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CO PŘINÁŠEJÍ PROTOKOLY PÉČE DO KOMPETENCÍ SESTER? 

Mgr. Ivana Kupečková, MBA 

Fakultní nemocnice Hradec Králové, KARIM 

ivana.kupeckova@fnhk.cz

ABSTRAKT

Úvod: Cílem sdělení je problematika 

současných kompetencí všeobecných sester, 

které dává Vyhláška č. 55/2011 a možnosti 

podávat léčivé přípravky v rámci 

poskytování zdravotní péče na pracovištích 

intenzivní medicíny. 

Výsledky: Podávání léčivých přípravků je 

jednou z činností, které sestra provádí 

během pracovní směny opakovaně. Jde sice 

o „technickou činnost“, za kterou se skrývá 

praktická dovednost, kterou si sestra během 

studia nacvičí, ale je zde i nutná znalost 

účinku a vlastní úsudek při aplikaci 

ordinovaných léčiv. Při podávání léčiv 

sestra prochází situacemi, které vyplývají 

z jejich znalostí a zkušeností. Jde o 

posouzení stavu nemocného, načasování, 

dávkování, kontrola, vedlejší účinky, 

rozpoznání nežádoucího účinku a mnoho 

dalších. Lze shrnout, že za jasnou ordinací 

lékaře je ještě několik kroků, které zkušená 

a zodpovědná sestra udělá, aby neohrozila 

nemocného. Proč tedy nedat do kompetencí 

sester možnost pohybovat se v rámci 

protokolů po zvážení stavu a klinických 

výsledků nemocného.  

Co nám protokoly přinášejí. Popisují ideální 

postupy péče o pacienty s jednotlivými 

diagnózami a stavy. Jejich cílem je, aby 

správní lidé dělali správné věci ve správný 

čas, na správném místě, s použitím 

správných prostředků. Jsou především 

cenným nástrojem minimalizace možností 

výskytu neplánovaného opomenutí a 

komplikací. Lze tedy shrnout, že zvyšují 

míru odpovědnosti u jednotlivých 

pracovníků a podporují multidisciplinární 

spolupráci. 

Diskuse: Jaká je současná praxe? Všichni 

víme, že vlastní praxe v oblasti podávání 

léků není vždy v souladu s platnou 

legislativou. Sestry na pracovištích 

intenzivní medicíny často řeší nad rámec 

svých kompetencí situace u lůžka 

nemocného. Lékař z různých důvodů 

potvrzuje podání léčiva bez přímé písemné 

ordinace, často až po podání. Pokud by však 

sestra pochybila, nemůže očekávat, že bude 

v této situaci ochráněna. Přesto víme, že tato 

praxe je na našich pracovištích naprosto 

reálná a v různých situacích i očekávaná. 

V § 55, vyhlášky č. 55/2011 Sestra pro 

intenzivní péči jsou v rámci kompetencí 
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uvedeny činnosti, které sestra může 

provádět. Bez odborného dohledu a bez 

indikace lékařem (sleduje, analyzuje, 

hodnotí FF; zahajuje KPR, provádí záznam 

EKG, provádí defibrilaci; pečuje o DC; 

zajišťuje připravenost pracoviště a další).  

Pod odborným dohledem lékaře (aplikuje 

transfuzní přípravky; provádí extubaci 

tracheální kanyly; provádí externí 

kardiostimulaci). Zde cítíme, že chybí: „na 

základě indikace lékařem“, protože část 

činností jako objednávání TP, měření FF 

pacienta, provedení sanquitestu a další  

provede na základě indikace samostatně. 

Společně pak provedou kontrolu. Za určitý 

„protokol“ lze považovat dokumentaci o 

podávání TP, která jasně navádí, jaké 

„kroky“ musí sestra udělat samostatně a co 

společně s lékařem. 

Bez odborného dohledu na základě indikace 

lékařem  (měření a analýza FF, včetně 

invazivních metod; katetrizace močového 

měchýře u mužů, zavedení gastrické sondy 

v bezvědomí, výplach žaludu u pacientů se 

zajištěnými DC; činnosti spojené s 

eliminačními metodami u akutního i 

chronického selhání ledvin; činnosti spojené 

s dlouhodobou UPV i v domácí péči; 

punkce artérií k odběru krve a kanylaci k 

invazivní monitoraci TK; dále vykonává 

činnosti spojené s přípravou, průběhem a 

ukončení aplikace léčby bolesti a vykonává 

činnosti při přípravě, v průběhu a 

bezprostředně po ukončení všech způsobů 

celkové a místní anestézie). 

Obecně v tomto odstavci chybí: „vykonává 

činnosti na základě odborných protokolů“ 

(specifikuje zaměstnavatel). 

Závěr: Lze tedy shrnout, že část „šedé 

zóny“ nám klinické protokoly a jejich 

legislativní podpora mohou vyřešit. 

Klíčová slova: kompetence, protokoly, 

intenzivní péče 

Seznam použitých zkratek:  

DC – dýchací cesty,  

EKG –  elektrokardograf,  

FF – fyziologické funkce,  

KPR – kardiopulmonální resuscitace,  

TP – transfuzní přípravky,  

TK – krevní tlak,  

UPV – umělá plicní ventilace 

Použité zdroje: 
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L. Klinické protokoly – cesta ke 
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2007. Dostupné online 

[Marková 2015] Marková, Eva. Některé 

problémy spojené se samostatnou indikací 

léčivých přípravků sestrou. Florence, ročník 

XI., číslo 12, prosinec 2015 
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[Šlapáková 2007] Šlapáková, Jana. Klinické 

protokoly zlepšují zdravotní péči. Medical 

Tribune 8/2007. Dostupné online. 

Sbírka zákonů č. 55/2011. Vyhláška o 

činnostech zdravotnických pracovníků a 

jiných odborných pracovníků, část čtvrtá 

Činnosti zdravotnických pracovníků po 

získání specializované způsobilosti, Hlava I, 
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,, BALÍČEK “ OPATRENÍ ZNIŽUJÚCI RIZIKO VAP 

 
Matošová Monika, Straková Elena, Kuffová Lenka 

 

OAIM FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica 

 

kontakt: mmatosova@nspbb.sk 

 

 
ABSTRAKT 

V súčasnosti prevláda názor, že výskyt Ventilator associated pneumonie (VAP)  súvisí  predovšetkým s úrovňou 

ošetrovateľskej starostlivosti. Prevencia vzniku VAP je nevyhnutná k  ovplyvneniu modifikovateľných rizikových 

faktorov. Vzdelaná a v problematike orientovaná sestra  môže  výrazne prispieť k zníženiu incidencie VAP. 

 

ABSTRACT 
The idea that Ventilator-associated pneumonia (VAP) is closely related to the level of nursing care, is currently 

very promoted. The prevention of VAP is essential for management of  modifiable risk factors. An educated and 

well– informed nurse can play an important role in decereasing the incidence of VAP. 

 

Kľúčové slová: Ventilator associated pneumonia. Prevencia. Protokol intervencií.                            

                           Ošetrovateľská starostlivosť. 

 

Daňou pokroku v  medicíne je celý rad 

nežiaducich komplikácii, ktoré nazývame 

,,chorobami“ medicínskeho pokroku.  

Nozokomiálne infekcie  výrazne zvyšujú 

chorobnosť a mortalitu. Spektrum baktérií, 

ktoré sú najčastejšie izolované z infekčných 

komplikácií nozokomiálneho charakteru na 

pracoviskách AIM  je iné ako u pacientov 

hospitalizovaných na štandardných 

ošetrovacích jednotkách. Najčastejšou 

nozokomiálnou infekciou v resuscitačnej 

starostlivosti s incidenciou výskytu 21 – 26% 

je bronchopneumónia.  

Ventilátorová pneumónia - ventilator 

associated pneumonia ( VAP ) je označenie 

pre pneumónie, ktoré vznikajú po viac ako 48 

až 72 hodinách od endotracheálnej intubácie 

a zahájenia umelej pľúcnej ventilácie ( UPV 

). Ide o tzv. nozokomiálne pneumónie, ktoré 

sú špecifické tým, že vznikajú v priebehu 

UPV. „Mikroorganizmy sa do pľúc dostávajú 

spravidla cez dýchacie cesty, vzácnejšie 

hematogénnou cestou. Intubovaní pacienti 

môžu byť ohrození inhaláciou 

kontaminovaného aerosólu. Tracheálna rúrka 

obchádza množstvo telesných bariér a ich 

ochranných funkcií. Pri inhalácii môžu byť 

kontaminované aj dolné dýchacie cesty. 

Najdôležitejšou príčinou nozokomiálnej 

pneumónie je endogénna infekcia vyvolaná 

mikroaspiráciou orofaringeálnych, prípadne 

v žalúdku sa nachádzajúcich 

mikroorganizmov“. U ventilovaných 

pacientov sa popisuje výskyt VAP 18- 60%. 

V súčastnosti je jednou z 

najdiskutovanejších tém v prevencii VAP 

subglotická drenáž. Vo Francúzsku bola 

vykonaná randomizovaná štúdia v štyroch 

mailto:mmatosova@nspbb.sk
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centrách, ktorá sa zamerala na preveciu 

VAP z pohľadu používania tracheálnych 

kanýl so subglotickým odsávaním. Súbor 

zahrňoval 169 pacientov s možnosťou 

subglotického odsávania a 164 pacientov 

bez tejto možnosti. Cieľom štúdie bolo 

zistiť, či sa výskyt VAP odlišuje pri 

porovnateľnej ošetrovateľskej starostlivosti, 

fyzioterapii, dĺžke a spôsobe umelej pľúcnej 

ventilácie u oboch skupín. Mikrobiologicky 

dokázaná VAP bola  u 14,8 % pacientov pri 

intermitentnom subglotickom odsávaní a u 

25,2% pacientov bez tohto odsávania. Z 

toho bola včasná VAP pri subglotickom 

odsávaní diagnostikovaná u 1,2% a 6,1% 

pacientov diagnostikovaných bez 

subglotickej drenáže. Mortalita pacientov 

nebola signifikantne závislá od spôsobu 

odsávania. 

Dôležitou oblasťou prevencie VAP a 

súčasťou balíčka opatrení v  prevencii je 

edukácia ošetrujúceho personálu, hygiena 

dutiny ústnej a otázka orofaryngeálnej 

kolonizácie. V súčasnosti sa doporučuje 

dekontaminácia dutiny ústnej najmä 

chlorhexidinom alebo povidon-jodidom. 

Jednou z najdiskutovanejších tém v 

prevencii VAP je subglotická drenáž. 

Odborné spoločnosti ako CDC a American 

Thoracic Society dôrazne doporučujú u 

pacientov, kde je pravdepodobnosť 

dlhodobej UPV zaistiť dýchacie cesty 

kanylou s možnosťou subglotickej drenáže a 

tú pravidelne aj vykonávať.  

Autori z  OAIM FNsP F.D.Roosevelta 

Banská Bystrica  sa vo svojom príspevku 

upriamujú na sumarizáciu preventívnych 

opatrení podľa zavedeného ,,Protokolu 

VAP“ a prezentujú svoje doterajšie (ročné) 

skúsenosti s používaním endotracheálnych 

kanýl umožňujúcich subglotickú sekrečnú 

drenáž s použitím automatického 

drenážneho systému. 

