo
okvare po poškodbi. Če pa v organizmu dalj časa ostanejo odmrli predeli in mejno prekrvljena
področja, lahko pride do širjenja vnetne reakcije na organe, ki primarno niso bili poškodovani.
Nastane SIRS. Na stopnjo SIRS vplivajo poleg poškodbe številni lokalni in sistemski dejavniki.
Pomembni so genetski dejavniki, pridružena obolenja, fiziološka rezerva poškodovanca, vrsta
vnesenih mikroorganizmov (endotoksini, eksotoksini). Aktivira se humoralni imunski sistem
(komplement, kalikrein-kinin sistem, strjevanje krvi s pospešeno porabo faktorjev strjevanja),
sprostijo se proinflamatorni presnovki arahidonske kisline (tromboksan, prostaglandini,
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levkotrieni) in citokini (TNF, interlevkini), v jetrih nastajajo proteini akutne faze vnetja (CRP – C
reaktivni protein, PCT - prokalcitonin, fibrinogen, protrombin, …). Aktivira se tudi celični imunski
sistem (polimorfonuklearni nevtrofilci, makrofagi, granulociti, limfociti, dendritične celice,
trombociti). Ob ponovni prekrvitvi ishemičnih tkiv se sproščajo prosti radikali, eikozanoidi in
dušikov oksid, ki dodatno okvarijo tkiva. Bolečina, strah in stres povzročajo adrenergično
stimulacijo z vazokonstrikcijo in tahikardijo (faza oseke) ter nevroendokrini odziv z izraženim
katabolizmom (lipo- in glikogenoliza z glukoneogenezo, katabolizem proteinov).
Za SIRS je klinično značilno hiperkatabolno stanje z motenim uravnavanjem temperature,
hiperdinamično hemodinamiko (faza plime), povečano porabo kisika in prehodom tekočine v t.i.
tretji prostor. Ko so presežene fiziološke rezerve organizma, pride do nekontrolirane stimulacije
monocitno-makrofagnega sistema, ki poškoduje endotelne celice na ravni mikrocirkulacije, čemur
sledijo edem tkiv, apoptoza in nekroza celic (t.i. host defence failure disease). Iz SIRS se lahko
razvije MODS (popravljiva odpoved organov) ali MOF (potencialno nepopravljiva okvara organov)
in smrt poškodovanca v nekaj dneh po poškodbi (primarna MOF).
Z lestvico SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) objektiviziramo stopnjo (od 1–4; 3 in 4
pomenita odpoved organov) okvare šestih organskih sistemov (pljuča, srčno-žilni sistem,
prebavila, ledvice, možgani, strjevanje krvi). Vrednost SOFA > 13 je povezana s 70-odstotno
umrljivostjo.
Dodatne krvavitve, ishemično reperfuzijska poškodba, kontaminacija rane in naknadna okužba,
spregledane poškodbe, obsežni kirurški posegi, bolečina in stres (t.i. second hit) lahko potencirajo
nevroendokrini, imunološki in presnovni odziv.
Istočasno se sproži tudi odziv organizma, imenovan CARS (Compensatory Antiinflammatory
Response Syndrome), ki poskuša omejiti SIRS. Organizem poskuša ves čas loviti ravnotežje med
vnetnim odzivom, ki omogoča boj z bakterijami in procese celjenja na eni strani, ter
imunosupresijo, ki poskuša omejiti preveč agresivni in škodljivi vnetni odziv. Dodatna okvara tkiv
ali okužba, predvsem v obdobju, ko prevladuje CARS, lahko pripelje do pozne MOF in smrti
poškodovanca (slika 7).
Obdobje povečanega vnetnega odziva traja običajno prvih nekaj dni. Vsaka dodatna poškodba (2nd
hit) lahko povzroči MODS ali MOF. Sledi obdobje, ki ga imenujemo okno priložnosti (t.i. window of
opportunity), običajno med petim in desetim dnevom po poškodbi. Takrat so smiselni dodatni
kirurški posegi. Temu sledi obdobje imunosupresije, ki traja običajno do dva tedna, in ko lahko
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ponovna dodatna poškodba (2nd hit) povzroči MODS ali MOF. Če je mogoče, dodatne posege v
tem času odložimo (44, 45).

“1st hit”

MOF

“2nd hit”

izguba krvi
izguba volumna
bakterije
poškodba organov
poškodba mehkih tkiv
zlomi

ishemija/reperfuzija
okvara mikrocirkulacije
endotoksini
okvara tkiv

SIRS
MODS
(reverzibilno)

prolongirana hipoksija, hipotenzija
hipotermija
obsežen kirurški poseg
neadekvaten kirurški poseg
ishemija – reperfuzija
kontaminacija

CARS
imunoparaliza
(reverzibilno)

“2nd hit”

MOF

Slika 7. Dvofazni imunski odziv organizma na hudo poškodbo.

1.5 NAZAJ K OPREDELITVI POLITRAVME
Tschernejeva opredelitev je dolga leta prevladovala predvsem na srednjeevropskem področju. Za
politravmatizirane je opredelil vse poškodovance, ki so utrpeli hude poškodbe vsaj dveh organov
ali organskih sistemov, in posamezne ali skupaj ogrožajo njihovo življenje.
Ravno zaradi velike smrtnosti in obolevnosti, ki močno obremenjujeta družbo, potekajo številne
temeljne in klinične raziskave na več področjih, povezanih s politravmatiziranimi (motnje
strjevanja krvi, masivne transfuzije, imunološki vidiki politravme, kirurgija omejevanja škode …).
Za raziskave in primerjavo rezultatov potrebujemo opredelitev, ki jo je možno reproducirati in je
dovolj občutljiva in specifična. Tschernejeva razvrstitev je preveč opisna in ne ustreza tem
namenom. Ohlapna je pri opredelitvi ogroženosti življenja, pri opredeljevanju hude poškodbe, ne
dotakne se sindroma sistemskega obolenja organizma po hudi poškodbi.
Leta 2000 je Trentz postavil definicijo, ki je natančneje opredelila težo poškodbe (ISS > 17) in
vključila odziv celega organizma na poškodbo. Politravmo je opredelil kot sindrom več hkratnih
poškodb, ki presegajo težo poškodbe, opredeljeno z ISS > 17, in ki jim sledi sistemska reakcija
organizma. Ta lahko pripelje do motnje delovanja ali odpovedi organov ali vitalnih sistemov, ki
neposredno niso bili poškodovani (44).
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Še natančnejšo opredelitev sta Keel in Trentz postavila z vključitvijo SIRS kot merila za sindrom
sistemskega odziva organizma. Politravmo sta opredelila kot sindrom kombinacije poškodb z ISS
> 17, ki mu sledi razvoj SIRS, ki traja najmanj en dan in povzroči moteno delovanje ali odpoved
organov ali vitalnih sistemov, ki neposredno niso bili poškodovani (45). Takšna opredelitev, ki
natančno določi težo poškodbe in vključi patofiziološki odziv organizma na poškodbo, veliko bolje
in natančneje opredeli politravmo.
Kljub dobri opredelitvi so ostala nekatera nerešena vprašanja. ISS lestvica ima pomembne
pomanjkljivosti, zato nekateri avtorji predlagajo njeno zamenjavo z NISS (46). Naslednje vprašanje
se pojavi pri mejni vrednosti ISS. Copes je pokazal, da se pri ISS > 15 umrljivost skokovito poveča
na > 10 % (23). To mejo za opredelitev hudo poškodovanih so nato številni tudi prevzeli (ACS –
American College of Surgeons, DGU – Deutsche Gesellshaft fur Unfallchirurgie). Vrednost ISS >17,
kot jo je predstavil Trentz, vključuje nekatere klasične primere politravme, kot je npr. huda
skeletna poškodba (zlom obeh stegnenic) in poškodba vranice s krvavitvijo v trebušno votlino, ki
bi jo višje postavljena meja izpustila (npr ISS > 24). Očitamo pa ji lahko, da vključi tudi hudo
poškodbo ene regije z AIS 4 in dodatno blago poškodbo druge regije (AIS 2), ki pa nima
pomembnega vpliva na napoved izida.
Butcher je oživila staro idejo ITACCS (International Trauma Anesthesia and Critical Care Society) in
opredelila mejo na dve hudi poškodbi (AIS ≥ 2) v vsaj dveh telesnih regijah. S prospektivno analizo
je primerjala mejne vrednosti, ki bi lahko pomenile politravmo, in ugotovila pomembno prednost
mejne vrednosti pri AIS ≥ 2 v dveh telesnih regijah. Šlo je za pilotno raziskavo na bolnišničnem
registru z razmeroma malo vključenimi poškodovanci, telesne regije so bile opredeljene po AIS
lestvici, niso bili vključeni fiziološki parametri. Nedvomno je potrebna širša analiza za potrditev teh
rezultatov (3, 47).
In čeprav se zdi uporaba SIRS v opredelitvi politravme ravno zaradi jasne definicije zelo primerna,
je Balogh opozoril na problem manjkajočih podatkov za opredelitev sindroma tudi v dobro
vodenem bolnišničnem registru (48).
Mednarodno sprejeta opredelitev politravme bi omogočila boljšo primerjavo med različnimi centri
in z enotnim vključitvenim merilom pomagala pri izdelavi večcentričnih raziskav. Ustanovljena je
bila mednarodna ekspertna skupina, ki delo še opravlja. Do takrat je Balogh predlagal delovno
opredelitev politravme kot poškodbo z vsaj AIS ≥ 3 v dveh telesnih regijah in sindromom SIRS,
ki nastopi v prvih 72 urah in traja vsaj 24 ur (1).
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2. REGISTRI HUDO POŠKODOVANIH
2.1 UVOD
Poškodbe so pomemben družbeni problem. Vsako leto na svetu zaradi njih umre 5,8 milijonov
ljudi, od tega le 10 % v razvitih deželah. Razvite države so zmanjšale umrljivost po poškodbah z
boljšo organizacijo in uvedbo celovitih sistemov oskrbe poškodovancev od mesta nesreče do
dokončne oskrbe v bolnišnicah. Raziskave so pokazale, da je verjetnost preživetja življenjsko
nevarnih poškodb v urejenem sistemu do šestkrat večja.
Za zmanjšanje razlik v zdravljenju med razvitimi državami in državami v razvoju je leta 2009
Svetovna zdravstvena organizacija izdala priporočila za izboljšanje kakovosti zdravljenja
poškodovancev. Mnenja so bili, da je lahko učinkovitost teh programov optimalna le v povezavi s
kakovostnimi podatki, zbranimi v registrih poškodovancev (49).

2.2 NADZOR KAKOVOSTI ZDRAVLJENJA POŠKODOVANIH
Programi izboljšanja kakovosti zdravljenja (QI - Quality Improvement programmes) omogočajo
zdravstvenim organizacijam nadzor nad procesom oskrbe poškodovancev, odkrivanje težav pri
oskrbi in uvajanje ustreznih ukrepov za reševanje težav. V industriji se je že v osemdesetih letih
20. stoletja dobro uveljavil koncept TQM (Total Quality Management). Osnovna shema programa
TQM je sestavljena iz petih elementov (t. i. Demmingov krog: Plan, Do, Check, Act) :


dokumentiranje obstoječega stanja,



analiza obstoječega stanja,



izdelava strategije za reševanje težav v obstoječem stanju,



ukrepanje z namenom izboljšanja obstoječega stanja in



stalno dokumentiranje in analiza uspešnosti ukrepov.

Cilj programov QI v kirurgiji je uvedba dobre klinične prakse pri zdravljenju poškodovancev. Pri
obravnavi hudo poškodovanih lahko »dobro« klinično prakso opredelimo takole: zagotavljanje
preživetja hudo poškodovanih s hitrim prepoznavanjem poškodb, s terapevtskimi prijemi za
vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev delovanja organov, brez iatrogenih zapletov, hkrati pa
upoštevati negativni učinek izgube časa pri izvajanju nujnih ukrepov.
Metode obsegajo širok spekter tehnik, od dokaj enostavnih multidisciplinarnih (M&M – morbidity
and mortality) konferenc in ugotavljanja morebitnih smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, do
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zahtevnejših metod, kot so sistemski nadzor nad postopki zdravljenja (t.i. audit filters), uporaba
točkovnih sistemov za standardizacijo umrljivosti poškodovancev in primerjava rezultatov
zdravljenja z mednarodnimi standardi. Programi QI so učinkoviti le, če jih izvajamo stalno in v
rednih časovnih intervalih.
Odkrivanju pomanjkljivosti v postopkih zdravljenja sledijo specifični ukrepi za popravo
ugotovljenih odstopanj (klinične poti, smernice, protokoli, monitoring, usmerjeno izobraževanje,
izboljšanje komunikacije, investicije). Pomembna je povratna informacija, s katero zapremo krog
procesa izboljšanja zdravljenja (50).

