
U pacienta je podezření na infekci a/nebo je přítomna 
teplotní abnormita trvající > 4 h

Pacient je vyřazen z  
triage septického 
šoku

Ne

Ano

Pokračuj dále v hodnocení stavu podle triage septického 
šoku

Podrobné vyšetření: je pacient kriticky nemocný ?
Ano Okamžitý překlad 

na JIRP, aktivace 
pracoviště JIRP

Ne

Pokračování v triage septického šoku
 Zjištění vitální funkcí
 Zjištění stručné anamnézy a vyšetření stavu vědomí, 

nálezu na kůži, času kapilárního návratu
 Patří pacient do rizikové skupiny? (Viz tab. 1)

Zjištění příznaků septického šoku (tab 2)
 teplotní abnormity  ..………………………………….°C
 hypotenze…………………………………………………..mmHg
 tachykardie…………………………………………………bpm
 čas kapilárního návratu (tab 3)……..…………….s
 stav chování,  vědomí  (tab 3) ………………………
 kožní nález (tab 3)…………………………………………

Je pacient v hypotenzi? Postup podle  protokolu léčby 
septického šoku. Aktivace 
pracoviště JIRP

Ano

Ne

Má pacient ≥ 3 z 8 

klinických příznaků

Nebo

má rizikový pacient ≥ 2 z 
8 klinických příznaků?

Ne

Pokračuj v rutinní péči

Ano

Pacient podle triage
septického šoku splňuje 
kritéria septického šoku je 
odeslán na JIRP

Intenzivista je v souhlase s 
předchozím postupem

Ano

Ne

Pokračuj v rutinní péči

Tab.1  Rizikové skupiny pacientů
 Malignita
 Asplenie
 St.p. transplantaci kostní dřeně
 Centrální žilní katétr, nebo jiný katétr
 St.p. orgánové transplantaci
 Závažná mentální retardace nebo DMO
 Imunodeficience, imunosuprese

Tab.  2  Hodnoty vitálních funkcí  ( podle PALS)

Věk AS DF Tksyst. (torr) T°C

0 d - 1m >205 >60 <60 <36 nebo>38

1 m – 3 m >205 >60 < 70 <36 nebo>38

3 m - 1r >190 >60 < 70 <36 nebo>38,5

1r.- 2r. >190 >40 <70+(roky x 2) <36 nebo>38,5

2r. - 4r. >140 >40 <70+(roky x 2) <36 nebo>38,5

4r. – 6r. >140 >34 <70+(roky x 2) <36 nebo>38,5

6r. – 10r. >140 >30 <70+(roky x 2) <36 nebo>38,5

10r. – 13r. >100 >30 <90 <36 nebo>38,5

>13 >100 >30 <90 <36 nebo>38,5

Tab. 3  Abnormální nálezy

Studený šok Teplý šok
Nespecifické 
příznaky

pulzy
Oslabený až 
vymizelý

Mrštný puls

Kapilární 
návrat

>3s <1s

Kůže
Chladná, 
mramorovaná

Teplá, 
červená

Petechie, purpura

Stav 
vědomí

Snížený stupeň 
vědomí
Dráždivost
Zmatenost
Neadekvátní křik
Porucha 
komunikace s 
rodičři
Lethargie

Triage septického šoku u dětí (podle American Academy of Pediatrics)