Metódou pozorovania a merania sme sa 

zamerali predovšetkým na hodnotenie 

a následné dokumentovanie okolia 

tracheostómie, hodnotenie charakteru 

a množstva odsávaného tracheálneho 

sektétu, spôsobu ošetrovania, výberu 

použitého materiálu pri ošetrovaní  

tracheostómie,  výberu  merania tlaku 

v tesniacej manžete s následným výberom 

pre pacienta najoptimálnejšieho zvoleného 

režimu sania ( kontinuálneho alebo 

prerušovaného) s použitím automatického 

drenážneho odsávacieho systému.  Súčasťou 

protokolu je okrem iného aj hodnotenie 

sliznice dutiny ústnej, spôsob a frekvencia 

ošetrovania okolia tracheostómie ako aj 

hodnotenie klinických príznakov pacienta , 

laboratórnych a rádiodiagnostických 

vyšetrení.  

Podľa svetových odporúčaní a guidelinov je 

najvhodnejšie zavedenie tzv. balíčkov 

opatrení v prevencii VAP. Preventívne 

programy založené na evidence-based 

medicine dokazujú, že práve zavedenie 

a používanie preventívnych protokolov 
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vedie k zníženiu výskytu včasnej aj neskorej 

VAP. Opatrenia v rámci prevencie VAP 

plnia svoj účel hlavne za predpokladu ak sú 

realizované komplexne.  

Práve poukázanie na uplatnenie 

komplexného prístupu v prevencii výskytu 

VAP je zároveň cieľom autorov príspevku 

z pracoviska OAIM FNsP FDR. Banská 

Bystrica. 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

1. VAP - ventilator associated pneumonia 

2. CDC - Centers for Disease Control  and 

Prevention 

3. UPV - umelá pľúcna ventilácia 

4. AIM – anestéziológia a intenzívna 

medicína 
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ABSTRAKT 

Endotracheální či tracheostomická kanyla je jedním z nejčastějších invazivních vstupů, kterým je kriticky 

nemocný pacient na odděleních intenzivní a resuscitační péče zajištěn. Přítomnost tracheální kanyly je spojena s 

řadou významných komplikací. Patří zde komplikace související s vysokým a nízkým tlakem v oburační manžetě. 

Jednou z významných komplikací je mimo jiné ventilátorová pneumonie, o které již někteří autoři hovoří jako o 

tzv. tracheal tube associated pneumonia. Dle některých autorů je hlavním zdrojem těchto komplikací právě 

obturační  manžeta. Management obturační manžety je nedílnou součástí péče o zajištěné dýchací cesty a spadá 

do kompetencí nelékařského zdravotnického personálu. 

Klíčová slova: management, obturační manžeta, tracheální kanyla, ventilátorová pneumonie, 

monitorace, tlak 

 

ABSTRACT 

Endotracheal or tracheostomy tube is one of the most common invasive inputs, which is critically ill patient in 

intensive care unit secured. The presence of the tracheal tube is connected to a number of significant 

complications. This includes a complication associated with high and low pressure in the cuff. One of the major 

complications among others, ventilator-associated pneumonia, which some authors refer to as a tracheal tube 

associated pneumonia. According to some authors, the main source of these complications just cuff. 

Management of tracheal cuff is an integral part of care for airway management and is the responsibility of 

nurses. 

Keywords: management, cuff, tracheal tube, ventilátor associated pneumonia, monitoring, pressure 

 

ÚVOD  

Obturační manžeta je označována jako 

hlavní zdroj komplikací souvisejícími se 

zajištěnými dýchacími cestami. Jednou 

z těchto komplikací je ventilátorová 

pneumonie (VAP), se kterou se můžeme 

setkat také pod názvem tracheal tube 

associated pneumonia. Právě přítomnost 

endotracheální kanyly, zejména pak 

mikroaspirace kontaminovaných sekretů,  

 

umožňují vznik jedné z nejčastějších 

nozokomiálních infekcí v intenzivní péči. 

MANAGEMENT OBTURAČNÍ 

MANŽETY 

Management obturační manžety spočívá 

v monitoraci hodnot tlaku v manžetě a jeho 

udržování v požadovaném rozmezí. Toho 

můžeme docílit pomocí několika metod. 

Jednou z nich je použití manometru, který je 

v literatuře doporučován. Umožňuje nám 

zároveň monitoraci a také korekci tlaku 
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k požadovaným hodnotám. Jeho použití je 

velmi jednoduché a zaručuje nám objektivní 

měření. Ve studii Asaie zabývající se 

monitoarací tlaku pomocí manometru bylo 

zjištěno, že i použití manometru s sebou 

nese jisté riziko komplikací. To je spojeno 

zejména s poklesem tlaku v obturační 

manžetě během napojení pilotního balonku 

na manometr. Při vlastním napojení dochází 

k vyrovnání mrtvého prostoru. Tento jev je 

zvýrazněn při použití spojovací hadičky. 

Během měření došlo k prokázanému 

poklesu tlaku o 6,6 ± 1,9 cmH2O.  

V poslední době se na trhu objevuje řada 

přístrojů zajišťující kontinuální monitoraci a 

korekci tlaku k nastaveným hodnotám 

v reálném čase. Jejich výhodou je možnost 

nastavení tlaku na dolní hranici normy. 

Rovněž dochází ke kompenzaci leaku 

vzduchu a minimalizaci mikroaspirací. 

Můžeme se setkat také s palpační kontrolou 

pilotního balonku. Tato metoda je však 

neobjektivní, nese s sebou celou řadu 

komplikací a není všeobecně doporučována.  

Bylo provedeno několik studií, které 

porovnávaly intermitentní a kontinuální 

měření a jejich vliv na ventilátorovou 

pneumonii. Při použití intermitentní 

monitorace byla zjištěna vyšší incidence 

VAP a rovněž vyšší procento poklesů tlaku 

v manžetě oproti kontinuální monitoraci. 

Tyto výsledky potvrzují závěry studie Asaie. 

Diskutovaným údajem je správné rozmezí 

hodnot tlaku v obturační manžetě. 

V odborné literatuře můžeme nalézt malé 

odchylky, které však mohou vést k mnoha 

komplikacím. Kapilární perfuzní tlak 

průdušnice je 34-47 cmH2O. K úplnému 

přerušení perfuze trachey dochází při 

hodnotách okolo 50 cmH2O. Rozmezí 

doporučených hodnot dle mnoha publikací 

je 20-34 cmH2O. 

Hodnota tlaku je významně ovlivněna 

polohou pacienta. Každá změna polohy vede 

k ovlivnění hodnot, což bylo prokázáno 

studií Lizy a kolektivu. Nejčastěji došlo 

k vzestupu hodnot. Autoři na základě 

výsledků doporučují striktní monitoraci 

tlaku. S výhodou se jeví použití 

kontinuálních metod monitorace. 

Interval monitorace tlaku je dalším 

důležitým prvkem managamentu obturační 

manžety. Obecně je doporučováno tlak 

v manžetě monitorovat minimálně každých 

6-12 hodin a vždy při změně polohy či 

hloubky zavedení kanyly. 

ZÁVĚR 

Management obturační manžety je důležitou 

součástí péče o zajištěné dýchací cesty 

tracheální kanylou. Zdravotnický personál 

zde hraje významnou roli a svými postupy 

může minimalizovat riziko vzniku 

komplikací, což přispívá ke zvýšení kvality 

ošetřovatelské péče. 
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ABSTRAKT 

Pomimo, iż w ostatnich latach dokonał się imponujący, dynamiczny postęp w kardiochirurgii, to zabiegi te są, w 

dalszym ciągu obciążone wieloma powikłaniami. Niezależnie od rodzaju powikłań wymagają one od personelu 

dużego nakładu pracy, zaangażowania, i cierpliwości. Jednym z powikłań, którego konsekwencją może być 

rozwój sepsy jest zakażenie powierzchowne lub głębokie rany pooperacyjnej. W związku z realnym zagrożeniem 

rozwoju zakażenia ogólnego, opieka nad pacjentem realizowana jest z zastosowaniem izolacji kontaktowej. 

Wiąże się to z koniecznościa oddelegowania jednej pielęgniarki do pracy wyłącznie z tym chorym, oraz pełnego 

wyposażenia izolatki by uniknąć przenoszenia sprzętumedycznego pomiędzy salami. Badania przeprowadzono u 

795 chorych, wśród których infekcję mosta zdiagnozowano u 27. Zastosowano do leczenia system V.A.C. 

Therapy co w znaczący sposób poprawiło wyniki leczenia, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności do 

samodzielnego funkcjonowania pacjenta.  

Klíčová slova: sepsa, rana, zakażenie, zabieg, kardiochirurgia 

 

 

ABSTRACT 

Despite the fact, that in recent years has made an impressive, dynamic development of cardiac surgey, this 

treatment is still burdened of lots complications. Care of the patient in this situation requires a big effort, 

commitment and patience. One of the complications, of which consequence is the development of sepsis is an 

infection of the superficial or deep wound. In  relation to the real threath of general infection,  patient care is 

carried out the use of contact isolation. This requires the secondmet of one nurse to work only with this patent 

and complete equipment isolation room to avoid the transfer of medical equipment between rooms. The research 

was conduction amoung 795 patients whose infection diagnosed in 27 patients. For the treatment used V.A.C. 

Therapy, which significantly improved results of  treatment with retaining an independently patients. 

Keywords: sepsis, wound, infection, operation, cardiosurgery 

 

1. ÚVOD  

Do zabiegów kardiochirurgicznych 

predysponujących do wystąpienia powikłań 

pod postacią infekcji rany powierzchownej i 

głębokiej, zalicza się między innymi: 

pomostowanie aortalno-wieńcowe CABG, 

OPCAB, MIDCAB, chirurgiczne leczenie 

guzów serca i tętniaków aorty oraz 

operacyjne leczenie wad zastawkowych 

serca.  

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z 

zainfekowaną raną rozpoczyna się od 

ponownego przyjęcia chorego do oddziału 

w celu wykonania refiksacji mostka 

z opracowaniem  (oczyszczeniem) rany. 
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Po przyjęciu zakładana jest dokumentacja 

medyczna i pobierane są badania w celach 

diagnostycznych, jak również dokonuje się 

wstępnych oględzin rany, z jednoczesnym 

pobraniem wymazu. Pacjenta 

z zainfekowaną raną umieszcza się w 

izolatce, do czasu wyleczenia. 

 Zakażenie rany najczęściej wymaga 

wykonania refiksacji mostka i założenia 

systemu Vacum Therapy. Jest to metoda 

leczenia nieinwazyjnego, wykorzystywana  

do leczenia ran długo gojących się, 

przewlekłych, cukrzycowych oraz oparzeń. 

Jest to system, łatwy w obsłudze dzięki 

czemu może być wykorzystywany do opieki 

nad pacjentem nie tylko w szpitalu, ale 

również w domu, zapewnia w swym 

działaniu stworzenie właściwego dla gojenia 

się rany środowiska – zamkniętego i 

wilgotnego Zabieg ten wykonuje się w 

znieczuleniu miejscowym. 