Pridobivanje podatkov
in monitoring

Načrtovanje in

Identifikacija odstopanj

izpeljava ukrepov

od standardov oskrbe

Identifikacija
Analiza odstopanj

preventabilnih
odstopanj

Slika 8. Zaprti krog programa za izboljšanje kakovosti (QI)

Kot primer programa QI lahko prikažem problem spregledanih poškodb pri oskrbi hudo
poškodovanih. Zaradi nuje hitrega ukrepanja pri njihovi obravnavi pogosto opuščamo nekatere
diagnostične postopke, ali pa so ti opravljeni v ne povsem optimalnih razmerah. Analiza hudo
poškodovanih, zdravljenih v SB Celje v letu 2009, je pokazala spregledane poškodbe z AIS ≥ 3 pred
prihodom v intenzivno enoto pri štirih (7 %) poškodovanih (zlom reber z udarnino pljuč, poškodba
trebušne prepone, zlom prsne hrbtenice, zlom stegnenice in nadlahtnice). S to analizo smo odkrili
odstopanje od standardov oskrbe, ki bi ga bilo mogoče preprečiti. V letu 2010 smo začeli v
reanimacijski postopek uvajati CT preiskavo celotnega telesa. Ta preiskava je hitra in z večjo
zanesljivostjo ugotavlja poškodbe, kot do takrat uporabljane diagnostične metode. Našli smo
ukrep za izboljšanje oskrbe in ga vpeljali v rutinsko uporabo. V letu 2011 smo to preiskavo opravili
pri 45 % hudo poškodovanih. Rezultat je, da smo v tem letu samo pri enem poškodovancu
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spregledali poškodbo z AIS ≥ 3 (stegnenica), pa še ta ni imel opravljene CT preiskave celotnega
telesa (pridobivanje podatkov in monitoring ukrepa). Pridobili smo torej podatke, s katerimi smo
lahko vrednotili vpeljani ukrep in s tem zaprli krog programa QI (51).
Celotna metoda QI temelji na kakovostnih podatkih. Te lahko dobimo z uvajanjem protokolov, ki
omogočajo časovno in vsebinsko korektno beleženje podatkov ter z uvedbo registrov
poškodovancev. V našem primeru smo kakovostne podatke zagotovili s protokoli in z registrom
hudo poškodovanih.

2.3 REGISTRI HUDO POŠKODOVANIH
Registri poškodovancev so specifične baze podatkov, ki beležijo

okoliščine poškodbe,

demografske podatke o poškodovancih, podatke o oskrbi pred prihodom v bolnišnico, o stanju
poškodovanca, diagnozah, načinu zdravljenja in zapletih, posledicah in stroških zdravljenja. Veliko
bolnišnic ima lastne registre poškodovancev in iz njih (obvezno ali prostovoljno) svoje podatke
prispevajo v nacionalne in regionalne registre.
Poudarek pri zbiranju podatkov je na njihovi kakovosti. Zbrani podatki morajo biti zanesljivi,
standardizirani, zabeleženi pravočasno in hitro dosegljivi. Zgodovinsko gledano je bilo zbiranje
medicinskih podatkov obremenjeno z dogmo, da so podatki dobra stvar in več kot jih zberemo,
boljše je. V praksi je to daleč od resnice. Stroški, povezani z registrom, ki bi zajel vse
poškodovance, bi bili zelo veliki. Zato je treba ločiti med podatki, ki so običajno brez posebnega
pomena, in informacijo, ki jo zberemo z namenom izboljšanja oskrbe. Hitro pridemo do spoznanja,
da je število podatkov lahko neskončno, čas in sredstva, ki jih imamo na razpolago za njihovo
zbiranje, pa ne.
Skupina hudo poškodovanih je posebno zanimiva, saj sta umrljivost in obolevnost visoki, njihovo
zdravljenje je povezano s številnimi zapleti in je močno odvisno od časa, ki je potreben za
dokončno oskrbo poškodovanca. Za vključitev v register hudo poškodovanih potrebujemo
enotno opredelitev. Opredelitev hudega poškodovanca so poenotili leta 2000 v okviru ITACCS.
Vključuje poškodovance z ISS > 15 (z najmanj eno življenjsko nevarno poškodbo AIS 4, ali najmanj
dvema hudima telesnima poškodbama z AIS 3 v dveh telesnih regijah, ali najmanj eno hudo
poškodbo AIS 3 in dvema težkima poškodbama AIS 2 v različnih telesnih regijah) (47).
Za opredelitev AIS kode je treba imeti točne diagnoze in osebo z izkušnjami v kodiranju. Ker to v
nujnih primerih ni vedno dosegljivo, se uporabljajo tudi klinična merila za opredelitev hude
poškodbe. Najpogostejša so: umrli po poškodbi v bolnišnici, poškodovanci, sprejeti v Enoto
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intenzivne terapije na respirator za več kot 24 ur, nujna operacija zaradi večje poškodbe
(znotrajlobanjske, prsne, trebušne poškodbe ali za stabilizacijo medenice, hrbtenice, ali dveh
dolgih cevastih kosti), sprejem iz reanimacijske sobe, ... Registri v različnih delih sveta se
pomembno razlikujejo v vključitvenih merilih, kar skoraj onemogoča primerjavo podatkov med
njimi (52).

2.3.1 UPORABA REGISTROV POŠKODOVANIH
Travma registri so bil zasnovani za zagotavljanje kakovosti zdravljenja v bolnišnicah, ki so zdravile
poškodovance. Kmalu so postali nujen sestavni del celotnega sistema programov QI. Raziskave so
pokazale manjšo umrljivost poškodovancev po uvedbi takšnih programov, kar posredno kaže tudi
učinkovitost registrov.
Podatke iz registrov lahko uporabljamo za nadzor kakovosti zdravljenja v bolnišnicah, omogočajo
pa tudi primerjavo z nacionalnimi in mednarodnimi standardi ter primerjavo rezultatov znotraj
ustanove v različnih časovnih obdobjih.
S pomočjo randomiziranih kontroliranih raziskav pridobimo najbolj kakovostne sklepe. Toda v
akutnih stanjih je takšne raziskave iz več razlogov težko, če ne skoraj nemogoče izpeljati. Zato
predstavljajo registri pomemben in vse bolj uporaben vir podatkov za preverjanje kliničnih
hipotez in spremljanje učinka novih kliničnih posegov.
Registre poškodovancev uporabljajo vladne in nevladne organizacije za zmanjševanje bremena
poškodb v družbi. Podatki registrov (demografske podrobnosti, uporaba varnostnih pripomočkov,
geografski podatki) lahko usmerjajo preventivne programe za obvladovanje poškodb. Praktično
nezamenljivi so ti podatki za organizacijo predbolnišnične službe (način transporta, način oskrbe).
Na administrativni ravni pa registri omogočajo strategijo razvoja travmatološke dejavnosti na
določenem geografskem področju.
Septembra 2006 je DGU objavila belo knjigo o zdravljenju hudo poškodovanih v Nemčiji. Namen je
bil izboljšati in poenotiti oskrbo hudo poškodovanih na celotnem področju države. Pravočasna
oskrba v usposobljenem centru je namreč ključna za možnost preživetja hudo poškodovanega.
Načrtovana je bila organizacija mreže bolnišnic za oskrbo poškodovancev na treh ravneh: lokalni,
regijski in nadregijski (t.i. TNW - Traumanetzwerk). V mreži se ravni centrov razlikujejo po osebju,
opremi, zmogljivostih in odgovornosti. Hudo poškodovanega naj bi pripeljali z mesta nesreče v
nadregijski center, toda le, če je zagotovljen največ 30-minutni čas transporta. Dogovorjen je bil
način sodelovanja in transporta poškodovancev med posameznimi centri znotraj mreže. Do konca
leta 2012 je bilo v 37 mrež vključenih 595 bolnišnic. Za pridobitev certifikata za delo s
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poškodovanci so te bolnišnice potrebovale pomembne organizacijske, kadrovske in strukturne
spremembe. Standardna mreža za oskrbo poškodovancev v Nemčiji je danes sestavljena iz 14 (5–
29) bolnišnic z dvema (0–6) nadregijskima centroma, štirimi (1–9) regijskimi centri in osmimi (2–
14) lokalnimi centri. Mreže že pokrivajo 80 % površine Nemčije. Ključne podatke za razvoj mreže
bolnišnic so pridobili s pomočjo TR DGU. Z vključevanjem v mrežo so morale bolnišnice sprejeti
zavezo, da bodo podatke redno pošiljale v TR DGU. Ti podatki se uporabljajo za program QI v
projektu TNW (53).
Na pobudo Ministrstva za zdravje je DTS (Društvo travmatologov Slovenije) aktivno sodelovalo pri
pripravi strategije razvoja travmatološke dejavnosti v Republiki Sloveniji do 2020. Ta je del
celovite Strategije razvoja nacionalnega projekta mreže nujne medicinske pomoči. Projekt
predvideva dograditev mreže centrov po Sloveniji s ciljem povečati hitrost, učinkovitost in
kakovost obravnave nujnih akutnih stanj v vsej Sloveniji. Namen strategije je zagotoviti enako
obravnavo poškodovancev v Republiki Sloveniji, ne glede na lokacijo, težo in čas poškodbe.
Trenutno obseg in kakovost zdravstvene infrastrukture v mreži urgentnih centrov v Sloveniji ne
omogočata optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave nujnih akutnih stanj. Poleg tega
obstajajo pomembne razlike med regijami v Sloveniji.

Slika 9. Število umrlih zaradi poškodb in zastrupitev na 1000 prebivalcev po statističnih regijah v obdobju od
2006 do 2011 (vir SURS – Statistični urad Republike Slovenije).
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Slika 10. Število umrlih zaradi poškodb in zastrupitev po geografskih regijah v letu 2011.

Z zakonom je v Sloveniji urejeno zbiranje podatkov o poškodovanih v okviru Baze podatkov o
umrlih, Podatkovne zbirke bolnišničnih obravnav zaradi poškodb, Podatkovne zbirke o ambulantni
dejavnosti in Podatkovne zbirke o obravnavah na rehabilitaciji. Tako zbrani statistični podatki v
Sloveniji ne nudijo dobre osnove za načrtovanje razvoja oskrbe hudo poškodovanih. Zato sta v
strategiji vključena prospektivno zbiranje in analiza podatkov v registru hudo poškodovanih.
Podatki iz registra bi bili osnova tristopenjskemu mreženju bolnišnic na državni ravni. Osnovno
merilo mreženja bo transportni čas, ki za življenjsko ogrožene poškodovance omogoča pričetek
intenzivnega zdravljenja v prvih 30 minutah po poškodbi. Po vzpostavitvi mreže predvideva
Strategija prospektivno spremljanje podatkov. V ta namen je po Zakonu o zbirkah podatkov v
zdravstvu ustrezno umestiti tudi »travma register«, ki bo omogočal kakovosten program QI za
hudo poškodovane in bo obvezen v vseh bolnišnicah na sekundarni in terciarni ravni.

2.3.2 OMEJITVE REGISTROV POŠKODOVANIH
Kakovost podatkov je ključnega pomena za uporabnost registrov poškodovanih. Zato potrebuje
register podatkovni center, kjer skrbijo za zbiranje podatkov, analizo in oceno njihove kakovosti.
Za vnos so potrebni izkušeni koderji, če je le možno v sodelovanju s kliniki. Poleg vloženega časa in
napora so potrebna ne tako mala sredstva za vzdrževanje registra. Površnost lahko pripelje do
napak v kodiranju in do manjkajočih podatkov, kar ustvarja motnje pri primerjavi skupin
poškodovancev. Samodejno zbiranje podatkov (predvsem fizioloških – real time) in povezovanje z
drugimi, tudi nemedicinskimi bazami podatkov, lahko izboljša učinkovitost in kakovost zbranih
podatkov.
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Idealno bi bilo, če bi bili registri poškodovanih reprezentativni za celotno geografsko področje
regije. Toda običajno v registrih niso zajeti podatki o umrlih na mestu nesreče ali pred prihodom v
bolnišnico. Poleg tega pogosto v register niso vključene vse bolnišnice v regiji. Za popolno
epidemiološko sliko je potrebna povezava z drugimi zbirkami podatkov (npr. register umrlih,
bolnišnične administrativne baze podatkov, podatki policije).
Uporaba registrov bo v prihodnje nedvomno naraščala. Kakovost podatkov se bo izboljšala s
poenotenjem vključitvenih meril, opredelitev, nabora podatkov, metod obdelave podatkov,
računalniških programov. Lahko pričakujemo večje medregijsko sodelovanje, v Evropi tudi uvedbo
evropskega registra hudo poškodovanih.