 W związku z tym, że leczenie trwa 

nawet kilka tygodni należy pamiętać także 

o stanie psychicznym chorego. Bardzo 

często chorzy na skutek tak długiego 

odosobnienia wykazują objawy depresji. 

Pojawia się u nich obniżony nastrój, 

poczucie frustracji i złości. Dlatego istotnym 

elementem w procesie leczenia jest 

zapewnienie choremu kontaktu z rodziną, 

osobą duchowną, psychologiem. 

Badaniem objęto grupę 795 

pacjentów (371 kobiet i 424 mężczyzn) 

operowanych w Dolnośląskim Centrum 

Chorób Serca „ MEDINET” we Wrocławiu, 

w oddziale kardiochirurgii zarówno w 

krążeniu pozaustrojowym jak i  na bijącym 

sercu. Z grupy wyizolowano 27 osób 

u których w okresie pooperacyjnym 

wystąpiła infekcja mostka. Do 

przeprowadzenia badań posłużono się 

analizą dokumentacji medycznej: formularz 

historii choroby, karta gorączkowa, karta 

zleceń lekarskich, pielęgniarska ocena stanu 

pacjenta, wyniki badań laboratoryjnych, 

karty wkłuć, przedoperacyjną ankietę 

anestezjologiczną. 

Szczególnej analizie poddano: płeć 

chorych, wiek, miejsce zamieszkania, 

choroby współistniejące, używki, wagę 

ciała, rodzaj zabiegu i metodę jego 

wykonania, czas wystąpienia infekcji po 

zabiegu kardiochirurgicznym.  

 

2. VÝSLEDKY ( KAZUISTIKA) 

Grupę badawczą stanowili chorzy 

w wieku 60-69 lat (297; 38%), 50-59 lat 

(189; 26%), 70-79 lat (179; 24%), 80– 85 lat 

(12%). 

Waga prawidłowa – wskaźnik BMI 19,5-

24,9 (205osób; 26%). Nadwaga, BMI 25-

29,9 (358 osób; 45%). Otyłość I stopnia 

BMI 30-34,9 (172;22%) pacjentów. Otyłość 

II stopnia, BMI 35-39,9 (43 osoby; 5%). 

BMI 40 (17 osób; 2%) badanej grupy. 
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Infekcja mostka wystąpiła u  

badanych po CABG (9% chorych), po 

OPCAP (7%, chorych) po wymianie 

zastawki aortalnej (2% chorych), po 

wymianie zastawki mitralnej (11% 

chorych). 

Infekcja mostka najczęściej 

występowała po miesiącu od zabiegu 

operacyjnego (10 osób; 37% grupy 

badanej). 21 dni po zabiegu (6 osób;  22%). 

Po 10 dniach od zabiegu (3 osoby; 11% 

pacjentów).  

Powikłania podczas leczenia drenażem 

ssącym: niestabilność mostka z infekcją 

rany (13 pacjentów; 48%). Infekcja tkanek 

miękkich (3 osoby; 11%). Rozejście się 

mostka (7 osób; 25% badanych). Przewlekłe 

zapalenie kości z drenującą raną oraz 

infekcja powłok skórnych kl. piersiowej (2 

chorych; 8%).   

Cynnikami zwiększającymi ryzyko  

wystąpienia powikłań rany pooperacyjnej 

jest:  cukrzyca (24 osoby z grupy 

z powikłaniem), nadciśnienie tętnicze (21 

pacjentów z powikłaniem). Zabieg 

wykonany w krążeniu pozaustrojowym. 

Powikłania po zabiegu pod postacią 

migotania przedsionków (27 osób). I stopień 

otyłości. 

 

3. ZÁVĚR 

Przeprowadzona analiza wyników pozwoliła 

na wysunięcie następujących wniosków: 

1.  Powikłanie występuje częściej 

u chorych, którzy ukończyli 70 lat. 

2.  Komplikacje w obrębie rany 

pooperacyjnej są jednym z 

najczęściej występujących powikłań 

po zabiegu kardiochirurgicznym. 

3. Operacje przeprowadzane z użyciem 

krążenia pozaustrojowego 

zwiększają ryzyko wystąpienia 

komplikacji rany pooperacyjnej. 

4. Współwystępowanie kilku 

czynników ryzyka (np. otyłość, 

nadużywanie używek, wiek), u 

pacjentów operowanych, zwiększa 

występowanie infekcji ran po 

zabiegu kardiochirurgicznym 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CABG- Coronary Artery Bypass Grafting 

OPCAB- Off-pump coronary artery bypass 

MIDCAB- Minimally Invasive Direct 

Coronary Artery Bypass 

BMI- Body Mass Index 
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ABSTRAKT 

Neinvazivní plicní ventilace představuje bezpečný a efektivní způsob plicní orgánové podpory pro nemocné se 

selháním respirace různé etiologie. Výhodou neinvazivní ventilace je zajištění adekvátní ventilace pomocí 

aplikace pozitivního přetlaku bez nutnosti invazivního zajištění dýchacích cest. Tím se minimalizují rizika 

spojená s endotracheální intubací, zejména infekční – rozvoj ventilátorové pneumonie. Neinvazivní ventilace 

usnadňuje a zkracuje léčbu širokého spektra nemocných s postižením respirace. Užití neinvazivní ventilace 

zvyšuje dechový objem, zlepšuje výměnu plynů a snižuje dechovou práci. Mezi faktory, které ovlivňují úspěšnost 

terapie, patří mladší věk, schopnost spolupráce nemocného, dobrá těsnost pomůcky, synchronizace nemocného s 

ventilátorem a zlepšení výměny plynů do 2 hodin od zahájení.  

 

Jednu z možností aplikace neinvazivní ventilace představuje použití speciální helmy. Tato pomůcka umožňuje 

během použití terapie pacientům mluvit, případně i podávat tekutiny a stravu. 

 

Klíčová slova: Neinvazivní ventilace, NIV helma, prevence vzniku ventilátorové pneumonie 

ABSTRACT 

Non-invasive ventilation is a safe effective way of lung organ support for patients with respiratory failure of 

various etiologies. The advantage of non-invasive ventilation is to ensure adequate ventilation using positive 

overpressure without invasive securing the airway. This minimizes the risks associated with endotracheal 

intubation, particularly infectious - development of ventilator-associated pneumonia. Non - invasive ventilation 

makes easier, and shortening the treatment of a broad spectrum of patients with impaired respiration. Using of 

non-invasive ventilation increases the tidal volume, improves gas exchange reduces the work of breathing. 

Among the factors that influence the success of therapy include younger age, the ability of the patient's 

cooperation, good tightness aids cooperation of patients with ventilator and improving gas exchange within 2 

hours from the start. 

 

One of the possible applications of noninvasive ventilation is to use a special helmet. This tool allows patient 

during use of therapy to talk, or even feed fluids and food. 
 

Keywords: Non-invasive ventilation NIV, Helmet, prevention of ventilator-   

 

 

1. ZÁVĚR 

Cílem sdělení je poukázat na možnost aplikace 

neinvazivní ventilace pomocí NIV helmy, shrnutí 

hlavních výhod, úskalí při použití pomůcky a 

ošetřovatelské péče o pacienta. 
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ABSTRAKT 

Umelá ventilácia pľúc má aj nežiaduce účinky a riziká, ktoré je nutné odstrániť alebo aspoň minimalizovať. 

Okrem všeobecne známych sprievodných účinkov v priebehu dlhodobej UVP jedným z najvážnejších problémov 

je narušenie tzv. samo očisťovacej funkcie pľúc (dýchacích ciest). V príspevku prinášame stručný prehľad metód 

čistenia dýchacích ciest a približujeme úlohu sestry pri čistení dýchacích ciest vysokofrekvenčnou dýzovou 

ventiláciou ciest. 

Kľúčové slová: Toaleta dýchacích ciest. Dlhodobá umelá pľúcna ventilácia.. Vysokofrekvenčná 

ventilácia pľúc.  Expulzia. Inpulzia. Sestra. 

ABSTRACT 

Mechanical ventilation means also undesirable effects and risks those it is necessary to eliminate or at least 

minimalise. Among generally known accessory effects in progress of long-term ALV is damage of self-cleaning 

function of lungs (airways). In this contribution is brief overview of methods of airways cleaning and there is 

also role of nurse at cleaning airways by high-frequency bushing ventilation. 

Keywords: Respiratory toilet. Long-term mechanical ventilation. High frequency jet ventilation. Expulsion. 

Inpulsion. Nurse. 

 

 

4. ÚVOD  

Umelá ventilácia pľúc (UVP) ako každá 

podpora vitálnych funkcií má aj nežiaduce 

účinky a riziká, ktoré je nutné odstrániť 

alebo aspoň minimalizovať. Okrem 

všeobecne známych sprievodných účinkov v 

priebehu dlhodobej UVP jedným z 

najvážnejších problémov je narušenie tzv. 

samo očisťovacej funkcie pľúc a dýchacích 

mailto:helenagondar1@centrum.sk
mailto:beresikm@uvn.sk
mailto:matejovam@uvn.sk
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ciest, ktorú môžeme rozdeliť na: fyzikálnu 

(mechanickú), imunologickú a biochemickú. 

Pri manažmente UVP ovplyvňujeme hlavne  

fyzikálne mechanizmy [TÖRÖK 2013].    

Faktory  vplývajúce na udržanie dobrej 

priechodnosti  dýchacích  ciest (DC): 

1. Zvlhčovanie  a  ohrievanie  dýchacích  

plynov.  Alveolárny plyn by  mal mať 100% 

relatívnu vlhkosť pri teplote  37 °C.  

2. Výživa  pacienta - má zabezpečiť 

primeranú hydratáciu a hradenie 

energetických nárokov organizmu. 

Malnutrícia vedie k atrofii aj DC. 

3. Mukolýza - skvapalnenie hlienov a 

zníženie ich viskozity, pokiaľ k takému 

stavu už došlo, je často nevyhnutným 

predpokladom k ich odstráneniu z DC 

odsávanim alebo inou technikou. 

3. Fyzioterapia   - dychová rehabilitácia a 

mobilizácia. Účinnosť postupu sa zvýši pri 

súčasnom mechanickom pôsobení na hrudnú 

stenu – masáže, „vyklepávanie“ hrudníka, 

vibrácie atď.  

Počas UVP dochádza k narušeniu 

uvedených obranných mechanizmov a to 

hneď niekoľkými faktormi: 

1.Endotracheálna  alebo  tracheostomická 

kanyla  vyraďuje  z činnosti  horné dýchacie 

cesty. 

2. Znížená tvorba hlienu: príčinou môže byť 

hypovolémia, dehydratácia, hypoxia, 

nedostatok  energetických substrátov  pre  

pohárikové  bunky, pôsobenie niektorých 

liekov. Keďže  takýto hlien má vysokú 

priľnavosť a ťažko sa odsáva, môže sa 

postupne nalepovať na  tracheálnu kanylu a 

spôsobiť  jej  mechanickú  obštrukciu.  

3. Zvýšená  tvorba hlienu  alebo prítomnosť 

patologického obsahu v DC, k čomu 

dochádza pri hypervolémii, iritácii 

bronchiálnej steny dráždivými látkami, pri 

zápalových procesoch spojených s 

produkciou veľkého množstva hlienu.  

4.Veľmi významným faktorom  zhoršujúcim 

drenážnu funkciu pľúc počas UPV je 

čiastočná alebo úplná strata schopnosti 

vykašliavať.  

5. Intubačná  alebo  tracheostomická   

kanyla  predstavujú cudzie  teleso  v  

trachei, ktoré okrem jej zúženia mechanicky  

prerušuje  cestu mukociliárneho transportu. 

6. Príčinou zlyhania samočistiacich 

mechanizmov môže byť aj primárne  

poškodenie  bronchiálnej steny, napr. 

popálenie či poleptanie spojené  s výrazným 

edémom bronchiálnej sliznice a deštrukciou 

epitelu [HERMELY 2012, ELIZABETH J. 

M. 1985]. 

5. METODY  ČISTENIA  

DÝCHACÍCH CIEST 

Odstraňovanie spúta predstavuje 

najdôležitejšiu, ale aj najproblematickejšiu  

súčasť starostlivosti o DC pacienta, kde 

sestra zohráva dôležitú rolu. 

1. Odsávanie   -  otvoreným a  zavretým 

odsávacím systémom, ktoré je limitované 
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dĺžkou a priemerom  odsávacích cievok, 

takže odsávanie je možné len z veľkých DC 

(trachea a bronchy). Pri  častom opakovaní 

dochádza k traumatizácii a pri  opakovanom 

odsávaní k závažnému poškodeniu  ich 

sliznice. 

2. Bronchoskopická  dezobštrukcia - cielené 

odsávanie hlienov a odstraňovanie 

hlienových zátok bronchoskopom pod 

priamou kontrolou zraku. 

3. Mechanická  exsuflácia - arteficiálne 

podporované exspírium, pri ktorom 

vydychovaný vzduch v zlomku sekundy 

dosahuje vrcholový prietok cca 7 l/s, pričom 

dochádza k strhávaniu spúta a jeho pohybu 

smerom von z pľúc (ako pri kašli) - 

vyžaduje špeciálny aparát: mechanicky 

exsuflátor. Do klinickej praxe bola zavedená 

v 50. rokoch a napriek jej účinnosti a 

šetrnosti voči tracheálnej sliznici nenašla 

širšie uplatnenie. 

4. Perkusívne  ventilátory  pracujú na 

princípe vysokofrekvenčnej oscilácie na 

dychovú krivku ventilátora, pričom, 

oscilačné kmity s frekvenciou 100 – 300 

c/min vibrujú spútom a uľahčujú jeho 

odstránenie. 

5. Vysokofrekvenčné  stláčanie  hrudného  

koša s požitím mechanickej 

vysokofrekvenčnej pneumatickej vesty 

upevnenej na hrudníku pacienta v ktorej 

osciluje tlak prenášajúci silu – vibrácie na 

hrudný kôš. U spontánne dýchajúceho 

pacienta môže zlepšovať odstraňovanie  

hlienov z dýchacích ciest  

6. Pneumatické oscilátory počas exspíria 

spontánne dýchajúceho pacienta do odporu 

rozvibrujú prúd plynov. Pritom sa vibrácie 

prenášajú do dýchacích ciest a uľahčujú 

odstraňovanie hlienov. 

7. Expulzia vysokofrekvenčnou ventiláciou 

[HERMELY 2012, TÖRÖK 2013].    

6. METÓDA ČISTENIA 

DÝCHACÍCH CIEST 

VYSOKOFREKVENČNOU 

EXPULZNOU VENTILÁCIOU 

PĽÚC 

K pozitívnym  účinkom vysokofrekvenčnej 

dýzovej ventilácie (VFDV) patrí aj to, že 

dokáže pohybovať pohyblivými telesami 

(cudzie teleso, hlien, aspirát, aerosol, 

liečivo) vo vnútri tracheobronchiálneho 

stromu, pričom tento pohyb je možné  

programovať. Na  pohyblivú  obštrukciu 

pôsobia  striedavo dve sily:  

pri inspíriu  tzv. inpulzná sila (IN), ktorá 

má tendenciu posúvať  teleso  distálne a  

v  expiriu  tzv.  expulzná  sila (EX), ktorá 

má   tendenciu  posúvať teleso proximálne, 

t. j. von z bronchiálneho stromu  

[RITACCA F. V. 2003, TÖRÖK 2013].  

Pri VFDV je programovaný prietok plynov, 

ako aj čas inspíria a exspíria. Inpulzný a 

expulzný režim je možné nastaviť zmenou 

pomeru času inspíria a exspíria. 

- Ak použijeme dlhší  inspiračný  čas než 

je exspiračný, sila IN bude menšia než 
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EX, vznikne expulzný efekt s 

postupným posunom  obštrukcie  smerom 

von z pľúc.  

- Naopak, ak bude dlhší exspiračný čas 

než inspiračný, sila IN bude väčšia než 

EX, vznikne  inpulzný  efekt s posunom  

telesa  distálne.  

- Ak bude inspiračný a exspiračný  čas 

rovnaký, rovnaké budú  aj sily IN a EX, 

vznikne neutrálny efekt a obštrukcia 

bude kmitať na jednom mieste 

[HERMELY 2012]. 

Expulzný efekt využívame na očisťovanie 

pľúc počas dlhodobej UPV, po aspirácii a 

pod. 

Inpulzný efekt je možné využiť na 

podávanie niektorých liekov, napr. 

mukolytík, lokálnych anestetík, kortikoidov 

a pod. [HERMELY 2012, ELIZABETH J. 

M. 1985]. 

 

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti  

pri laváži a expulzii. 

 

Prioritné sesterské diagnózy stanovené pred 

výkonom: 

D 122 Neschopnosť udržiavania  

           spontánneho dýchania 

D 121  Neúčinné čistenie dýchacích ciest 

D 124  Riziko hypoxie 

K 117  Riziko krvácania 

B 110  Akútna bolesť 

I  120  Infekcia 

I  121  Riziko vzniku infekcie 

Plánovanie výkonu: 

- Príprava pomôcok (vrátane expulzného 

setu),  prístroja pre VFDV (vrátane 

multidýzového generátora tlaku – MGT), 

liekov.  

- Spolupráca s lekárom pri laváži 

a expulzii. 

- Dodržanie zvýšeného hygienicko-

epidemiologického režimu.  

- Dekontaminácia, dezinfekcia 

a sterilizácia materiálu, pomôcok 

a prístroja. 

- Dokumentovanie ošetrovateľskej 

starostlivosti počas výkonu. 

 

Spolupráca sestry s lekárom pri realizácii 

výkonu: 

Pred výkonom zabezpečíme potrebný 

monitoring vitálnych funkcií pacienta, 

skompletizujeme potrebné zariadenie 

(ventilátor pre VFDV + dýzy + konektory + 

spojky + expulzný set). 

Po začati VFDV vypustíme tesniacu 

manžetu ET kanyly z dôvodu pretlaku 

v dýchacích cestách a umožnenia 

prechádzania hlenov  do hypofaryngu  a úst 

pacienta!  

- V prípade, že hlieny nie sú viskózne, 

prepneme pacienta z klasického 

ventilátora na vysokofrekvenčný, a 

začíname neutrálnym režimom s Ti : Te 

= 1 : 1, frekvenciou 120/min a pohonným 

tlakom Pin = 160 ± 20 kPa -   po dobu  1 

minúty. Následne  prepneme na  
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expulzný režim (Ti : Te = 2 : 1). Takto 

aplikujeme expulziu 1 – 3 krát za sebou,     

3 - 4 krát denne.  

- A sú hlieny viskózne, tak  30 – 60 minút 

pred plánovanou expulziou aplikujeme 

pacientovi nebulizáciu mukolytík. 

A následne cez VFDV v  inpulznom 

režime (Ti : Te = 1 : 2) lavážnym 

ventilom  aplikujeme lavážny roztok - 

aqua pro inj., prípadne aj s mukolytikom, 

po dobu 2 minút. Po inpulzii pacienta  

prepneme  na   expulzný  režim   (Ti : Te 

= 2 : 1) dovtedy, kým sa do hypofaryngu 

a úst dostávajú hlieny (cca  5 – 15 

minút). 

- U pacientov s aspiráciou začíname s 

expulziou, aby aspirát nebol zanesený do 

hlbších  partii pľúc a následne robíme  

laváž.  

- Pred    ukončením   expulzie     pri     

kyslej aspirácii podávame   impulziou  

(Ti : Te = 1 : 2), prípadne lekár ordinuje 

hydrokortizon 100 mg v 5 aqua pro inj.  

- Pri aspirácii krvi lavážujeme aqua pro inj.  

- V prípade potreby lokálnej anestézie  

aplikujeme 1 – 2 ml 0,5 % Marcainu.  

Počas expulzie sa tvorí infekčný aerosol, čo 

vyžaduje používanie ochranných 

prostriedkov (maska, čiapka, rukavice)  

personálu. V rámci ochrany personálu je 

potrebné  pre expulziu používať „expulzný 

set“, ktorý odvádza infekčný aerosol do 

atmosféry cez bakteriálny filter. 

Sestra po dokončení výkonu zabezpečí 

dekontamináciu infekčného materiálu, 

dezinfekciu a sterilizáciu prístrojov 

a pomôcok. Vedie zdravotnú dokumentáciu 

v rozsahu ošetrovateľskej praxe. 

Sestra v rámci holistického prístupu sa 

venuje všetkým bio-psycho-sociálnym 

potrebám pacienta, tak ako uvádza Bratová 

[2012]. 

 

 

Obr. 2 Multidýzový generátor tlaku – MGT 

Zdroj: [KALAS 2013] 

 

 

Obr. 1 Toaleta dýchacích ciest VFDV  

Zdroj: [KALAS 2013] 
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Obr. 3 Prepojenie expulzného setu na MGT 

a spojenie s nádobou s dezinfekčným 

roztokom alebo bakteriálnym filtrom 

Zdroj: [HERMELY 2012] 

7. DISKUSIA 

VFDV sme znížili potrebu odsávania z 

dýchacích ciest. Pre dostatočne priechodné 

dýchacie cesty je potrebné zabezpečiť 

primeranú hydratáciu, zvlhčovanie a 

ohrievanie plynov, podávanie 

mukolytických  prípravkov,   fyzioterapiu 

(polohová drenáž a vyklepávanie hrudníka). 

Odsávanie, ktoré zaberá značnú časť 

starostlivosti sestry o pacienta 

v resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti, aj 

naďalej ostáva základným spôsobom 

odstraňovania spúta. Nie inak je tomu aj na 

našej  klinike.    Jeho hlavnou nevýhodou je, 

ako uvádza aj Ševčík [2003], riziko 

zavlečenia infekcie do DC a traumatizácia 

ich sliznice ako u každého opakovaného 

inštrumentálneho zákroku.  

 

8. ZÁVER 

Na záver treba zdôrazniť, že VFDV - 

programovateľný pohyb cudzích telies v 

dýchacích cestách, t. j. inpulzný a expulzný 

efekt, podstatne zmenila starostlivosť o 

dlhodobo ventilovaných pacientov. Ale je to 

len jeden z prostriedkov, ktorý môže byť 

užitočný pri riešení problematiky toalety 

dýchacích ciest [TÖRÖK 2013].    