2.4 REGISTRI HUDO POŠKODOVANIH V EVROPI
Programi QI lahko s sistemsko analizo procesov zdravljenja izboljšajo kakovost oskrbe
poškodovancev. Ti procesi so bili dolgo časa zaprti znotraj meja posameznih držav. S širitvijo
Evrope pa je prišlo spoznanje, da se lahko izkušnje iz enega dela Evrope prenašajo tudi na druge
dele. Pojavila se je težnja po metodologiji, ki bi presegla nacionalne meje in omogočala
primerjavo različnih sistemov oskrbe med sabo. Nastal je projekt EuroTARN.
V letu 2000 so mednarodni eksperti pod okriljem ITACCS objavili navodila za zbiranje podatkov po
hudi poškodbi. Podatke naj bi zbirali na naslednjih področjih:


podatki o poškodbi (tip in mehanizem, teža poškodbe – ISS, demografski podatki),



podatki o sistemu oskrbe (čas nezgode, čas prihoda v bolnišnico, čas obdelave v
urgentnem centru, čas do določenih terapevtskih in diagnostičnih postopkov, čas
sprejema na oddelek ali v intenzivno enoto),



podatki o poškodovancu (spol, starost, pridružena obolenja – ASA lestvica),



podatki o rezultatih zdravljenja (podatki za izračun RTS, umrljivost in obolevnost, trajanje
zdravljenja v enoti intenzivne terapije, trajanje hospitalizacije in stroški zdravljenja) (47).

2.4.1 EUROTARN
Leta 2007 so v okviru projekta EuroTARN izpeljali raziskavo, s katero so pokazali, da je z manjšo
prilagoditvijo mogoče zbrati in združiti podatke obstoječih registrov in ustanoviti skupni register,
ki bo omogočal projekte QI za celotno Evropo. Projekt je dobil splošno podporo (54).
V tem času so bili evropski registri na različnih stopnjah razvoja, z različnimi vključitvenimi merili,
uporabljali so različne napovedne modele, zbirali so različne podatke o poškodovanih. Z
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nadaljevanjem projekta EuroTARN, katerega pobudniki so bili SCANTEM (Scandinavian
Networking Group for Trauma and Emergency Management), UK Trauma Audit & Research
Network (TARN), Traumaregister Nemškega združenja travmatologov (TR-DGU), in RITG (Italian
National Registry of Major Injuries), so poenotili opredelitve, vključitvena merila (NISS > 15) in
opredelili osnovni nabor podatkov o poškodovanih (ECS – European Core Dataset). Nastal je
Utstein trauma model, ki vključuje 35 ključnih podatkov, s katerimi opišemo poškodovanca,
proces zdravljenja in sistemske značilnosti. Ringdal je z raziskavo potrdil, da lahko Utstein trama
model predstavlja osnovo evropskemu registru hudo poškodovanih (55).

2.4.2 REGISTER NEMŠKEGA ZDRUŽENJA TRAVMATOLOGOV (TR DGU)
Želja po prospektivno zbranih podatkih o hudo poškodovanih je leta 1993 pripeljala do nastanka
TR DGU. Temelji na prospektivno, anonimno zbranih podatkih o zdravljenju poškodovancev od
mesta nesreče do zaključka zdravljenja v bolnišnici (okoli 100 podatkov). Sprva so podatke zbirali s
pomočjo protokolov, od leta 2004 pa jih v register vnašajo preko svetovnega spleta. Zbrani
podatki naj bi omogočali vključenim bolnišnicam odkriti slabosti pri zdravljenju hudo
poškodovanih. Poleg tega tako zbrani podatki omogočajo epidemiološke analize in so izredno
pomembni za raziskave na področju oskrbe hudo poškodovanih.
Do konca leta 2012 so zbrali podatke o 122.742 poškodovanih. Vključenih je bilo 614 klinik iz
Nemčije, Avstrije, Švice, Nizozemske, Belgije in Slovenije.

število primerov/leto

tujina
QM vprašalnik (Nemčija)
standardni vprašalnik (Nemčija)

Slika 11. Podatki o številu vključenih poškodovancev v Traumaregister DGU (vir TR-DGU).
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Enkrat letno prejmejo udeležene bolnišnice poročilo z deskriptivnimi analizami in s podatki o
kakovosti zdravljenja v primerjavi z mednarodnimi standardi.
Do leta 2004 so za osnovo merjenja kakovosti zdravljenja uporabljali metodologijo TRISS, leta
2004 pa jo je zamenjala lestvica RISC. Z analizo standardizirane umrljivosti so pokazali, da redno
spremljanje rezultatov pripomore k izboljšanju zdravljenja hudo poškodovanih, tako v posameznih
bolnišnicah kot na celotni skupini poškodovancev, zbranih v TR DGU. V 20 letih se je umrljivost
zmanjšala z 22 na 12 %.

Slika 12. Umrljivost poškodovancev glede na napoved v Traumaregistru DGU (vir TR DGU).

Od leta 2009 je postala udeležba v TR DGU obvezna za vse bolnišnice v Nemčiji, ki so vključene v
projekt TNW, a z nekoliko manjšim obsegom podatkov o poškodovancih (QM vprašalnik) (56).

2.5 REGISTRI HUDO POŠKODOVANIH V SLOVENIJI
2.5.1 REGISTER POLITRAVMATIZIRANIH V SB CELJE OD LETA 1992 DO 2005
Leta 1992 so v SB Celje začeli uvajati register politravmatiziranih poškodovancev. Namen je bil
pridobiti podatke

za primerjavo

učinkovitosti zdravljenja najtežjih poškodovancev

z

mednarodnimi standardi. V register so vključili vse politravmatizirane poškodovance, starejše od
16 let, ki so utrpeli hudo (AIS 3), topo telesno poškodbo najmanj dveh organskih sistemov, s
skupnim ISS vsaj 18. Zbiranje podatkov je potekalo prospektivno z izpolnjevanjem Protokola za
politravmatizirane poškodovance DTS. Zbrane podatke so redno analizirali z uporabo
metodologije TRISS.
Leta 2001 so objavili analizo 274 politravmatiziranih poškodovancev, zdravljenih v 8-letnem
obdobju od leta 1992 do 1999, ki je pokazala vrednost statistike W = 1,6. To je pomenilo, da je v
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tem časovnem obdobju preživelo na sto zdravljenih poškodovancev 1,6 več, kot so predvideli s
pomočjo metodologije TRISS. Ocenjeno je bilo, da kakovost zdravljenja politravmatiziranih
poškodovancev ne zaostaja za mednarodnimi normami. Dodatna analiza je pokazala, da se je v
zaporednih dveletnih obdobjih kakovost zdravljenja izboljševala (57).

Slika 13. Vrednosti W in z (metodologija TRISS) v dveh zaporednih dveletnih obdobjih od 1992 do 1999 za
politravmatizirane poškodovance v registru SB Celje.

V obdobju od leta 1992 do 2005 so v bolnišnični register vključili 442 politravmatiziranih
poškodovancev (348 moških, 94 žensk), povprečno starih 42 let in s povprečnim ISS 30,3.
Umrljivost, izračunana po metodologiji TRISS, je bila 22,7 %, dejanska pa 19 % (W = 4,1; z = 2,8).
Standardizirana umrljivost (razmerje med dejansko in pričakovano umrljivostjo) je bila 0,83, kar je
bilo v povprečju vrednosti, objavljenih v TR DGU leta 2006.

Slika 14. Graf standardizirane umrljivosti (razmerje med dejansko in pričakovano umrljivostjo) za 442
poškodovancev, vključenih v register SB Celje (bel stolpec), v primerjavi z bolnišnicami v TR DGU (sivi
stolpci). Z rdečo črto je označeno povprečje standardizirane umrljivosti v TR DGU (0,84). Vrednosti pod
rdečo črto predstavljajo boljše preživetje poškodovancev od povprečja TR DGU.
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Največja pomanjkljivost registra SB Celje je bila majhno število zajetih poškodovancev. Letno so
vključili okoli 40 politravmatiziranih poškodovancev. Za spremljanje rezultatov v zaporednih
časovnih obdobjih so morali analizirati kakovost zdravljenja v dvoletnih obdobjih. Postalo je jasno,
da je register treba razširiti. Spremenili so vključitvena merila glede na opredelitev hudo
poškodovanega, ki so jo poenotili leta 2000 v okviru ITACCS (ISS > 16). S tem so število
poškodovancev v registru potrojili, kar je omogočilo sprotno analizo rezultatov zdravljenja.
Z novimi vključitvenimi merili pa so se v posameznih obdobjih pojavila večja odstopanja rezultatov
zdravljenja od izračunanih po metodi TRISS (slika 15).

Slika 15. Vrednosti statistik W in z (metoda TRISS) v dvoletnih obdobjih za hudo poškodovane (ISS
> 16), zdravljene v SB Celje od leta 1992 do 2005
Metodologijo TRISS so prevzeli številni registri poškodovancev za analizo lastnih rezultatov in
primerjavo z mednarodnimi standardi. Toda TRISS temelji na 30 let starih podatkih iz drugačne
baze podatkov (MTOS) in iz drugega okolja (ZDA). Številni avtorji so opozarjali na pomanjkljivosti
statističnih modelov, če jih uporabljamo na skupinah poškodovancev, ki po strukturi niso
primerljive z bazami, iz katerih so bili ti vzorci izpeljani (58, 59). V posameznih obdobjih so se pri
poškodovancih v SB Celje pojavila večja odstopanja od pričakovanih rezultatov po metodi TRISS.
Ugotovili so, da je osnovni vzrok v neujemanju značilnosti poškodovancev z bazo podatkov MTOS.
Glavno motnjo za metodologijo TRISS sta predstavljala višja deleža starejših (W = -26,7; n = 118)
in poškodovancev s hudo poškodbo glave (W = -15,5; n = 183). Pri teh je metodologija TRISS
pokazala zelo slabo napovedno vrednost (60).
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2.5.2 NACIONALNI REGISTER HUDO POŠKODOVANIH
Regija, ki jo pokriva SB Celje, predstavlja devetino celotnega prebivalstva Slovenije. Pojavila se je
povsem razumljiva težnja po ustanovitvi nacionalnega registra, v katerega bi zajeli hudo
poškodovane na celotnem področju Slovenije. Zato sta bila izpeljana dva raziskovalna projekta z
namenom oceniti uporabnost registra za zbiranje podatkov o poškodbah in preveriti uporabnost
metode TRISS za nadzor nad kakovostjo zdravljenja poškodovancev. Po vzoru nacionalnih
registrov v drugih državah je bil opredeljen standardni set podatkov, ki jih je treba zajeti v
nacionalnem registru. Opredelili so vstopna merila za poškodovance, ki naj bi jih register zajel.
Postavljena je bila tudi zakonska osnova, saj je Register hudo poškodovanih dobil svoje mesto v
Zakonu o zbirkah podatkov v zdravstvu v Republiki Sloveniji. Zaključek projektov je pokazal, da je
najprimernejša pot do nacionalnega registra z vključitvijo vseh slovenskih bolnišnic v TR DGU.