9. ZOZNAM POUŽITÝCH 

SKRATIEK 

DC           dýchacie cesty 

ET            endotracheálna  

EX            expulzný 

IN             inpulzný 

kPa           kiloPascal 

MGT        multidýzový generátor tlaku  

Pin            inspiračný tlak 

Ti              inspiračný čas 
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EXTRACORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE Z POHLEDU SESTRY 
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ABSTRAKT 

Extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) nepatří mezi běžně používané léčebné postupy. Pacientům 

připojeným na ECMO zvyšujeme šanci na přežití při těžkém poškození srdce a/nebo plic. Rozlišujeme dvě 

základní připojení veno-venózní (VV) a veno-arteriální (VA). Cílem je ukázat ECMO z pohledu sestry a péče o 

pacienta připojeného na ECMO a rescue postupy. 

Klíčová slova: ECMO, péče, komplikace, rescue postupy 

 

ABSTRACT 

Extracorporeal membrane oxygenation therapy (ECMO) is still uncommon therapeutic approach to ICU 

patients. ECMO can potentially increase chance of survival in case of refractory heart and/or lung failure. Two 

main modalities are recognized based on patient-ECMO connection, veno-venous (VV) or veno-arterial (VA). 

Objective is to show nurse approach to patient on ECMO and learning of rescue steps.  

Keywords: extracorporeal membrane oxygenation therapy (ECMO), care, complications, rescue steps
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ABSTRAKT 

Akutní respirační distress syndrom (ARDS) je definován jako difuzní buněčná dysfunkce plicního parenchymu 

vyvolaná  faktory, které jsou součástí celkové zánětlivé reakce organismu na přímé či nepřímé poškození (inzult). 

Vlastní syndrom je pak charakterizován abnormálním nálezem v hodnotách krevních plynů a typickým 

RTG obrazem plic. Na základě kvantifikace těchto abnormálních nálezů jsou dnes definovány dvě základní 

klinické jednotky - acute lung injury (ALI) a acute respiratory distress syndrome (ARDS). Mezi základní složky 

léčby léčba infekce, optimalizace orgánové perfúze, ventilační podpora (optimalizace ventilace a oxygenace) a 

metabolická podpora. V mnoha případech je však nutno využít také tzv. rescue postupy, které mají za cíl 

optimalizovat oxygenaci, odstranit CO2  a minimalizovat edém plic se všemi jeho nepříznivými důsledky. 

Klíčová slova: akutní respirační distress syndrom, acute lung injury, rescue terapy 

ABSTRACT 

Acute respiratory distress syndrome (ARDS ) is defined as diffuse parenchymal cell dysfunction induced by 

factors that are part of the overall inflammatory response to direct or indirect damage (insult) . Custom 

syndrome is then characterized by abnormalities in blood gas values and the typical X-ray image of the lungs. 

Based on the quantification of these abnormalities are now defined two main clinical units - acute lung injury 

(ALI) and acute respiratory distress syndrome (ARDS). The basic components of treatment, infection treatment  

optimization of organ perfusion and ventilation support - optimization of ventilation and oxygenation and 

metabolic support . In many cases it is necessary to use also so used to rescue procedures which are aimed at 

optimizing oxygenation, remove CO2 and minimize edema of the lungs , with all its adverse. 

Keywords:acute respirátory distress syndrome, acute lung injury, rescue therapy 

 

 

1. ÚVOD  

Syndrom akutní dechové tísně a akutního 

plicního poškození (ALI/ARDS) je 

významná klinická jednotka zahrnující 

těžké formy respiračního selhání 

nekardiální etiologie. Vzniká na podkladě 

rozsáhlé heterogenní skupiny zevních a 

vnitřních inzultů postihujících plicní 

parenchym. Problematika ALI/ARDS 

zasahuje do mnoha oblastí v intenzivní 

medicíně a je jedním z nejčastějších 

faktorů zhoršujících nemocnost a úmrtnost 

kriticky nemocných (30-60 %). 

2. VZTAH ARDS A SIRS/SEPSE A 

MODS 

Patogeneticky je ARDS jedním ze selhání 

orgánů v rámci MODS.V případě přímého 

poškození plic s rozvojem ARDS  se jedná 

o selhání orgánů, velmi často však již 

s příznaky SIRS. V intenzivní medicíně se 

však setkáváme s pacienty, u kterých 

dominuje MODS bez ARDS. Hlavním 

mailto:renata.zoubkova@fno.cz
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patogenetickým mechanizmem při rozvoji 

ARDS v rámci MODS je aktivace 

endoteliálních buněk a koagulace. 

Následně dochází k rozvoji plícní 

hypertenze a intersticiálního edému. Po té, 

co dojde i k poškození epiteliální výstelky, 

vzniká klasický nekardiální alveolární 

edém. 

3. RESCUE POSTUPY U PACIENTA S 

ARDS 

Jedná se o postupy, které se využívají 

v situacích, kdy doposud prováděná léčba 

nevede k požadovanému zlepšení 

pacientova zdravotního stavu. Havním 

důvodem  pro jejich použití je skutečnost, 

že u pacienta s kritickým respiračním 

selháním i protektivně prováděná ventilace 

nemusí zajistit adekvátní výměnu krevních 

plynů. Většinou tyto postupy dokáží zlepšit 

oxygenaci, zmírnit hyperkapnii, u 

některých byl prokázán i pozitivní trend na 

snížení mortality.  

Patří mezi ně užívání pronačního 

polohování. Uvedením pacienta do polohy 

na břiše – tzv. prone position, dochází 

k výrazným změnám nitrohrudních 

poměrů. Zkušenosti ukazují, že lze 

pronační polohou v průběhu ventilace 

ovlivnit ventilačně – perfuzní nepoměr a 

kompenzovat některé nežádoucí účinky 

umělé plicní ventilace (UPV). Konečným 

výsledným efektem pronační ventilace je 

zlepšení plicní ventilace a úprava 

oxygenace. Při posuzování efektu 

pronačního polohování, bylo dosaženo 

nejednotných závěrů. Ve studii Sachin Sud 

byl její efekt prokázán pouze v případech 

selektivního použití (PaO2/FiO2 100mmHg 

a méně) s týmem, který tuto techniku 

bezpečně ovládá. Pro zahájení pronačního 

polohování je vhodnějším markerem 

PaCO2 než PaO2, délka uložení pacienta je 

10 - 24 hod a maximálně 3-4 dny 

(Abdullah et al, 2008).  

Jisté uplatnění lze nalézt také 

v kinestetické terapii. Jde o metodu pomalé 

kontinuální rotace ≥ 40
0 

podél 

longitudinální osy. Ahrens a spol. (2004) 

prokázali efekt kinestetické terapie na 

redukci atelektáz a incidence VAP. 

Stilletto (2000) v randomizoované studii 

prokázal pozitivní efekt na ventilační 

parametry u pacientů s ARDS a pokles 

mortality při využívání kinestetické 

terapie. 

Další metodou je mimoplicní plicní 

podpora (extracorporeal lung support – 

ECLS). Rozlišujeme arteriovenozní 

systémy, kde je průtok přes membránový 

oxygenátor zajištěn pacientovým krevním 

oběhem. K účinnému odstraňování CO2  

stačí 5 - 10% srdečního výdeje a průtok 

plynné směsi minimálně 5l/min. 

Venovenozní systémy jsou vždy vybaveny 

krevní pumpou. Kromě eliminace CO2 lze 

nahradit také oxygenační funkci plic. 
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U těžké formy ARDS lze využívat rovněž 

techniky vysokofrekvenční  ventilace. 

Jedná se o ventilační techniku, kdy se při 

ventilaci používá objemů menších než je 

objem mrtvého prostoru s vysokou 

frekvencí – více než 60/min. Ventilace 

nemá klasické inspirium a expirium. 

Výměna dýchacích plynů je zajištěna 

přímou alveolární ventilací, zvýšenou 

molekulární difuzí a dalšími vlivy 

působícími během ventilace malými 

objemy vysokou frekvencí. 

Inhalačním podáním oxidu dusnatého 

(NO) dochází k selektivní dilataci arteriol 

ve ventilovaných alveolech a zlepšuje se 

poměr ventilace a perfúze. Jeho použití 

není jednoznačně indikováno, v současné 

době se používá jako rescue postup u 

refrakterních hypoxemií u pacientů 

s ARDS. Oxid dusnatý reaguje za 

přítomnosti kyslíku a vzniká velmi toxický 

oxid dusičitý NO2. 

Plicní surfaktant je piupoproteinový 

komplex, produkovaný alveolárními 

buňkami II. typu. Jeho funkcí je snížení 

povrchového napětí plicních alveolů, což 

zabraňuje jejich kolapsu na konci expiria. 

Vzhledem k tomu, že je jedním z hlavních 

znaků ARDS nízká plicní poddajnost, na 

které má významný podíl nedostatek 

surfaktantu, může jeho exogenní podání 

vést v indikovaných případech k zlepšení 

plicních funkcí. 
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ABSTRAKT 

Interventional lung assist membránový ventilátor (arterio-venózní) se využívá k eliminaci oxidu uhličitého u 

pacientů se zachovalou oxygenační funkcí plic. Tato metoda je využívána při kontraindikaci k zavedení 

mimotělní membránové oxygenace s využitím aktivní krevní pumpy. Bylo signifikantně prokázáno, že u pacientů 

dochází k účinné eliminaci kysličníku uhličitého a částečně k oxygenaci krve pacienta. Podmínkou pro zavedení 

této metody je dostatečný srdeční výdej pacienta. Interventional lung assist active systém (veno-venózní) je 

využíván s aktivní krevní pumpou v případech pro částečnou eliminaci oxidu uhličitého při nízkých průtocích až 

po úplnou eliminaci oxidu uhličitého a úplnou oxygenaci pacienta s využitím vysokých průtoků.  

Klíčová slova: interventional lung assist, membranový oxygenátor, eliminace oxidu uhličitého 

           ABSTRACT 

Interventional lung assist membrane ventilator (arterio-venous) is used to eliminate carbon dioxide in patients 

with preserved oxygenation function of the lungs. This method is used when a contraindication to extracorporeal 

membrane oxygenation implementation using active blood pump. Was significantly demonstrated that patients 

experiencing effective elimination of carbon dioxide and partly to oxygenate the patient's blood. Condition for 

the implementation of this method is sufficient cardiac output of a patient. Interventional lung assist system 

active (veno-venous) is used with an active blood pump in the cases of partial elimination of carbon dioxide at 

low flow rates up to the complete elimination of carbon dioxide and complete oxygenation of the patient with the 

use of high flow rates. 

 Keywords: interventional lung assist, membrane oxygenator, elimination of  carbon dioxide 

 

 

1. ÚVOD  

Interventional lung assist (dále jen iLA) se 

využívá v prostředí intenzivní péče u 

pacientů k eliminaci oxidu uhličitého (dále 

jen CO2) a k parciální nebo totální 

oxygenaci krve. [1] 

Tato metoda se využívá u pacientů 

s akutním selháním plic při pneumonii, 

sepsi, syndromem akutní dechové tísně (dále 

jen ARDS), traumatech, chronické 

obstrukční bronchopulmonální chorobě a 

jako bridge k transplantaci plic. [1] 

2. METODY 

Extrakorporální ventilace a oxygenace 

umožňuje u pacienta použití šetrnějšího 

ventilačního režimu. Rozlišujeme dva 

základní přístupy iLA membrane ventilator, 

arteriovenózní přístup (dále jen A-V), který 

nemá v okruhu zařazenou krevní pumpu. 

Tento systém je poháněn vlastním krevním 

oběhem pacienta a hnací sílou průtoku je 

tlakový spád mezi tepenným a žilním tlakem 

pacienta. Průtok krve je 1,0-2,5 l/min, což je 

dostačující pro eliminaci CO2, který má 

větší schopnost difúze přes membránu 
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oxygenátoru. Oxygenační funkce membrány 

je parciální, proto je nutná zachovalá 

alespoň hraniční oxygenační funkce plic 

pacienta. Plocha membrány zajišťující 

výměnu plynů je 1,3 m
2 

u dospělého 

pacienta. [2] Druhý přístup je iLA veno-

venózní (dále jen iLA V-V) s využitím 

aktivní krevní pumpy, který je používán při 

PaCO2 nad 55 mmHg a PaO2 pod 60 

mmHg. Může být použit pro částečnou 

eliminaci CO2 při rychlosti průtoku krve do 

500 ml/min až po úplnou eliminaci CO2 a 

zároveň částečnou oxygenaci s rychlostí 

průtoku od 500ml – 2000 ml/min a úplnou 

oxygenaci s rychlostí průtoku 2-8 l/min. [1] 

Kanyly se zavádí punkčně, pomocí 

Seldinger techniky, jsou vyztužené drátem, 

což brání jejich zalomení. Kanyly mají 

biokompatibilní povrchovou úpravu a 

membránu oxygenátoru lze používat až 29 

dní. Do mimotělního okruhu lze napojit 

kontinuální eliminační metody. Kontrolu 

průtoku krve membránou zajišťuje 

ultrazvukový snímač. [1] 

Nejčastější komplikace při využívání této 

metody bylo selhání oxygenátoru, problémy 

související se zavedenou kanylou a tvorba 

trombu. [3] 

Koagulace je u pacientů podávána v nižších 

dávkách, neboť extrakorporální okruh je 

heparinizován. Nejčastěji pro antikoagulaci 

využíváme nízkomolekulární Heparin nebo 

Heparin za důsledné kontroly aktivovaného 

parciálního tromboplastinového času a 

aktivovaný koagulační čas, který udržujeme 

v rozmezí 130-150 vteřin. [4] 

3. DISKUSE 

Na našem oddělení byla tato metoda využita 

celkem třikrát, u pacientů 

s diagnózou choriokacinom, těžká kontuze 

plic a harlekýnský syndrom. 

V roce 2009 byla publikována cohortová 

studie Müllera a kol., soubor zahrnoval 96 

pacientů, léčených metodou iLA. Studie 

hodnotila hemodynamické parametry, 

spotřebu kyslíku (dále jen O2) a produkci 

CO2. Měření prokázala významnou závislost 

průtoku krve přes membránu iLA 

v závislosti na hodnotě středního 

arteriálního tlaku. Kapacita přenosu O2 byla 

průměrně 20,8 ml/min
(-1)

 a eliminace CO2 

byla 63,4-148 ml/min
(-1)

. Během prvních 

dvou hodin terapie vzrostl parciální tlak O2 

v poměru inspirované frakce O2. Dále byla 

zaznamenána rychlá korekce parciálního 

tlaku CO2 a pH. iLA odstraňuje přibližně 

50% celkové produkce CO2 s rychlou 

normalizací respirační acidózy. [5]  

Kombinace vysokofrekvenční oscilační 

ventilace (dále jen HFOV) a iLA umožňuje 

nastavení méně agresivního režimu 

ventilačního přístroje a je podpůrnou 

metodou v léčbě hyperkapnického 

respiračního selhání. [3] Jak uvádí Lubnow 

(2010) retrospektivní analýza 21 případů u 
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pacientů s ARDS, kteří byli léčeni 

kombinací HFOV a iLA. Při kombinované 

léčbě se poměr PaO2 k inspirované frakci 

zvýšil z 61 na 98 mmHg během dvou hodin 

a na 106 mm Hg během 24 hodin terapie. 

PaCO2 se snížilo z 58 na 37 mmHg během 

prvních dvou hodin terapie s normalizací pH 

a došlo také ke stabilizaci 

hemodynamických parametrů. U 6 pacientů 

se vyskytly komplikace v souvislosti 

s metodou iLA. Weaning byl úspěšný u 10 

pacientů, 30-ti denní mortalita byla 43 % a 

nemocniční úmrtnost byla 57 %. [6] 

Jak uvádí ve své studii Liebold a kol. u 20 

pacientů s ARDS, kde selhala konvenční 

mechanická ventilace a byla použita iLA, 

nedošlo u pacientů k žádným závažným 

komplikacím, které souviseli se zavedením 

této techniky. Průtok přes membránu 

oxygenátoru dosahoval 28 % srdečního 

výdeje. [7] 

4.  ZÁVĚR 

Tato metoda má využití u pacientů 

s akutním hyperkapnickým selháním plic, 

dobrým srdečním výdejem a u pacientů, u 

kterých je kontraindikované zavedení 

metody membránové oxygenace s využitím 

aktivní krevní pumpy. Tato metoda je méně 

invazivní pro pacienta a snadnější pro 

obsluhu vyškoleným personálem. 

5. SEZNAM POUŽITÝCH 

ZKRATEK 

ARDS – syndrom akutní dechové tísně 

A-V – arterio-venózní 

CO2 – oxid uhličitý 

HFOV – vysokofrekvenční oscilační 

ventilace 

iLA – interventional lung assist 

O2 – kyslík 

V-V – veno-venózní 
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ABSTRAKT 

ILA membrane ventilator (interventional Lung Assist) unikátní a ve světě zcela ojedinělá technologie mimoplicní 

dechové podpory. Řadí se mezi nové techniky podpory plicních funkcí. Umožňuje částečnou oxygenaci a 

odstraňování CO2 u pacientů se závažnou dechovou nedostatečností. V České republice zatím sbíráme zkušenosti 

s touto novou technikou, nicméně její potenciální přínos pro některé naše pacienty se zdá být významný.    Na 

našem pracovišti byl Novalung poprvé použit u 19ti letého muže, který si způsobil po pádu na crosovém 

motocyklu těžkou kontuzi plic.   

Klíčová slova: mimoplicní dechová podpora, oxygenace, dechová nedostatečnost 

           ABSTRACT 

ILA membrane ventilator (interventional Lung Assist) is an unique technology of extrapulmonary respiratory 

support and is sporadically used in the world.  It´s belong among a new techniques of  lung support.v This 

technique allows a partial oxygenation and CO2 removal in patients with severe respiratory insufficiency. We´re 

collecting experience with an unique new technique in the Czech Republic. But potential benefits seem to be 

significant for our patients. We used Novalung for the first time  in a 19-year- old man with severe lung 

contusion after cross roads motorcycle accident.  

  Keywords: extrapulmonary  respiratory  support, oxygenation, respiratory insufficiency 

 

1. ÚVOD  

Novalung se řadí mezi nové techniky 

podpory plicních funkcí. Umožňuje 

částečnou oxygenaci a odstraňování CO2 u 

pacientů se závažnou dechovou 

nedostatečností. Je možné jej použít u 

pacientů na umělé plicní ventilaci stejně tak 

jako u pacientů dosud ventilujících 

spontánně či s podporou neinvazivní 

ventilace. 

     Novalung se skládá z kanyl zavedených 

do femorální tepny a žíly, spojovacích 

hadiček a vlastní kapsle umožňující výměnu 

plynů. K tomu je nezbytný regulovatelný 

průtok kyslíku kapslí. Všechny součásti mají 

mimořádně nízký průtokový odpor, který je 

nezbytný, neboť se jedná o techniku 

bezpumpovou a průtok krve je závislý na 

velikosti srdečního výdeje. Relativní 

technická nenáročnost tohoto postupu 

umožňuje jeho využití i během transportu 

pacienta.  
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2. PŘÍJEM NA RESUSCITAČNÍ 

ODDĚLENÍ 

Na našem pracovišti byl Novalung poprvé 

použit u 19ti letého muže, který si způsobil 

po pádu na crosovém motocyklu těžkou 

kontuzi plic. Následně se objevila 

hemoptýza a bolest na hrudi. Následoval 

převoz na chirurgickou ambulanci okresní 

nemocnice a po prvotním ošetření byl 

pacient přeložen na resuscitační oddělení 

FN v Motole. Pacient byl při příjmu při 

vědomí, uváděl mírnou dušnost. Po zajištění 

vitálních funkcí a zavedení invazivních 

vstupů byl pacient na základě konzilia 

traumatologa transportován na CT vyšetření 

hrudníku, kde byla prokázána rozsáhlá 

kontuze středního a dolního laloku pravé 

plíce, pneumothorax a fluidothorax. Pod CT 

kontrolou byla provedena drenáž hrudníku. 

Po návratu z CT vyšetření došlo k rozvoji 

respirační insuficience a pacient byl 

intubován a připojen na umělou plicní 

ventilaci.  

3. HOSPITALIZACE NA 

RESUSCITAČNÍM ODDĚLENÍ 

Postupně docházelo ke zhoršování plicních 

funkcí a 2. den hospitalizace bylo 

indikováno kontrolní CT vyšetření s 

nálezem progrese kontuzních ložisek. 

Hrudní chirurg indikoval dolní bilobektomii 

pravé plíce. V pooperačním období došlo k 

rozvoji ARDS levé plíce a pro zlepšení 

plicních funkcí byla ordinována aplikace 

oxidu dusnatého. V dalších dnech docházelo 

k progresi nálezu na levé plíci a vpravo k 

dalšímu zhoršení kontuzních ložisek. Čtvrtý 

den hospitalizace se pacient nemohl 

polohovat z důvodu intolerance manipulace. 

Další den byla u pacienta provedena 

epicystostomie a zavedena enterální sonda. 

Z důvodu lepší toalety dýchacích cest byla 

provedena tracheostomie pro předpoklad 

dlouhodobé umělé plicní ventilace. 

Postupně docházelo k vzestupu zánětlivých 

parametrů, pacient byl intermitentně febrilní 

a měl hraniční plicní funkce. Bylo 

provedeno další kontrolní CT vyšetření 

hrudníku s nálezem progrese nálezu na levé 

plíci a vpravo došlo k zhoršení kontuzních 

ložisek. Hrudní chirurg indikoval operační 

výkon.   Z vitální indikace byla provedena 

horní lobektomie pravé plíce. Pro stále se 

zhoršující plicní funkce byl pacient zařazen 

na waiting list k transplantaci plic. Postupně 

docházelo k zhoršování plicních funkcí, 

hlavně k nedostatečné eliminaci CO2, při 

dobré oxygenaci. Dále pokračovalo 

zhoršování plicních funkcí, ARDS, sepse. 

Docházelo k nárustu PaCO2 až k hodnotám 

15,6 kPa. U pacienta byl 15 den 

hospitalizace zaveden systém Novalung k 

extrakorporální eliminaci CO2. V dalších 

dnech byla u pacienta prováděna komplexní 

ošetřovatelská péče zaměřená hlavně na 

pečlivou toaletu dýchacích cest. V dalších 

dnech hospitalizace u pacienta docházelo k 

postupnému zlepšování plicních funkcí a 29 
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den hospitalizace byl pacient od systému 

Novalung odpojen. Postupně se pacient 

převáděl na spontánní ventilaci a 41 den 

hospitalizace byl dekanylován. 