2.5.3 HUDO POŠKODOVANI V SB CELJE VKLJUČENI V TRAUMAREGISTER DGU
Hkrati s težnjo po ustanovitvi Slovenskega registra hudo poškodovanih se je v Evropski skupnosti
začela pobuda, katere namen je bil standardizirati protokole za zbiranje podatkov. To bi
omogočilo povezovanje baz podatkov in zasnovo za nastanek Evropskega registra poškodovancev.
Glede na težave, ki so se pojavljale pri poskusu ustanovitve lastnega nacionalnega registra, je
postala bolj realna opcija, da bi z vključitvijo vseh slovenskih bolnišnic v enega od uveljavljenih
evropskih registrov posredno prišli do podatkov, pomembnih za celotno Slovenijo.
Leta 2006 so po obisku v dokumentacijskem centru TR DGU v Kölnu, kjer so pokazali velik interes
za idejo, začeli z vnosom podatkov o poškodovanih, zdravljenih v SB Celje, v TR DGU. Do danes se
je TR DGU priključilo pet slovenskih bolnišnic, ki se ukvarjajo z zdravljenjem hudo poškodovanih
(61).
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3. CILJI IN HIPOTEZE RAZISKAVE
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Temeljni pogoj za zagotavljanje kakovosti zdravljenja je spremljanje rezultatov zdravljenja in
vrednotenje učinka novih ukrepov. Glavni namen registra je zagotavljanje kakovostnih podatkov o
hudo poškodovanih v celotni verigi oskrbe od mesta nesreče do zaključka zdravljenja. Zaradi
razpršenosti poškodovancev po številnih bolnišnicah v Sloveniji je v Projektu razvoja mreže
travmatološke dejavnosti predvidena uvedba nacionalnega registra poškodovancev. Zajel naj bi
vse poškodovance, katerih življenje je zaradi poškodbe ogroženo. V strategiji razvoja
travmatološke dejavnosti v Sloveniji je postavljena zahteva po preglednem in verodostojnem
zajemu podatkov o hudo poškodovanih, ki so na podlagi Zakona o zbirkah podatkov v zdravstvu
opredeljeni v »travma registru«. Opravljena sta že bila dva raziskovalna projekta (L3 2037 –
Register hudo poškodovanih bolnikov Republike Slovenije in L3-6172 Register poškodovancev –
osnova sistema za nadzor kvalitete zdravljenja poškodovancev), ki sta opredelila temelje takšnega
registra in ga povezala s TR DGU.
Metodologija TRISS je še vedno najbolj razširjeno statistično orodje, ki omogoča primerjavo
rezultatov zdravljenja poškodovancev z mednarodnimi standardi. Številni avtorji opozarjajo, da so
modeli, kot je TRISS (pridobljeni s statistično metodo multiple logistične regresije), uporabni le, če
primerjamo skupine poškodovancev s podobno porazdelitvijo dejavnikov, ki vplivajo na njihovo
preživetje. Primerjava skupine poškodovancev, ki so življenjsko ogroženi in vključeni v register
hudo poškodovanih SB Celje, z MTOS, iz katere je izpeljan model TRISS, je v predhodni analizi
pokazala slabo ujemanje strukture poškodovancev. S tem je postavila pod vprašaj uporabnost
metodologije TRISS za oceno kakovosti zdravljenja v nacionalnem registru poškodovancev.
V Evropi je leta 1992 skupina nemških kirurgov postavila temelje TR DGU. Ker register zajema le
hudo poškodovane, je struktura poškodovancev verjetno bolj primerljiva s skupino, ki naj bi jo
zajel Nacionalni register travme, kot pa s skupino MTOS, iz katere je bila izpeljana metodologija
TRISS. Sprva so v TR DGU za oceno kakovosti zdravljenja uporabljali metodologijo TRISS. Kasneje
so jo nadomestili z RISC, ki so jo razvili na podatkih njihovih 1300 poškodovancev. Pokazali so, da
je RISC učinkovito orodje za oceno kakovosti zdravljenja najtežjih poškodovancev.
Od nastanka obeh modelov se je oskrba hudo poškodovanih pomembno spremenila. Veliko je bilo
napredka v preprečevanju poškodb, okrepila se je mreža predbolnišnične nujne medicinske
pomoči, uveden je bil sistem zgodnje oskrbe poškodovancev po principu ATLS, izboljšala se je
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diagnostika (CT celotnega telesa), spremenila se je kirurška oskrba poškodovancev (kirurgija
omejevanja škode), uvedeni so protokoli za masivno transfuzijo, izboljšala se je tehnologija oskrbe
poškodovancev v intenzivnih enotah. Te novosti v oskrbi poškodovancev so nedvomno pripeljale
do zmanjšanja umrljivosti zaradi posledic poškodb. Ker so bili koeficienti za izračun TRISS
pridobljeni na podatkih o poškodovancih v osemdesetih letih, je veliko avtorjev predlagalo njihovo
posodobitev. Schluter je leta 2008 predstavil nove koeficiente za izračun verjetnosti preživetja po
metodi TRISS, ki so jih pridobili z analizo NTDB (> 1.000.000 poškodovancev). Priporočili so, da bi v
bodoče te koeficiente uporabljali za izračun TRISS (37). Tudi s to spremembo metode TRISS bi
lahko dobili model, ki bi natančneje napovedoval verjetnost preživetja hudo poškodovanih v
Sloveniji.
Tudi RISC temelji na zgodovinskih podatkih TR DGU od leta 1993 do 2000. Z analizo celotnega
registra so ugotovili, da je izid zdravljenja ves čas za 1–2 % boljši od izračunanega. Poleg tega se je
kljub metodi nadomeščanja manjkajočih podatkov povečeval delež tistih poškodovancev v
registru, ki jim ni bilo mogoče izračunati verjetnosti preživetja. Delež je že dosegel 10 % vseh
vnosov, kar bi lahko povzročilo pomembno motnjo v oceni verjetnosti preživetja celotne skupine
poškodovancev. Zaradi tega so prilagodili ocenjevalno lestvico RISC in jo imenovali RISC II. S
spremembo naj bi popravili pomanjkljivosti izvirne lestvice (neobjavljeni podatki, 2012).
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3.2 TEZA DOKTORSKE DISERTACIJE
Osnovni namen raziskave je, da preverim uporabnost metode RISC za oceno kakovosti zdravljenja
hudo poškodovanih na slovenskem poškodbenem vzorcu. Primerjal jo bom z metodologijo TRISS,
ki je še vedno najbolj razširjena za te namene.
Hipoteza:
Metoda RISC je primernejša za analizo slovenskega vzorca hudo poškodovanih kot TRISS.
Spremembe v obravnavi poškodovancev, nove metode zdravljenja in epidemiološke spremembe
so povzročile spremembe v strukturi poškodovancev v TR DGU. Zaradi teh sprememb se je
pojavila zahteva po prilagoditvi metode RISC. V slovenskem vzorcu hudo poškodovanih so
opredeljena natančna vstopna merila, kar zmanjša verjetnost pomembnih sprememb v strukturi
poškodovancev. Te bi lahko postavile pod vprašaj uporabo metode RISC tudi v prihodnosti.
Hipoteza:
Zaradi jasno opredeljenih vstopnih meril se struktura slovenskega vzorca hudo poškodovanih
pomembno ne spreminja. Morebitne spremembe ne vplivajo na uporabnost metode RISC.
Zadnji predlogi sprememb točkovnih lestvic (TRISS z novimi koeficienti in RISC II) bi lahko
predstavljali izziv metodi RISC in njeni uporabi na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih.
Hipoteza:
»RISC II« in »TRISS z novimi koeficienti« sta sodobnejši lestvici kot RISC in s tem bolj primerni za
uporabo na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih.

3.3 PRIČAKOVAN IZVIRNI ZNANSTVENI PRISPEVEK
Metoda RISC do sedaj še ni bila vrednotena na skupini poškodovancev, ki se po strukturi razlikuje
od tiste, iz katere je bila izpeljana. Pričakujemo lahko, da bo naloga potrdila njeno vrednost pri
analizi skupine poškodovancev, ki bi jih zajel nacionalni register hudo poškodovanih.

Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je 14. 2. 2012 ocenila, da je raziskava Primerjava
napovedne vrednosti metod TRISS in RISC na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih etično
sprejemljiva in je dala soglasje k njeni izvedbi (številka sklepa 40/02/12).
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4. BOLNIKI IN METODE
4.1 VKLJUČITVENA IN IZKLJUČITVENA MERILA
Od vstopa v TR DGU v letu 2006 smo prospektivno zajeli podatke o kohortni skupini 376
poškodovancev, zdravljenih v SB Celje, ki so ustrezali naslednjim vključitvenim merilom:


politravmatizirani poškodovanci, pri katerih je bila vrednost ISS vsaj 18,



poškodovanci z izoliranimi poškodbami in AIS 5 v posamezni regiji,



poškodovanci s hudo poškodbo (AIS 4) in prizadetimi vitalnimi znaki (RTSc < 4),



poškodovanci z vsaj dvema zlomoma dolgih cevastih kosti (stegnenica, golenica,
nadlahtnica – NISS vsaj 18) in s prizadetimi vitalnimi znaki.

Izključili smo vse poškodovance:


pri katerih je od poškodbe do sprejema v bolnišnico minilo več kot 24 ur,



ki so bili brez znakov življenja ob prihodu v bolnišnico,



s krvavitvami ob poškodbah z majhnim prenosom energije in motnjami strjevanja krvi,
povzročenimi z zdravili.

Primerjalno skupino za analize je predstavljala skupina poškodovancev, vključenih v TR DGU. V TR
DGU so vključeni poškodovanci, ki so sprejeti v bolnišnico iz reanimacijske sobe in so potencialni
kandidati za zdravljenje v intenzivni enoti. Po nemških smernicah za oskrbo hudo poškodovanih je
aktivirana reanimacijska ekipa pri penetrantnih poškodbah glave, vratu, prsnega koša in trebuha,
pri sistoličnem krvnem tlaku < 90 mmHg, frekvenci dihanja < 10 ali > 29, GCS < 9, pri intubiranih
pred prihodom v bolnišnico, pri poškodovancih z nestabilnim prsnim košem, zlomom več kot dveh
dolgih cevastih kosti, pri nestabilni medenici, amputaciji uda nad zapestjem ali gležnjem, pri
zmaličenih udih. Poleg tega predstavlja znan hud mehanizem poškodbe po ATLS merilo za oskrbo
poškodovanca v reanimacijskem prostoru (62). Podatke o primerjalni skupini smo dobili iz letnih
poročil TR DGU ali pa iz dokumentacijskega centra TR DGU v Kölnu (prof. Rolf Lefering).

4.2 BELEŽENJE PODATKOV
Vse potrebne podatke o predbolnišnični oskrbi poškodovancev v Sloveniji smo zajeli iz Protokola
prehospitalne enote v Sloveniji (priloga 1). Protokol izpolnjuje urgentni zdravnik, ki se z reševalnim
vozilom pripelje na mesto nesreče. Predvsem je poudarek na fizioloških parametrih, ki jih zdravnik
zabeleži v realnem času. S tem so zagotovljeni kakovostni podatki, ki so ključni za izračun
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napovednih lestvic. Ob sprejemu v bolnišnico beležimo podatke o vitalnih funkcijah, diagnostiki
in zdravljenju vse do prihoda v enoto intenzivne terapije. Reanimacijski protokol DTS, v katerega
so beleženi podatki med oskrbo na urgentnem oddelku bolnišnice, zajame veliko večino potrebnih
podatkov. Treba je bilo narediti nekaj sprememb v protokolu (predvsem podatki o časovnem
poteku oskrbe) in v diagnostičnem postopku med primarno oskrbo poškodovancev (dodatne
laboratorijske preiskave) (Priloga 2). V intenzivni terapiji smo zajeli podatke (vitalni parametri in
laboratorijske vrednosti, zapleti pri zdravljenju, trajanje zdravljenja), ki so dokumentirani v
obstoječih protokolih. Podatke ob zaključku zdravljenja smo vnesli takrat, ko smo imeli popolno
dokumentacijo o zdravljenju poškodovancev (vključno z operacijskimi zapisniki ali izvidom
obdukcije).

4.3 VNOS PODATKOV
Vnos podatkov poteka elektronsko na spletni strani TR DGU. Zagotovljena je anonimnost osebnih
podatkov poškodovanca. Zaporedje vnosa podatkov sledi procesu zdravljenja in je urejeno v petih
oknih. Po osnovnih podatkih o poškodovancu in mehanizmu poškodbe (okno S – Stamdaten)
sledijo podatki o predbolnišnični oskrbi (okno A – Praklinik), o začetni bolnišnični oskrbi (okno B –
Schockraum/OP Phase), o oskrbi v enoti intenzivne terapije (okno C – Intensivstation) in podatki
ob zaključku zdravljenja (okni D – Diagnosen in Abschluss).

1
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Slika 16. Okno S (Stammdaten), kamor so vneseni osnovni podatki o poškodovancu in mehanizmu
poškodbe. (1-koda poškodovanca, 2-referenčna številka, 3-starost, 4-spol, 5-ASA ocena pred poškodbo, 6-premestitev
iz druge bolnišnice, 7-čas poškodbe, 8-vzrok poškodbe, 9-vrsta poškodbe, 10-mehanizem poškodbe)
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Vnosi o spolu, ASA pred poškodbo, vzroku in mehanizmu poškodbe so standardizirani (vnos z
izbiro). Za izračun TRISS in RISC so pomembni podatki o starosti in tipu poškodbe (topa,
penetrantna).
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Slika 17. Okno A (Praklinik), kamor so vneseni podatki o predbolnišnični oskrbi poškodovanca
(1- čas alarmiranja, 2- čas prihoda zdravnika na mesto nesreče, 3-odhod z mesta nesreče, 4-način transporta, 5-NACA
(National Advisory Committee for Aeronautics) indeks, 6-GCS, 7-velikost zenic, 8-reakcija zenic na svetlobo, 9-teža
poškodbe posameznih telesnih regij (glava, obraz, prsni koš, trebuh, hrbtenica, medenica, zgornji/spodnji ud, mehka
tkiva), 10-vitalni znaki (SBP, pulz, RR, saturacija), 11-nadomeščanje tekočin, 12-terapija (intubacija, sedacija,
kateholamini, drenaža prsnega koša).