4. ZÁVĚR 

V dalších dnech probíhala dechová 

rehabilitace a ošetřovatelská péče byla 

zaměřena mimo jiné hlavně na defekt po 

tracheostomii. Po 65 dnech hospitalizace na 

resuscitačním oddělení byl pacient přeložen 

na Kliniku rehabilitace a tělovýchovného 

lékařství 2. LF UK a FN Motol. 

 

 

5. SEZNAM POUŽITÝCH 

ZKRATEK 

CO2      oxid uhličitý 

CT        počítačová tomografie 

ARDS  syndrom akutní respirační tísně 

PaCO2   parciální tlak CO2 v arteriální krvi 
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VYUŽITÍ LARRS (LUNG ASSISTING RENAL REPLACEMENT SYSTEM) U 

PACIENTA S PRIMÁRNÍM ARDS A AKUTNÍM SELHÁNÍM LEDVIN 

Mgr. Iveta Řeháčková, Mgr. Lenka Brázdilová 

KARIM FN Brno a LF MU Brno 

kontakt na autora: Yrehackova@email.cz 

ABSTRAKT 

Pacienti s multiorgánovým selháním často vyžadují použití umělé plicní ventilace a náhrady funkce ledvin 

pomocí kontinuálních eliminačních metod k překlenutí orgánové dysfunkce. Ventilace s využitím vysokých 

dechových objemů a vysokých inspiračních tlaků zhoršují  prognózu pacienta, proto byly do klinické praxe 

zavedeny metody protektivní ventilace zahrnující ventilaci nízkými dechovými objemy. Tento způsob ventilace 

vede ale často k respirační acidóze. Tato acidóza vede ale k výraznější oběhové instabilitě. U pacientů se 

současným akutním selháním ledvin léčených kontinuální eliminační metodou (CRRT ) je možno zlepšit 

eliminaci CO2 zařazením výměníku plynů do okruhu CRRT. Prezentujeme kazuistiku pacienta s polytraumatem, 

primárním ARDS vzniklým v rámci těžké kontuze plic a akutním selháním ledvin. Tato kombinace diagnóz vedla 

rychle k rozvoji těžké kombinované respirační a metabolické acidózy s výraznou oběhovou instabilitou. Časně 

bylo započato s eliminací CO2 pomocí lung-assisted renal replacement systému s následnou možností 

významného snížení agresivity ventilace i snížení vasopresorické podpory Po 4 dnech bylo možno systém pomalé 

eliminace CO2 ukončit při výrazném zlepšení plicních funkcí a při oběhové stabilizaci byl možný přechod 

k intermitentní hemodialýze. 

Klíčová slova: ARDS – akutní selhání ledvin – kombinovaná acidóza – pomalá eliminace CO2 – LARRS 

          

ABSTRACT 

Pacients with multiorgan failure frequently need arteficial ventilation and renal-replacement therapy to bridge 

organ dysfunction. Ventilation with the use of high tidal volumes and high inspirátory pressure deteriours 

pateint outcome. Therefor eprotective ventilation strategies, including lower tidal volumes has been implemented 

into clinical practice. This concept of permissive hypercapnia lead often to respirátory acidosis and to 

hemodynamic instability. In patients with concomitant acute renal failure treated with continuous renal 

replacement therapy, addition of hollow- fibre gas exchanger to the low-flow circuit improved CO2 elimination. 

We present a casuistry of polytraumatised patient with serious lung contusion and primarilly ARDS and with 

acute renal failure. This combination lead to serious respirátory and metabolic acidosis with significant 

hemodynamic instability. We start early the low-flow CO2 elimination with the use  of LARRS ( lung-assisting 

renal replacement systém) with possibility to use protective ventilation and positive impact on hemodynamic 

stability. After four days was terminate the CO2 elimination with significant positive improvement of lung 

function, and use intermitent haemodialysis in hemodynamic stability. 

Keywords: ARDS – acute renal failure – combined acidosis – low flow CO2 removal – LARRS
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PREVENCE SEPSÍ KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ A IMPLEMENTACE MODERNÍCH 

OŠETŘOVATELSKÝCH STANDARDŮ V PÉČI O INTRAVENOZNÍ VSTUPY 

Autor:  Mgr. Daniela Novotná 

E-mail: Daniela_Novotna@europe.bd.com 

ABSTRAKT 

Přednáška shrnuje problematiku sepsí krevního řečiště spojenou s aplikace intravenozních katetrů a následnou 

ošetřovatelskou péčí.Vstupními informace přednášky je shrnutí epidemiologických dat a nejčastějších patogenů, 

které jsou příčinou katétrových sepsí. Nadále je intravenozní terapie zdůrazněna jako proces, spojený s nutností 

poskytování vysokého standardu ošetřovatelské péče s důrazem na dodržování aseptických postupů během 

celého období poskytování intravenozní terapie. Moderní ošetřovatelské standardy odráží zkušenosti 

s mezinárodními standardy a zkušenosti z jiných klinických pracovišt v mezinárodním pojetí.Součástí přednášky 

jsou i výstupy z  klinických auditů z vybraných pracovišt, které se zaměřovali na standardní postupy 

ošetřovatelské péče v české zdravotnictví. Infekce spojené s invazivní aplikací intravenozní linky jsou spojené 

s vyšší mortalitou , prodlouženou dobou hospitalizace a finačně náročnou léčbou - spojenou s nutností indikace 

širokospektrálních antibiotik. Z pohledu endogenního přenosu a posouzení rizik kontaminace je velký prostor 

ve zlepšení kvality ošetřovatelské péče a vnímání intravenozní terapie jako procesu a ne pouhé procedury. 

Vzájemným sdílením informací a implementací vysokých standardů ošetřovateslké péče je cestou ke zlepšení 

kvality poskytované péče a bezpečnosti pacientů v období stráveném v nemocničním prostředí. 

Klíčová slova: Infekce krevního řečiště, nejčastější patogeny krevního řečiště,antibiotická rezistence, aseptické 

přístupy v péči o intravenozní vstupy, flebitis,osmolalita a Ph podávaných medikametů, správný proplach 

intravenozní linky, uzavřený intravenozní přístup 

ABSTRACT: 

The presentation summarizes the topic on Catheter Related  Blood Stream Sepses, nursing care and  nursing 

compliance. As the introduction is to provide summary of current epidemiology data and the most resistant 

pathogens causing catheter related blood stream infections.Intravenous therapy is emphasized as a process 

related to implementation of modern standards of nursing care and emphasizes keeping of  aseptic techniques in 

all process. Modern nursing standards reflect the experiences with international nursing standards and 

international experiences from different healthcare institutions. As a part of this presentation is to provide the 

feedback from clinical audits that were focused on czech nursing standards and nursing complaince in 

intraneous therapy. Blood stream infections are related to higher mortality,prolonged  of hospital stay and 

increase of related cost of clinical care reflecting the necessity to indicate antibiotics treatment. From the 

perspective of risks of contamination and endogenic transmission way of infections there is a space how to 

improve quality of nursing care provided and time to percieve intravenous therapy as a process not only as a 

procedure.The way how to improve quality of care and the safety of the patients is by  sharing of information, 

exchanging of our experiences and implementation of modern nursing standards in clinical practice. 

Key words: Blood Stream Infections, the Most Common Pathogens of Blood Stream, Antibiotic Resistance, 

Aseptic Techniques in Intravenous Therapy, Phlebitis as a Local Complication, Osmolarity an Ph of Infussion 

Solutions and Drugs Administrated, Proper Flushing Procedures, Closed Intravenous Access 

POUŽITÉ ZDROJE /REFERENCES: 

1/Helena Žemličková, Problémy antibiotické 

rezistence a zásady antibiotické léčby 

komunitních infekcí, 

situace v ČR,SZU – CEM, Praha, Medicína pro 

praxi | 2012; 9(8, 9) | www.medicinapropraxi.cz 

2/ HOZA, J., et al. Česká lékařská společnost 

Jana Evangelisty Purkyně [online]. 2007-10 [cit. 

2011-02-08]. Další odborné projekty. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02

.doc >. ISSN 1802-1891.  

mailto:Daniela_Novotna@europe.bd.com
http://www.medicinapropraxi.cz/


Sborník příspěvků III. postgraduální kurz sester v intenzivní péči 26. - 27. 1.2016, SEPSE 2016 

 

3/ Dean Easterlow, Phill Hoddinott and 

Stephanie Harrison: Implementing and 

standardising the use of peripheral vascular 

access Devices. Journal of Clinical Nursing, 

2010;19:721–727 

4/ Dennis G. Maki, MD; Daniel M. Kluger, MD 

and Christopher J.Crnich, MD: The Risk of 

Bloodstream Infection in Adults With Different 

Intravascular Devices. A Systematic Review of 

200 Published Prospective Studies Mayo Clin 

Proc., September 2006;81(9):1159-1171 

5/ Worthington T., Tebbs S., Moss H., Bevan 

V., Kilburn J. Elliott TSJ.: Are contaminated 

flush solutions an overlooked source for 

catheter-related sepsis? J Hosp Infect 2001, 

1031:81-83 

6/ S. Bertoglio, R. Rezzo, F.D. Merlo, N. Solari, 

D. Palombo, F. Vassallo,S. Beltramini, A. 

DeMaria: 

Pre-filled normal saline syringes to reduce 

totally implantable venous access device-

associated bloodstream infection: a single 

institution pilot study. Journal of Hospital 

Infection 84 (2013) 85-88 

7/  Kari L. Love, RN, BS, MSc, Department of 

Infection Prevention and Patient Safety. Jennie 

Edmundson Hospital, Council Bluffs, Iowa: 

Impact of a Closed Luer Access Split-Septum 

Device on Catheter-Related Bloodstream 

Infection (CR-BSI) Rates in a Community 

Hospital Adult Population 

8/ Cassandra D. Salgado, MD, MS; Libby 

Chinnes, RN, BSN, CIC;Tammy H. Paczesny, 

RN; J. Robert Cantey, MD:Increased Rate of 

Catheter-Related Bloodstream Infection 

Associated With Use of a Needleless 

Mechanical Valve Device at a Long-Term Acute 

Care Hospital.Infection. Control and Hospital 

Epidemiology June 2007, vol. 28,no. 6, 684 – 

688 

9/ Guidelines for the Prevention of Intravascular 

Catheter–Related Infections 

 Naomi P. O’Grady,1 Mary Alexander,2 E. 

Patchen Dellinger,5 Julie L. Gerberding,6 

Stephen O. Heard,3 Dennis G. Maki,8 Henry 

Masur,1 Rita D. McCormick,9 Leonard A. 

Mermel,10 Michele L. Pearson,7 Issam I. 

Raad,11 Adrienne Randolph,4 and Robert A. 