* Na sliki 17 so prikazani podatki o prihodu reševalne ekipe 10 minut po poškodbi, stanju poškodovanke s
številnimi hudo poškodovanimi deli telesa, ki pa je bila hemodinamsko še stabilna in pri zavesti;

Gre za podatke, ki jih zapiše zdravnik, in so zbrani v protokolu PHE na mestu dogodka, med
transportom in ob prihodu v bolnišnico. Za izračun TRISS in RISC so pomembni podatki o prvi
vrednosti GCS, ko poškodovanec še ni bil pod vplivom zdravil, o sistoličnem tlaku pred
terapevtskimi ukrepi in spontani frekvenci dihanja.
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Slika 18. Okno B (SR/OP Phase), kamor so vneseni podatki o oskrbi v bolnišnici pred prihodom v EIT.
(1-ura sprejema v bolnišnico, 2-operacije v urgentnem prostoru, 3-laboratorijski izvidi (hemoglobin, trombociti, pč,
aPTČ, INR, BE, laktat, telesna temperatura), 4-vitalni znaki (SBP, pulz, RR, nasičenost kisika), 5-intubacija ob sprejemu, 6GCS, 7-zenici (velikost in reakcija), 8-diagnostični postopki (ultrazvok trebuha, rentgenogram prsnega koša, medenice,
hrbtenice, CT glave, CT celotnega telesa, trombelastometrija), 9-nadomeščanje tekočin (kristaloidne raztopine, koloidne
raztopine, hiperosmotske raztopine, transfuzija koncentriranih eritrocitov, sveža zmrznjena krvna plazma, trombocitna
plazma), 10-reanimacijski postopki (intubacija, zunanja masaža srca, kateholamini, drenaža prsnega koša, embolizacija,
operativna stabilizacija zlomov), 11-zdravljenje motnje strjevanja krvi (rekombinantni faktor VIIa, protrombinski
koncentrat, antifibrinolitik, fibrinogen), 12-nadaljevanje oskrbe (zaključena diagnostika, kraj premestitve, čas
premestitve).

* Na sliki 18 so podatki o poškodovanki, ki je imela ob sprejemu znake letalne triade (acidoza, podhladitev,
motnje strjevanja krvi). Sledila je intenzivna reanimacija po protokolu za masivno transfuzijo z uporabo
trombelastometrije. Opravljen je bil CT celotnega telesa. Čas od sprejema v bolnišnico do operacijske
dvorane je bil 45 minut.

Ključni za izračun TRISS in RISC so podatki o vrednosti hemoglobina, časih strjevanja krvi (aPTČ) in
vrednosti pribitka baz (BE). Za izračun RISC je pomemben tudi podatek o srčnem oživljanju. Ti
podatki so rutinsko zbrani pri obravnavi hudo poškodovanih in so beleženi v času obravnave na
urgentnem oddelku.
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Slika 19. Okno C (Intensivstation), kamor so vneseni podatki o oskrbi v intenzivni enoti. ).
(1-čas prihoda v intenzivno enoto, 2-trajanje mehanske ventilacije in intenzivne terapije, 3-SAPSII (Simplified Acute
Physiology Score) vrednost, 4-odpoved organov, 5-prisotnost MOF ali sepse, 6-laboratorijski izvidi ob sprejemu v
intenzivno enoto (hemoglobin, število trombocitov, pč, aPTČ, INR, BE, laktat, telesna temperatura), 7-nadomeščanje
krvnih komponent (koncentrirani eritrociti, sveže zmrznjena plazma), 8-dializa, 9-zdravljenje motnje strjevanja krvi
(rekombinantni faktor VIIa, protrombinski koncentrat, antifibrinolitik, fibrinogen).

* Na sliki 19 so podatki o poškodovanki, ki je bila pripeljana iz operacijske dvorane tri ure po odhodu z
urgentnega oddelka. Ob kirurškemu zdravljenju (kirurgija omejevanja škode) so se znaki letalne triade
začeli umirjati; preživela je še 8 dni na respiratorju, 15 dni v intenzivni enoti in ni doživela pomembnih
zapletov (MOF, sepsa).

V oknu za vnos podatkov so vgrajeni podatki o opredelitvah SOFA, MOF, sepse in izračunu SAPSII
(Simplified Acute Physiology Score), kar omogoča standardizacijo vnosa in izboljša kakovost
vnesenih podatkov. Podatki o transfuziji so pomembni za izračun RISC.
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Slika 20. Okno D (Diagnosen), kamor so vneseni podatki o diagnozah in operacijah.

Diagnoze so vpisane po zaključku hospitalizacije, ko so zaključene vse diagnostične preiskave ali
obdukcija. Vsaka diagnoza je kodirana po AIS lestvici (verzija 2005). Za kakovost kodiranja skrbi
interaktivni šifrant, vgrajen v okno za vnos podatkov. Kodiranje je pomembno za izračun vrednosti
TRISS in RISC.
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Slika 21. Okno D (Abschluss), kamor so vneseni podatki o odpustu iz bolnišnice.
(1-datum odpusta, 2-mesto odpusta, 3-GOS (Glasgow Outcome Scale) ob odpustu, 4-premestitev v drugo ustanovo, 5tombembolični zapleti).

* Na sliki 21 so podatki o poškodovanki, ki je odšla domov po skoraj mesecu dni, gibalno močno ovirana.
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Podatek o preživetju je pomemben za izračun vrednosti TRISS in RISC.
Podatke zbirajo v dokumentacijskem centru TR DGU v Kölnu. Vse podatke in nekatere izračunane
vrednosti iz njih dobimo nazaj v obliki baze podatkov (742 spremenljivk), ki omogoča dodatno
statistično analizo. TR DGU je vedno na razpolago za pomoč pri analizi in omogoča primerjavo
lastnih rezultatov s celotnim registrom. Vnos po spletu dovoljuje sprotni pregled podatkov o
poškodovancih.

Slika 22. Okno F (Fallstatistik), kjer so samodejno izračunane vrednosti točkovnih lestvic.
* Na sliki 23 so podatki za poškodovanko iz predhodnih slik (preživetje po RISC 87,9 %, po TRISS 98,7 %)

V sklopu programa QI prejmejo vsi vključeni centri v TR DGU enkrat letno poročilo z delno analizo
podatkov in bazo podatkov za nadaljnjo analizo. Enkrat letno organizirajo seminar, na katerem so
po letni analizi podatkov za celotni register obravnavane aktualne teme.

4.4 STATISTIČNE METODE
Primerjali smo strukturo poškodovancev v SB Celje in v TR DGU glede na parametre, ki bi lahko
vplivali na razliko v preživetju (in s tem tudi na uporabnost metode RISC): starost, spol, pridružena
obolenja (ASA), mehanizem poškodbe (delež nizkoenergetskih poškodb), ISS vrednost, delež hudih
poškodb glave, delež šokiranih (SBP manj kot 90 mm Hg) in komatoznih (GCS < 9) poškodovancev,
predbolnišnični čas in čas na urgentnem oddelku. Z univariantno analizo smo ugotavljali
statistično razliko v porazdelitvi teh parametrov med obema skupinama (t-test, dvosmerni test,
neodvisni vzorci, p < 0,05).
S statistiko M smo primerjali porazdelitev verjetnosti preživetja med našo skupino, MTOS in TR
DGU. V vsaki skupini so bili poškodovanci razvrščeni v šest skupin glede na napovedani izid
zdravljenja. Izračunali smo delež poškodovancev v vsakem območju in primerjali te deleže z MTOS
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in TR DGU. Vsota nižjih vrednosti pomeni statistiko M. Skupini sta primerljivi, če vrednost M
presega 0,88 (41).
Za izračun verjetnosti preživetja po TRISS smo uporabili formulo in koeficiente, kot jih je opisal
Champion s sodelavci (36). Za izračun vrednosti RTS smo uporabili prve izmerjene vrednosti GCS,
krvnega tlaka in frekvence dihanja (predbolnišnično ali ob prihodu v bolnišnico, če pred tem
podatki niso bili dokumentirani). Za izračun vrednosti ISS smo uporabili diagnoze ob zaključku
zdravljenja (vključno z izvidi obdukcije). Kodiranje AIS je bilo opravljeno s pomočjo kodirnega
sistema TR DGU (verzija AIS 2005). Rezultat izračuna je vrednost ps (od 0 do 1), ki pomeni
statistično verjetnost preživetja poškodovanca glede na spremenljivke, ki so zajete v metodologiji
TRISS (starost, mehanizem poškodbe, GCS, krvni tlak, frekvenca dihanja). Za izračun verjetnosti
preživetja po TRISSnew pa smo uporabili koeficiente, kot jih je opisal Schluter s sodelavci (37).
Napoved RISC za poškodovance so izračunali v dokumentacijskem centru v Kölnu. Za izračun so
uporabili podatke, vnesene na spletni strani (slike 16, 17, 18, 19, 20, 21). RISC omogoča
nadomeščanje nekaterih manjkajočih podatkov. Z nadomestnimi podatki je bil izračun možen za
149 (96 %) poškodovancev v letih 2006–07 in 90 (99 %) poškodovancev v letih 2011–12. Izračun ni
mogoč, če manjka kodiranje AIS diagnoz, ali če manjka več kot polovica osnovnih parametrov.
Kakovost zbranih podatkov je porastla z 0,6 % RISC, izračunanega iz osnovnih podatkov brez
nadomeščanja, na 46 % v obdobju 2011–12.
Manjkajoči podatki %
2006–07
2011–12

Nadomestni podatek

Komentar

Starost

0

0

ni nadomestila

obvezen podatek

NISS

0

0

ni nadomestila

obvezen podatek

AIS glava

0

0

ni nadomestila

obvezen podatek

AIS ekstremitete

0

0

ni nadomestila

obvezen podatek

Zastoj srca - A

9,7

3,3

krvni tlak 0–A
zastoj srca – B

GCS –A

11,6

1,1

GCS – B

Hemoglobin

5,2

1,1

krvni tlak – B

obvezen vsaj en podatek

Krvni tlak - A

14,8

1,1

krvni tlak – B

obvezen vsaj en podatek

Transfuzija - B

29,7

47,3

aPTČ

93

12,1

pč

BE – B

95,5

47

tromb. < 100000
srčni zastoj – B

manjkajoči podatek
pomeni, da ni transfuzije

Tabela 6. Manjkajoči podatki za izračun RISC za hudo poškodovane v SB Celje v obdobju 2006–7 in 2012–3.
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Za ugotavljanje ustreznosti točkovne lestvice za napoved umrljivosti smo uporabili statistične
metode diskriminacije, natančnosti in kalibracije.
Z diskriminacijo opišemo značilnost točkovne lestvice za ločevanje napovedi za preživele in umrle.
Izračunali smo občutljivost (delež pravilno napovedanih umrlih) in specifičnost (delež pravilno
napovedanih preživelih) pri mejni vrednosti ps = 0,50. Izračunali smo tudi natančnost testa (delež
pravilnih napovedi). Kot zadnje merilo diskriminacije smo uporabili površino pod ROC (Receiver
Operating Characteristic) krivuljo. ROC krivulja grafično predstavlja občutljivost in specifičnost za
vse možne mejne (cut off) vrednosti. Horizontalna os prikazuje vrednosti 1 – specifičnost (delež
lažno pozitivnih), vertikalna os pa senzitivnost (delež pravilno pozitivnih napovedi). Daljica, ki
poveže vrednosti 0 in 1 (skrajno zgoraj) predstavlja rezultat povsem naključnega testa (kot npr.
metanje kovanca). Rezultat večine testov pa je konveksna črta, upognjena proti levem zgornjem
delu grafa. Črta, ki doseže zgornji levi del grafa predstavlja test, ki povsem natančno napove
pravilno vrednost. AUC (površina pod ROC krivuljo) sumira napovedno vrednost točkovne lestvice
ali testa in ima vrednost med 0,5 in 1.
Z natančnostjo opišemo značilnost lestvice za pravilno napoved verjetnosti preživetja skupine
poškodovancev. Rezultat izrazimo v razliki (%) ali kvocientu med dejanskim in izračunanim
preživetjem. Manjša kot je razlika in bolj kot se kvocient približuje 1, večja je natančnost testa.
S kalibracijo opišemo učinkovitost lestvice pri napovedovanju visokih in nizkih vrednosti. Uporabili
smo standardno merilo kalibracije, statistiko H-L (Hosmer Lemeshow goodnes of fit test). Test
meri, kako blizu sta napovedana in dejanska umrljivost v desetih enako velikih skupinah. Dobro
kalibriran točkovni sistem ima vrednosti H-L, ki se ne razlikujejo pomembno od 0. Razliko smo
ocenjevali s testom Hi kvadrat (63).
Kot statistično orodje smo uporabil Excel 2007 (Microsoft) in SPSS ver.20 (IBM).
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5 REZULTATI
5.1 PODATKI O HUDO POŠKODOVANIH V SB CELJE OD 2006 DO 2012
V sedemletnem obdobju od 2006 do 2012 smo v TR DGU vnesli podatke o 376 hudo
poškodovanih. Povprečna starost poškodovancev je bila 47 let, 83 % je bilo moških. Topo
poškodbo je utrpelo 95 % poškodovancev. Povprečna ISS vrednost je bila 26,4 (90 % ≥ 16).

Slika 23. Starostna porazdelitev hudo poškodovanih v SB Celje od leta 2006 do 2012 po starostnih dekadah

2%

motorna vozila

5%
8%

motoristi

22%

traktoristi
kolesarji

13%

pešci
padci z višine>3 m
17%

padci z višine<3m
razno

20%
6%

5%

namerne poškodbe
2%

samomori

Slika 24. Porazdelitev hudo poškodovanih v SB Celje glede na mehanizem poškodbe v letih od 2006 do 2012
(n = 376, vir: TR DGU).
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SB Celje

Traumaregister DGU

SKUPAJ
(n = 376)
47,2

2012
(n = 49)
50,7

SKUPAJ
(n = 122742)
45,9

2012
(n = 28805)
47,6

Spol (% moških)

83

82

71

70

Tope poškodbe (%)

95

98

95

95

ISS/NISS (povprečje)

26,4/32,9

27,6/35

19,3/24,1

17/21,4

ISS ≥16 (%)

90

90

57

48

Poškodbe glave (AIS ≥3, %)

54

51

38

32

Intubirani prehospitalno (%)

24

37

33

23

Intubirani z GCS  8 (%)

59

83

88

84

Prehospitalni čas (min)

73±53

68±37

71±50

70±52

Komatozni (GCS 8,%)

37

24

17

17

Šokirani (SBP< 90 mmHg, %)

19

17

10

12

CT celotnega telesa (%)

13

31

65

71

Operirani (%)

84

94

73

69

Intenzivna terapija (%)

84

94

81

78

Intenzivna terapija (dni)

12,5

11,6

8,3

6,8

Umetna ventilacija (%)

97

89

56

45

Umetna ventilacija (dni)

8,4

7

4,6

3,3

Zdravljenje v bolnišnici (dni)

33,1

30

19,2

16,2

Umrljivost (30 dni, %)

17,5

20,8

11,6

10

Napoved RISC (%, W)

19,4
(-1,8)
22,1
(-4)
6,2

24,9
(-4,1)
27,8
(-6,5)
6,3

13,4
(-1,8)
13,4
(-2,5)
5,9

11,7
(-1,8)
10,8
(-1,8)
4,7

52

57

39

36

Starost (leta)

Napoved TRISS (%, W)
Zgodnja umrljivost (< 24 h, %)
Odpoved organov (%)

Tabela 7. Podatki za hudo poškodovane v SB Celje v primerjavi s TR DGU.

Ob prihodu urgentne ekipe na mesto nesreče je bilo 37 % poškodovancev komatoznih (GCS < 9),
19 % šokiranih (SBP < 90 mmHg). Povprečen čas pred prihodom v bolnišnico za poškodovance z
ISS > 16 je bil 73 minut . Čas od prihoda zdravnika na mesto nesreče do prihoda v bolnišnico je bil
45 (± 20) minut. V spremstvu zdravnika jih je bilo v bolnišnico pripeljanih 92 %.
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17,5 % umrlih
6,2 % v 24 urah

47 let star moški (83%)
50% prometna nesreča

92% z reševalnim
vozilom
64% domov

ISS 26,4
95% topih poškodb
37% komatoznih
19% šokiranih

73 minut

Preživeli ostanejo…

12,5 dni v intenzivni enoti
33 dni v bolnišnici

Slika 25. Značilnosti hudo poškodovanih, pripeljanih v SB Celje v obdobju od 2006 do 2012.

Povprečen čas oskrbe od sprejema v bolnišnico do prihoda v operacijsko dvorano ali enoto
intenzivne terapije (čas oskrbe na urgentnem oddelku) je bil v celotnem obdobju 86 (± 36) minut.

Slika 26. Časovna porazdelitev hudo poškodovanih v SB Celje od prihoda v urgentni center do sprejema v
intenzivno enoto ali operacijsko dvorano.

Ta čas je eden od pomembnih parametrov za ocenjevanje kakovosti zdravljenja. Analiza je
pokazala, da se je od začetnih 92 (± 37) minut v letu 2006 skrajšal na 72 (± 35) minut v letu 2012.
Povprečen čas v celotnem TR DGU v letu 2012 je bil 68 (± 45) minut. Pomembna prelomnica je
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leto 2010, ko opazno skrajšanje časa obravnave na urgentnem oddelku SB Celje sovpada z uvedbo
CT preiskave celotnega telesa za oskrbo hudo poškodovanih.

Slika 27. Povprečni čas oskrbe hudo poškodovanih na urgentnem oddelku SB Celje od leta 2006 do 2012.

V bolnišnici je v umrlo 17,5 % poškodovancev, v prvih 24 urah po sprejemu 6,2 %. Pri 8,9 %
poškodovanih je prišlo do večorganske odpovedi (TR-DGU 23,2 %) in do sepse pri 20,7 %
poškodovanih (TR-DGU 6,9 %). V enoti intenzivne terapije so preživeli povprečno 12,5 dni in v
bolnišnici 33 dni.
V podatkih izstopa višja umrljivost poškodovancev v SB Celje, kot je dokumentirana v celotnem TR
DGU (17,5 % vs 11,6 %). Hkrati pa lahko opazimo pomembno razliko v strukturi poškodovancev
(ISS, poškodbe glave, šokirani poškodovanci).
%

SB Celje 2012
SB Celje 2006-2012

Traumaregister DGU povprečje

porazdelitev v Traumaregister DGU vključenih bolnišnic

Slika 28. Umrljivost hudo poškodovanih v SB Celje glede na bolnišnice, vključene v TR DGU
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ISS

SB Celje 2012

SB Celje 2006-2012
Traumaregister DGU povprečje

porazdelitev v Traumaregister DGU vključenih bolnišnic

Slika 29. Povprečni ISS hudo poškodovanih v SB Celje glede na bolnišnice, vključene v TR DGU

Standardizirana umrljivost, izračunana z metodo RISC je manjša, kot je predvidena iz značilnosti
poškodovancev. Povprečna umrljivost v celotnem obdobju od 2006–12 je bila za 1,9 % manjša, kot

Umrljivost %

je bilo za celotno skupino predvideno z lestvico RISC. V letu 2012 je bila ta razlika 4,1 %.

SB Celje
2006-12

SB Celje
2011

SB Celje
2012

DGU
2012

DGU
10 let

Slika 30. Umrljivost hudo poškodovanih v SB Celje v primerjavi s Traumaregistrom DGU.
Rumeni stolpci prikazujejo dejansko umrljivost. Zelene črte prikazujejo pričakovano umrljivost, izračunano
po RISC. Prikazan je tudi 95-odstotni interval zaupanja.
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Razlika v % glede na RISC prognozo

število pacientov

Slika 31. Umrljivost hudo poškodovanih v SB Celje (rdeča pika) v letu 2012 v primerjavi z bolnišnicami v TR
DGU. Prikazana je razlika v umrljivosti med dejansko in predvideno po RISC metodi.

Slika 32. Porazdelitev poškodb z AIS ≥ 2 pri poškodovancih, zdravljenih v SB Celje (2006–2012; n = 376) v
primerjavi z vzorcem iz TR DGU (2010–2012; n = 36132).
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Najpogostejše so bile poškodbe glave in prsnega koša (preko 50 %), sledile so poškodbe trebuha.
V mišično-skeletnem sistemu sta bili najpogosteje poškodovani zgornji okončini, sledili sta spodnji
in s skoraj enakim deležem še poškodbe medenice in hrbtenice.
Če upoštevamo samo hude poškodbe (AIS ≥ 3), so najpogostejše poškodbe glave (54,3 %), prsnega
koša (42,8 %), okončin (33,8 %), trebuha (24,2 %) in obraza (2,7 %).

5.2 PRIMERJAVA HUDO POŠKODOVANIH V SB CELJE IN TR DGU
(2006–07, 2011–12)
V dvoletnem obdobju 2006–07 smo v SB Celje zdravili 155 poškodovancev, ki so izpolnjevali
vključitvena merila, in jih uvrstili v TR DGU. Umrljivost poškodovancev je bila 16,8 %. V obdobju
2011–12 smo vključili 91 poškodovancev, umrljivost je bila 14,3 %. Porazdelitev dejavnikov, ki bi
lahko vplivali na preživetje poškodovanca, in njihova primerjava med skupinami, so zbrani v
tabelah 8–10.
2006–07
Število
Starost (leta)
Spol/moški %
Pridružena obolenja %
ISS
ISS (> 16) %
Poškodba glave (AIS > 3) %
Šok (SBP< 90) %
Koma (GCS < 8) %
Prehospitalni čas ISS > 16 (min)
Intubacija prehospitalno %
Čas na urgenci (min)
Nizkoenergetske poškodbe %
* Ns – ni statistično značilno

SB Celje
155
47,4
86
30
29,1
93
55
31
31
77
19
95
17

DGU
10575
43,1
72
34
24,5
74
46
17,5
27
70
48,5
68
13,5

Vrednost P
< 0,05
< 0,05
Ns
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
Ns
Ns
< 0,05
< 0,05
Ns

Tabela 8. Porazdelitev dejavnikov, ki vplivajo na preživetje med poškodovanci v SB Celje in TR DGU, v
obdobju 2006–07.

Poškodovanci v SB Celje so bili v obdobju 2006–07 v primerjavi s TR DGU starejši, več je bilo
moških, bili so težje poškodovani, več je bilo poškodb glave in šokiranih. Manj je bilo intubiranih
pred prihodom v bolnišnico, dalj časa so preživeli na urgentnem oddelku. Statistična analiza je
pokazala, da gre za pomembne razlike med obema skupinama glede na dejavnike, ki lahko
vplivajo na preživetje poškodovanca.
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2011–12
Število
Starost (leta)
Spol/moški %
ASA 3,4 %
ISS
ISS (> 16) %
Poškodba glave (AIS > 3)%
Šok (SBP< 90) %
Koma (GCS < 8) %
Prehospitalni čas (min)
Intubacija prehospitalno %
Čas na urgenci (min)
Nizkoenergetske poškodbe %
CT celotnega telesa %
* Ns – ni statistično značilno

SB Celje
91
45,1
80
28,5
26,6
89
45
18,7
36,2
68
20
72
4,4
37,4

DGU
47681
47,3
70,8
13,3
17,6
50
32,9
12
17
70
24,3
70
21,3
70

Vrednost P
Ns
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0.05
< 0,05
Ns
Ns
Ns
P < 0,05
P < 0,05

Tabela 9. Porazdelitev dejavnikov, ki vplivajo na preživetje med poškodovanci v SB Celje in TR DGU v letih
2011-12

V obdobju 2011–12 sta se obe skupini izenačili po starosti, deležu intubacij pred prihodom v
bolnišnico in preživetem času na urgentnem oddelku. Še vedno pa so bili poškodovanci v SB Celje
težje poškodovani, več je bilo poškodb glav, šokiranih in komatoznih, več jih je imelo pridružene
bolezni. Ta primerjava kaže, da se je tudi šest let po vstopu v TR DGU skupina hudo poškodovanih
iz SB Celje po porazdelitvi napovednih dejavnikov razlikovala od TR DGU.
SB Celje
2006–07
Število
155
Starost (leta)
47,4
Spol/moški %
86
Pridružene bolezni %
30
ISS
29,1
Mehanizem
promet
45,1
padci > 3 m 19,3
padci < 3 m 16,8
ISS (> 16) %
93
Poškodba glave (AIS > 3) %
55
Šok (SBP < 90) %
31
Koma (GCS < 8) %
31
Prehospitalni čas ISS > 16 (min)
77
Intubacija prehospitalno %
19
Čas na urgenci (min)
95
* Ns – ni statistično značilno

SB Celje
2011–12
91
45,1
80
28,5
26,6
56,1
23,1
4,4
89
45
18,7
36,2
68
20
72

Vrednost P
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
< 0,05
Ns
Ns
< 0,05
Ns
Ns
Ns
< 0,05

Tabela 10. Porazdelitev dejavnikov, ki vplivajo na preživetje med poškodovanci v SB Celje, zdravljenimi v
letih 2006–07 in 2011–12
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Med poškodovanci v SB Celje, ki smo jih zdravili v dveh različnih časovnih obdobjih (2006–07 in
2011–12), smo primerjali porazdelitev dejavnikov, ki vplivajo na preživetje. Kljub časovnemu
razmiku je bila med obema skupinama poškodovancev v SB Celje statistično pomembna razlika le
v deležu šokiranih (ta se je zmanjšal) in času, ki so ga ti preživeli na urgentnem oddelku. V ostalih
dejavnikih tveganja ni bilo statistično pomembnih razlik med skupinama. Primerjava kaže le trend
naraščanja števila starejših, bolj bolnih poškodovancev (pridružene bolezni, večji delež
nizkoenergetskih poškodb) in lažje poškodovanih (manjši ISS, manj poškodb glave). Razlike niso
dosegle praga statistične značilnosti (p < 0,05).
S statistiko M smo primerjali našo skupino poškodovancev z raziskavo MTOS. Vrednost M 0,50 je
pokazala pomembno razliko v porazdelitvi napovedane verjetnosti preživetja med obema
skupinama. Ta rezultat poraja dvom o primernosti metodologije TRISS za oceno kakovosti
zdravljenja naše skupine.
Nato smo s statistiko M primerjali našo skupino poškodovancev in porazdelitev poškodovancev v
TR DGU. Vrednost M 0,88 je pokazala dobro ujemanje porazdelitve verjetnosti preživetja. Ta
rezultat nakazuje, da je statistični model RISC izpeljan iz bolj primerljive skupine poškodovancev
in s tem primernejši kot TRISS za oceno kakovosti zdravljenja skupine hudo poškodovanih v SB
Celje.
Primerjali smo skupino poškodovancev v SB Celje iz obdobja 2006–07 s skupino iz let 2011–2012.
Namen je bil ugotoviti, ali se je porazdelitev preživetja poškodovancev s časom spremenila.
Vrednost M 0,90 je pokazala dobro ujemanje porazdelitve verjetnosti preživetja, izračunane po
RISC, med obema skupinama.

5.3 TRISS IN RISC ANALIZA HUDO POŠKODOVANIH V SB CELJE
V obdobju 2006–07 je imelo popolne podatke za analizo TRISS 148 (95,5 %) poškodovancev. Med
izključenimi sedmimi ni bilo umrlih. Srednja vrednost TRISS je bila 0,76, kar ustreza verjetnosti
preživetja 76 % ali 24-odstotni pričakovani umrljivosti. Umrlo je 25 (17 %) poškodovancev.
Povprečna vrednost ps preživelih je bila 0,83 in umrlih 0,42 (razlika 0,41). Verjetnost preživetja <
0,50 je imelo 25 poškodovancev, 14 (56 %) jih je preživelo. Verjetnost preživetja > 0,50 je imelo
123 poškodovancev. Umrlo jih je 14 (11 %). Napačno razvrščenih (pri mejni vrednosti 0,50) je bilo
28 poškodovancev (19 %). Izračunana vrednost W je bila 7 (na sto zdravljenih poškodovancev jih
je preživelo sedem več, kot smo predvideli z metodo TRISS) in vrednost z 2,7 (vrednost z, ki je
večja ali manjša od 1,96, pomeni statistično pomembno razliko med napovedano in dejansko
umrljivostjo).
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Potrebne podatke za analizo RISC je imelo 149 poškodovancev (96 %), zdravljenih v letih 2006–07.
Med izključenimi šestimi ni bilo umrlih. Srednja vrednost RISC je bila 0,80, kar ustreza 20-odstotni
pričakovani umrljivosti. Umrlo je 25 (17 %) poškodovancev. Povprečna vrednost ps preživelih je
bila 0,88 in umrlih 0,43 (razlika 0,45). Sedemnajst poškodovancev je imelo verjetnost preživetja <
0,50, šest (35 %) jih je preživelo. Verjetnost preživetja > 0,50 je imelo 132 poškodovancev. Umrlo
jih je 14 (10,6 %). Napačno razvrščenih je bilo 20 poškodovancev (13,4 %). Izračunana vrednost W
je bila 3 (na sto zdravljenih poškodovancev so preživeli trije več, kot smo predvideli z metodo
RISC) in vrednost z 1,2.
V letih 2011–12 je imelo potrebne podatke za analizo RISC 90 zdravljenih poškodovancev (99 %).
Izključeni poškodovanec je preživel. Srednja vrednost RISC je bila 0,83, kar ustreza 17-odstotni
pričakovani umrljivosti. Umrlo je 13 (14,4 %) poškodovancev. Povprečna vrednost ps preživelih je
bila 0,88 in umrlih 0,49 (razlika 0,39). Devet poškodovancev je imelo verjetnost preživetja < 0,50,
trije (33 %) so preživeli. Verjetnost preživetja > 0,50 je imelo 81 poškodovancev. Umrlo jih je
sedem (8,6 %). Napačno razvrščenih je bilo 10 poškodovancev (11,1 %). Izračunana vrednost W je
bila 2,9 (na sto zdravljenih jih je preživelo 2,9 več, kot smo predvideli z metodo RISC) in vrednost
z 0,9.

5.4 VREDNOTENJE LESTVIC NA VZORCU SB CELJE (OBDOBJE 2006–07)

DISKRIMINACIJA
Povprečje preživelih
Povprečje umrlih
Razlika povprečij
Občutljivost %
Specifičnost %
Natančnost
Površina pod ROC
95 % CI
NATANČNOST
Dejanska umrljivost %
Napovedana umrljivost %
Razlika v umrljivosti %
Dejanska/napovedana
KALIBRACIJA
H-L statistika
P vrednost

TRISS
2006–07

RISC
2006–07

RISC
2011–12

0,83
0,42
0,41
44
88,5
81,1
0,90
0,85 – 0,96

0,88
0,43
0,45
44
96
86,6
0,95
0,92 – 0,99

0,88
0,49
0,39
46,2
96,1
88,9
0,88
0,77 – 0,99

16,9
24
7,1
0,70

16,8
19,8
3,0
0,85

14,4
17,3
2,9
0,83

21,4
0,01

3,5
0,94

0,57
0,99

Tabela 11. Primerjava lestvic TRISS in RISC na poškodovancih SB Celje.
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V obdobju 2006–07 je lestvica RISC v vseh merilih prekašala metodologijo TRISS. Izračun je
pokazal boljšo diskriminacijo, lestvica RISC je bila bolj natančna v napovedi umrljivosti, imela je
skoraj popolno kalibracijo.

5.5 VREDNOTENJE LESTVIC NA VZORCU SB CELJE (OBDOBJE 2006–2012)
Vrednotili smo lestvice TRISS, TRISS z novimi koreficienti, RISC in RISCII na celotni skupini 376
hudo poškodovanih, zdravljenih v SB Celje. Najboljšo diskriminacijo sta pokazali lestvici RISC in
RISCII (AUC 0,91 in 0,90). Najbolj natančna je bila lestvica RISC (razlika v umrljivosti 1,9 %). Prav
tako je imela najboljšo in skoraj popolno kalibracijo lestvica RISC (H-L 0,53). Statistično
vrednotenje je pokazalo, da sta obe lestvici, izpeljani iz TR DGU, daleč prekašali lestvico TRISS, tudi
s posodobljenimi koeficienti. Lestvice, ki zajemajo samo anatomska merila (ISS, NISS) ali samo
fiziološka (RTS), niso primerne za ocenjevanje rezultatov zdravljenja hudo poškodovanih (AUC ISS
0,77, NISS 0,83, RTS 0,79).

Slika 33. Slika ROC krivulje točkovnih lestvic za SB Celje v obdobju 2006–2012
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SB Celje

TRISS
N = 337

TRISS new
N = 337

RISC
N = 373

RISC II
N = 374

Povprečje preživelih

0,85

0,85

0,87

0,87

Povprečje umrlih

0,48

0,49

0,47

0,43

Razlika povprečij

0,37

0,36

0,4

0,44

Občutljivost %

47,5

47,5

49,2

60

Specifičnost %

90,2

91

95,2

95,2

Natančnost %

83,0

80,4

87,4

89,6

0,87
0,82–0,91

0,86
0,81–0,91

0,91
0,87–0,95

0,9
0,86–0,95

Dejanska umrljivost %

17,5

17,5

17,4

17,4

Napovedana umrljivost %

21,9

21,6

19,3

21

Razlika v umrljivosti %

4,4

4,1

1,9

3,6

H-L statistika

23,7

29,2

0,53

2,52

Vrednost P

0,005

0,0006

1

0,98

DISKRIMINACIJA

Površina pod ROC
95 % CI
NATANČNOST

KALIBRACIJA

Tabela 12. Primerjava značilnosti lestvic TRISS, TRISS z novimi koeficienti, RISC in RISCII za poškodovance v
SB Celje v obdobju od 2006–12
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6. RAZPRAVA
Programi izboljšanja kakovosti zdravljenja omogočajo zdravstvenim organizacijam nadzor nad
procesom oskrbe poškodovancev, odkrivanje težav pri oskrbi in uvajanje ustreznih ukrepov za
reševanje težav. V sklopu teh programov primerjajo lastne rezultate z mednarodnimi standardi.
Zaradi vpliva več neodvisnih spremenljivk na končni rezultat zdravljenja uporabljajo za tovrstne
primerjave matematične modele. Toda njihova uporaba na populaciji poškodovancev, ki je
drugačna kot populacija, iz katere je bil model izpeljan, lahko pomeni sistemsko napako in
napačno oceno kakovosti zdravljenja.
Metodologija TRISS je matematični model, ki so ga razvili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja z
multivariantno analizo skupine 170.000 poškodovancev, zdravljenih pretežno v ZDA (MTOS). V
MTOS je bilo razmerje med penetrantnimi in topimi poškodbami 1 : 4, le 10 % je bilo starejših od
65 let, povprečna ISS vrednost je bila 12,8, umrljivost 9 % (36). Ta podatek kaže na pomembne
razlike v epidemiologiji poškodb med ZDA v osemdesetih letih 20. stoletja in Slovenijo v 21.
stoletju. Razlikuje pa se tudi sistem oskrbe poškodovancev. V SB Celje je bilo v skupini hudo
poškodovanih 95 % topih poškodb, 20,5 % je bilo starejših od 65 let, povprečna ISS vrednost je
bila 26,4, umrljivost 17,5 %. Uporaba TRISS metodologije v Sloveniji bi lahko pomenila sistemsko
napako v programu za izboljšanje kakovosti zdravljenja hudo poškodovanih.
TRISS ima kot statistični model še več drugih šibkih točk. Znotraj enake vrednosti ISS so lahko zelo
heterogene skupine poškodovancev, saj ISS upošteva le eno od poškodb v poškodovani regiji. S
tem podceni poškodovance z več poškodbami v eni regiji. Demetriades je pokazal, da TRISS slabo
napove verjetnost preživetja pri hudo poškodovanih (59). Cayten je pokazal, da RTS kot merilo
fiziološkega stanja poškodovanca (in kot drugi sestavni del TRISS) povsem odpove pri
poškodovancih, ki so utrpeli nizkoenergetske poškodbe (64). GCS (kot tretji sestavni del TRISS) je
težko pravočasno oceniti predvsem pri huje poškodovanih in v razmerah, kjer na mesto nesreče
ne pride zdravnik. TRISS prav tako ne upošteva morebitnih bolezni pred poškodbo, premalo
upošteva vpliv starosti poškodovancev, podcenjene so poškodbe glave (39, 60).
Veliko praktično pomanjkljivost metodologije TRISS predstavljajo manjkajoči podatki. V novejših
bazah podatkov so manjkajoči podatki številni (MTOS 11,3 %, NSP (National Sample Project) 22,4
%) in so do nedavnega onemogočali izračun verjetnosti preživetja. Ugotovili so, da je v skupini
poškodovancev z manjkajočimi podatki veliko več umrlih. S tem raziskave izključijo iz analize tiste,
ki so za ocenjevanje hudo poškodovanih najbolj zanimivi. Nove statistične metode nadomeščanja
podatkov so ta učinek do neke mere izničile (38).
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Analiza modela TRISS na skupini hudo poškodovanih v SB Celje je pokazala, da metodologija
TRISS, kljub njeni razširjenosti v svetu, ni primerna lestvica za oceno kakovosti zdravljenja
slovenskega vzorca hudo poškodovanih. Razlike med skupino hudo poškodovanih v SB Celje in
MTOS so prevelike.
Rogers je pokazal, da se je v dvajsetih letih natančnost (izraženo z razmerjem umrlih med
napovedano in dejansko stopnjo preživetja poškodovancev) lestvice TRISS vztrajno slabšala.
Slabšanje so pripisali spremenjeni epidemiologiji poškodb, boljšem standardu oskrbe
poškodovancev in s tem povezani manjši umrljivosti. Predlagana rešitev je bila posodobitev
koeficientov, ki jih vsebuje model TRISS (38). Schluter je z analizo nove baze podatkov (NTDB in
NSP s skupaj skoraj 2.300.000 vnosi) priporočal nove koeficiente za metodologijo TRISS (37).
Analiza modela TRISS z novimi koeficienti na skupini hudo poškodovanih v SB Celje je pokazala, da
tudi TRISS metodologija s posodobljenimi koeficienti ni primerna lestvica za oceno kakovosti
zdravljenja slovenskega vzorca hudo poškodovanih. Strukturna razlika med MTOS in slovenskim
vzorcem hudo poškodovanih je prevelika, da bi lahko bila metoda TRISS učinkovita. Do podobnih
zaključkov so prišli tudi drugi avtorji in predlagali razvoj novega statističnega modela za oceno
možnosti preživetja hudo poškodovanih (37, 39).
Leta 1993 je nastal Nemški register poškodovancev in sčasoma postal velika baza podatkov, ki
vključuje le hudo poškodovane. Iz te baze so z multivariantno analizo razvili metodo RISC za oceno
kakovosti zdravljenja poškodovancev. Metoda vključuje deset napovednih dejavnikov in iz njih
izračuna verjetnost preživetja poškodovanca. Natančneje upošteva starost poškodovancev (> 55,
> 65, > 75 let), upošteva težo poškodbe, merjeno z anatomsko lestvico NISS, dodatno upošteva
težje poškodbe glave in poškodbe medenice s krvavitvami, reanimacijo pred prihodom v
bolnišnico, laboratorijske vrednosti (BE in aPTČ) in posredne znake krvavitve (sistolični krvni tlak,
nizke vrednosti hemoglobina, masivno transfuzijo) (41).
Slovenija po svojih zgodovinskih, geografskih, kulturnih in populacijskih značilnostih sodi v
srednjeevropski prostor. Veriga oskrbe poškodovancev od mesta nesreče do dokončne oskrbe je
organizirana enako kot v nemško govorečih deželah. Pričakovali smo, da bo statistični model, ki je
bil narejen na populaciji, podobni naši, bolje predvidel umrljivost poškodovancev kot pa TRISS.
S primerjavo skupine hudo poškodovanih v SB Celje in TR DGU (v obdobju ob vključitvi SB Celje v
TR DGU) smo ugotovili, da smo vključili poškodovance, ki so bili težje poškodovani, več je bilo
moških, več je bilo poškodb glave in več šokiranih. Predbolnišnični čas je bil daljši, manj je bilo
intubiranih pred prihodom v bolnišnico, dalj časa so preživeli na urgentnem oddelku. Šlo je za
drugačno skupino poškodovancev od tiste, iz katere je bila metoda RISC izpeljana. Zaradi tega se
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je pojavil upravičen dvom, da bo metoda RISC ustrezna za analizo slovenskega vzorca hudo
poškodovanih. Analiza RISC metode na neodvisnem vzorcu poškodovancev do sedaj v literaturi še
ni bila objavljena.
Kljub tem pomembnim razlikam pa je primerjava pokazala dobro ujemanje porazdelitve preživetja
naše skupine s poškodovanimi v TR DGU. Tudi analiza modela RISC na celotni skupini hudo
poškodovanih v SB Celje je pokazala dobro diskriminacijo, bila je natančnejša od TRISS in je imela
je skoraj popolno kalibracijo. Zaključim lahko, da je metodologija RISC primerna za oceno
kakovosti zdravljenja slovenskega vzorca hudo poškodovanih. Vsekakor primerjava testov
pokaže boljše statistične parametre kot metoda TRISS.
Metoda RISC je z natančnejšim upoštevanjem starosti poškodovancev, upoštevanjem vseh
najtežjih poškodb (in ne le najtežje v posamezni regiji), dodatnim vrednotenjem hudih poškodb
glave

in

objektivnejšo

oceno

fiziološkega

stanja

poškodovanca

praktično

odpravila

pomanjkljivosti, ki so jih očitali metodologiji TRISS. Izračun je sicer bolj zapleten, toda z vključitvijo
v TR DGU ga opravijo v dokumentacijskem centru v Kölnu in je sestavni del letnega poročila za
vsako vključeno bolnišnico.
RISC temelji na podatkih iz TR DGU od leta 1993 do 2000, ki bi lahko bili ob hitrem razvoju
tehnologije oskrbe hudo poškodovanih že nekoliko zastareli. Z analizo celotnega TR DGU so
ugotovili, da je bilo preživetje v zadnjih letih v povprečju za 1–2 % boljše od izračunanega. Kljub
metodi nadomeščanja manjkajočih podatkov se je postopno povečeval delež tistih, ki jim ni bilo
mogoče izračunati verjetnosti preživetja, in je dosegel 10 % vseh vnosov. Lestvica tudi ni
vključevala nekaterih spremenljivk, ki bi lahko bile napovedno pomembne. Razvili so prenovljeno
ocenjevalno lestvico (na podatkih 30.000 poškodovancev v TR DGU v letih 2010–11) in jo
imenovali RISC II. Novi lestvici so dodane spremenljivke o spolu, mehanizmu poškodbe,
pridruženih obolenjih (ASA) in reakciji zenic. Spremenjen je tudi algoritem nadomeščanja
manjkajočih podatkov (neobjavljeni podatki). Analiza modela RISCII na skupini hudo poškodovanih
v SB Celje je pokazala dobro diskriminacijo, bila je natančnejša od TRISS in imela je dobro
kalibracijo. Toda vrednotenje metode RISCII ni pokazalo boljših rezultatov kot pri osnovni RISC
metodi.
V strukturi poškodovancev TR DGU lahko v zadnjih 20 letih opažamo pomembne spremembe.
Nemške klinike opisujejo trend vse bolj ohlapnih meril za aktivacijo reanimacijske ekipe, kar se
kaže s postopnim upadom teže poškodbe, saj je aktivacija reanimacijske ekipe glavno vključitveno
merilo za TR DGU. V SB Celje so vključitvena merila bolj objektivna in stroga. S tem se struktura
poškodovancev manj spreminja skozi različna časovna obdobja. In ker je ocena lestvice RISC
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pokazala zelo dobre statistične vrednosti, je povsem razumljivo, da RISCII ni pokazala
pomembnega izboljšanja v napovedi umrljivosti slovenskega vzorca hudo poškodovanih.
TR DGU predstavlja pomembno zunanjo referenco za primerjave v QI procesu zdravljenja hudo
poškodovanih. Toda enako pomembna kot primerjava navzven sta analiza in spremljanje
podatkov znotraj posamezne ustanove v različnih časovnih obdobjih. Pri tem je pomembno
odkrivanje trendov, pomanjkljivosti v zdravljenju, spremljanje učinka ukrepov za odpravljanje
nepravilnosti …
Primerjava demografskih podatkov v začetnem obdobju od vstopa v TR DGU je pokazala, da so bili
poškodovanci v SB Celje v primerjavi s TR DGU na začetku starejši, več je bilo pridruženih obolenj,
prevladovale so tope poškodbe, prometne nesreče. Ta trend se je ohranil tudi v nadaljevanju.
Izstopa večji delež hudo poškodovanih (ISS > 16) in višji ISS pri poškodovancih v SB Celje kot v TR
DGU. V začetnem obdobju smo imeli večji delež šokiranih in komatoznih poškodovancev ob
prihodu v bolnišnico. Čas do sprejema v bolnišnico je bil daljši, značilno manj poškodovancev je
bilo intubiranih pred prihodom v bolnišnico. Ti podatki so pokazali pomanjkljivosti v oskrbi
poškodovancev v primerjavi z klinikami vključenimi v TR DGU. Z aktivnim pristopom smo v
sodelovanju z enotami nujne medicinske pomoči pomembno skrajšali predbolnišnični čas,
zmanjšal se je delež šokiranih poškodovancev, kar bi lahko bilo v vzročni povezavi s krajšim časom
do prihoda v bolnišnico. Zanimivo pa je, da se je pokazal trend upada intubacij pred prihodom v
bolnišnico v celotnem TR DGU, tako da razlike niso bile več statistično pomembne. Ob tem se je v
naši skupini pomembno povečal delež intubiranih poškodovancev s komo in se skoraj povsem
približal TR DGU. Podatki in trendi nakazujejo, da se je učinkovitost predbolnišnične službe
povsem približala povprečju v TR DGU kljub nekaterim pomembnim strukturnim razlikam (npr.
mreža helikopterske službe v Nemčiji).
Pomembna za preživetje hudo poškodovanih je oskrba v reanimacijskem prostoru. Za dobro
oskrbo potrebujemo znanje, opremo in dobro organizacijo. Ker je pri oskrbi hudo poškodovanih
ključnega pomena čas, je merjenje časa, ki ga poškodovanec preživi na urgentnem oddelku,
najpomembnejše merilo programa QI (65). V začetnem obdobju je bil ta čas v primerjavi s TR DGU
značilno daljši. Sledili so ukrepi v obliki izobraževanja po ATLS programu, vpeljali smo reanimacijski
algoritem, uvedli principe kirurgije omejevanja škode. Pomembno izboljšanje, merjeno s časom na
urgentnem oddelku, je nastopilo v letu 2010 in sovpada z uvedbo protokola o uporabi CT
preiskave celotnega telesa. Delež te preiskave je od takrat narasel do 45 % v letu 2011. V
celotnem obdobju smo ugotavljali statistično pomembno skrajšanje časa oskrbe na urgentnem
oddelku in v zadnjih dveh letih ta čas ne odstopa pomembno od povprečja v TR DGU.
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Standardizirana umrljivost meri končni učinek vpliva vseh dejavnikov, ki zmanjšujejo umrljivost po
poškodbi, od preventive do rehabilitacije. Standardizirana umrljivost v SB Celje od vstopa v TR
DGU ostaja v dobrem povprečju vključenih klinik.
Glavni namen registra travme je izboljšanje kakovosti zdravljenja hudo poškodovanih od mesta
nesreče do zaključka zdravljenja. Zaradi razpršenosti poškodovancev po številnih bolnišnicah v
Sloveniji je v Projektu razvoja mreže travmatološke dejavnosti predvidena uvedba nacionalnega
registra poškodovancev. Register naj bi zajel vse poškodovance, katerih življenje je zaradi
poškodbe potencialno ogroženo. V strategiji razvoja je postavljena zahteva po preglednem in
verodostojnem zajemu podatkov o hudo poškodovanih, ki so na podlagi Zakona o zbirkah
podatkov v zdravstvu ustrezno zajeti v »travma registru«. Dobljeni rezultati kažejo, da je struktura
TR DGU primerna tudi za naše razmere, predvsem pa, da je metoda RISC najprimernejše merilo za
zunanji nadzor kakovosti zdravljenja.
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7. ZAKLJUČEK IN ODGOVOR NA HIPOTEZE
Hipoteza:
Metoda RISC je primernejša za analizo slovenskega vzorca hudo poškodovanih

kot

metodologija TRISS.
Raziskava je jasno potrdila to hipotezo. Metoda RISC je pokazala boljšo diskriminacijo in
kalibracijo, bila je bolj natančna kot TRISS pri analizi slovenskega vzorca hudo poškodovanih.

Hipoteza:
Zaradi jasno opredeljenih vstopnih meril se struktura slovenskega vzorca hudo poškodovanih
pomembno ne spreminja. Morebitne spremembe ne vplivajo na uporabnost metode RISC.
Raziskava je potrdila hipotezo. Primerjava strukture poškodovancev v letih 2006–7 z leti 2011–2 je
pokazala nekaj razlik. Predvsem je opazno izboljšanje na področju kazalnikov kakovosti oskrbe
(krajši čas do prihoda v bolnišnico, krajši čas na urgentnem oddelku). Struktura poškodovancev in
njen vpliv na preživetje pa sta ostala zelo podobna (M = 0,94). Razlike niso vplivale na uporabnost
metode RISC za analizo slovenskega vzorca hudo poškodovanih.

Hipoteza:
»RISC II« in »TRISS z novimi koeficienti« sta sodobnejši lestvici kot RISC in s tem bolj primerni za
uporabo na slovenskem vzorcu hudo poškodovanih.
Raziskava ni potrdila te hipoteze. Potrdila je, da TRISS kljub novim koeficientom zaradi
pomembnih razlik v strukturi poškodovancev ni primerna metoda za uporabo na slovenskem
vzorcu hudo poškodovanih. Potrdila je tudi, da je RISC II dobra metoda, a nič boljša od že vpeljane
metode RISC.
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Modificirani protokol za hudo poškodovane DTS (stran 2)
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Modificirani protokol za hudo poškodovane DTS (stran 3)
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severity classification (RISC) over trauma and injury severity score (TRISS) in an independent
evaluation of major trauma patients. J. int. med. res., 2010, letn. 38, št. 4, str. 1530-1538.
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