Weinstein12 1 National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland; 2 Infusion Nurses Society, 

Cambridge, and 3 University of Massachusetts 

Medical School, Worcester, and 4 The 

Children’s Hospital, Boston, Massachusetts; 5 

University of Washington, Seattle; 6 Office of 

the Director, Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), and 7 Division of Healthcare 

Quality Promotion, National Center for 

Infectious Diseases, CDC, Atlanta, Georgia; 

University of Wisconsin 8 Medical School and 9 

Hospital and Clinics, Madison; 10Rhode Island 

Hospital and Brown University School of 

Medicine, Providence, Rhode Island; 11MD 

Anderson Cancer Center, Houston, Texas; and 

12Cook County Hospital and Rush Medical 

College, Chicago, Illinois 

http://cid.oxfordjournals.org/

 

 

 

http://cid.oxfordjournals.org/


Sborník příspěvků III. postgraduální kurz sester v intenzivní péči 26. - 27. 1.2016, SEPSE 2016 

 

LÉČEBNĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A VÝŽIVA U TERMICKÝCH ÚRAZŮ 

Bc. Markéta Zemanová,DiS. 

Spoluautor: Mgr Jana Povýšilová, Bc Agáta Píbilová 

 

                                              Oddělení léčebné výživy FNKV Praha 

Klinika popáleninové medicíny FNKV Praha 

 

marketa.zemanova3@fnkv.cz 

ABSTRAKT 

Klíčová slova: léčebně ošetřovatelská péče, výživa, popáleninové trauma 

 

ABSTRACT 
Introduction 

Presentation of a nutritional and nursing support  concept involving massive thermal injuries. 

Methods 

Comparative case studies of two patients from the point of view of nursing and nutritional care. Included 

are  calculations of nutritional needs and definition of nutritional strategies taking into account specifics of 

nursing care in patients with thermal injuries. Advantages and disadvantages of formulas used for calculation of 

the needs of intensive care patients will be discussed including utilization of individually prepared nutritional 

supplements. 

Results (Case Studies) 

Result of the comparative study of the two patients is information about their outcome and response to 

nutritional intervention and related nursing care. 

Conclusion 

Aspects of continuous multidisciplinary care of a severely burnt patient are presented including the 

irreplaceable role of a dietetician. Thermal injuries belong to the most severe insults in traumatology. Energetic 

needs of such patients are extreme especially in comparison with other injuries. Burn trauma is coupled with a 

status of long-term excessive hypermetabolism. Patients undergo multiple complicated surgical procedures. 

Sufficient nutrition is one of the prerequisites for healing and return of the burnt patient to society. 

    

Keywords: nursing care, nutrition,burn trauma   

 

1. ÚVOD  

Přiblížení problematiky výživy u rozsáhlých 

termických úrazů v návaznosti na léčebně 

ošetřovatelskou péči. 

2. METODY 

Srovnávací kasuistiky dvou pacientů 

z hlediska nutriční a ošetřovatelské péče. 

Součástí kasuistik je využití nutričních 

propočtů, stanovení nutričních postupů 

s ohledem na specifika ošetřovatelské péče a 

výživové nároky pacientů s termickým 

úrazem. Pro plánování nutričních cílů jsou 

použity speciální výpočtové vzorce určené 

pro pacienty s popáleninovým traumatem a 

též obecně používané pro pacienty 

v intenzivní péči, včetně individuálně 

připravovaných nutričních doplňků. 
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3. VÝSLEDKY ( KAZUISTIKA) 

Výsledkem srovnávací kasuistiky obou 

pacientů je vyhodnocení stavu pacientů, 

nutričních potřeb a jejich odpověď na 

nutriční intervence a související 

ošetřovatelskou péči. 

4. ZÁVĚR 

Práce dokumentuje specifika léčby rozsáhle 

popáleného pacienta, založené na 

kontinuální, multidisciplinární péči s 

nezastupitelnou úlohou nutričního terapeuta. 

Popáleniny patří k nějzávažnějším úrazům 

v traumatologii. Energetické nároky 

pacientů s popáleninami jsou ve srovnání 

s jinými úrazy extrémní. Popáleninové 

trauma je spojováno s dlouhodobým 

nadlimitním hypermetabolickým stavem. 

Pacienti podstupují několikanásobné a 

náročné operační zákroky. Adekvátní 

nutrice patří k předpokladům pro zahojení 

pacienta  a  jeho návrat do společnosti.    

5. SEZNAM POUŽITÝCH 

ZKRATEK 
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ABSTRAKT 

LIDSTVO MÁ TŘI VELKÉ NEPŘÁTELE – HOREČKU, HLAD  A VÁLKY, Z NICHŽ ZDALEKA NEJVĚTŠÍ, 

ZDALEKA NEJVÍCE HROZNÝ, JE HOREČKA (Sir William Osler). 

Horečka je komplexní fyziologická reakce na nemoc a má přímý vliv na orgánové systémy. Ten se projevuje ve 

změnách fyziologických funkcí, jejichž odchylky od normálních hodnot indikují narušení homeostázy. Dochází 

k variacím vitálních funkcí, které se odrážejí  v hemodynamice nemocného. 

Smyslem naší přednášky je, podat sestrám souhrnnou informaci o vztazích mezi změnami ve vitálních funkcích a 

hemodynamickými parametry a dále o vztazích mezi těmito změnami a léčebnými intervencemi, které s cílem 

léčby horečky sestry praktikují. 

Nezastupitelnou sesterskou iniciativou, zejména v intenzivní péči, totiž je monitorace a hodnocení  

hemodynamických parametrů a jejich přímé medikamentózní ovlivňování, podmíněné  ordinací lékaře. 

Klíčová slova : horečka, vitální funkce, hemodynamické parametry 

 

ABSTRACT 

HUMANITY HAS BUT THREE GREAT  ENEMIES – FEVER, FAMINE AND WAR; OF THESE BY FAR 

THE GREATEST BY FAR THE MOST TERRIBLE, IS FEVER‘ (Sir William Osler). 

Fever is a complex physiological response to disease and has a direct effect on organ systems. This is reflected 

in changes of physiological functions, whose deviations from the normal values indicate a disruption of 

homeostasis. Consequently there will occur the variations in vital functions, which are reflected in the patient's 

hemodynamics. 

The purpose of our lecture is to provide nurses with summary information regarding the relationships between 

changes in vital functions and hemodynamic parameters and also regarding the relations between these changes 

and the therapeutic interventions, which are applied by nurses with the aim to treat the fever. 

Monitoring and evaluation of hemodynamic parameters and their direct medicamentous influencing, conditioned 

by prescribing  on the part of a physician, are to be considered  the irreplaceable initiative of nurses, especially 

in intensive care. 

Key words : fever, vital functions, hemodynamic parameters 

 

1. ÚVOD 

Horečka  je nespecifickým projevem 

nemoci, součástí  celkové vnitřní regulované 

odpovědi těla na vyvolávající, zevní  

pyrogenní podnět. U pacientů na ICU je 

definována vzestupem tělesné teploty nad  

 

 

38,3°C. Za kontrolu a řízení tělesné teploty 

je odpovědný centrální termostat 

v hypotalamu. PRVNÍ STADIUM 

HOREČKY-PRODROMÁLNÍ, skryté, trvá 

15 až 90 min. V poškozených tkáních 

dochází k tvorbě endogenních pyrogenů – 

mailto:tondass@email.cz
mailto:jarmila.janisova@gmail.com
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cytokinů, hlavně TNF,IL1, IL6, které se váží  

na oblast předního hypotalamu, kde 

stimulují tvorbu Prostaglandinu E, jehož 

vazbou na neurony  area preoptica dochází 

k přeladění termoregulačního centra na 

vyšší teplotu. 

Cytokiny zároveň stimulují produkci 

ACTH, tzv. stresovou osu glukokortikoidů. 

Tyto jednak zajišťují energetické krytí 

horečky (glukoneogeneze), jednak působí 

kryogenně, imunosupresivně, vznik horečky 

oddalují, nebo tlumí. Kortikoidy též blokují 

uvolňování samotných cytokinů, tím se 

jejich účin liší od účinku NSAID, které 

pouze blokují syntézu prostaglandinu. 

DRUHÉ STADIUM - EVIDENTNÍ 

NÁSTUP HOREČKY 

Nárůst teploty může být pozvolný nebo 

náhlý a rychlý, kdy je provázen zimnicí. Je 

v něm zapojena  nervová složka 

(sympatikus) a hormonální  (tyroxin, 

trijodthyronin). Účinkem sympatiku dochází 

k  vazokonstrikci v periferii -snižují se 

ztráty tepla, kůže je studená a bledá (studené 

ruce). Zvyšuje se  arteriální krevní  tlak. 

Hormony štítné žlázy stimulují 

metabolismus, proto narůstá produkce tepla 

v játrech a kosterním svalstvu. Tělesná 

teplota postupně roste, ale nemocný má 

pocit chladu nebo až zimnici, může být 

přítomna třesavka. 

TŘETÍ STADIUM-HOREČKA DOSÁHLA 

NEJVYŠŠÍHO BODU a UDRŽUJE SE NA 

DOSAŽENÝCH HODNOTÁCH 

Termoregulační centrum ukončuje po 

dosažení požadované teploty aktivaci 

sympatiku, naproti tomu ale aktivuje 

parasympatikus. Mizí pocit chladu, přestává 

zimnice. Dochází k vazodilataci v periférii, 

kůže je teplá a červená. Nedostatečně 

uspokojované zvýšené nároky tkání na 

přísun kyslíku vedou k poklesu periferního 

odporu. Tím se zvyšuje žilní návrat, 

následně i srdeční výdej, což zvyšuje nároky 

na práci myokardu. V důsledku vysokého 

krevního průtoku při současném 

nedostatečném poklesu plicního periferního 

odporu, vzniká syndrom plicní hypertenze, 

projevuje se zvýšením odporu v a. 

pulmonalis. Dochází k tachykardii, 

systémový arteriální tlak může být normální. 

Uvedené klinické známky charakterizují tzv. 

hyperkinetický režim (hyperkinetická 

cirkulace) kardiovaskulárního systému. 

Při cirkulačním selhání může dojít až 

k distribučnímu šoku, jehož 

spoluvyvolatelem je nadprodukce mediátorů 

s vazodilatačním efektem, jako jsou např. 

Heat Shock Proteiny díky své produkci 

oxidu dusnatého, s následným poklesem 

systémové vaskulární rezistence, zvýšenou 

kapilární permeabilitou a vznikem AV 

zkratů, což vede k poklesu volumu a 

zhoršení hypoperfuze.  Nadměrná zátěž a 
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ischemizace myokardu při  hypoperfuzi (a 

metabolické acidoze, která je 

proarytmogenní)  vede ke snížení vysokého 

srdečního výdeje (kompenzatorní 

mechanismus k udržení normotenze), který 

se projeví hlavně  prohloubením hypotenze, 

oligurií či změnou vědomí  (agitovanost 

nebo naopak spavost). 

Přítomnost chladné vlhké kůže v této fázi 

horečky je příznak centralizace oběhu díky 

probíhající vazokonstrikci! 

Dalším příznakem šokové cirkulace je rozdíl 

mezi centrální a periferní teplotou větší než 

3°C ! 

ČTVRTÉ STADIUM - ÚSTUP, 

SNIŽOVÁNÍ HOREČKY 

Pokles teploty může probíhat pomalu, 

pozvolna (lyticky), nebo náhle (kriticky, tzn. 

v průběhu 1-2 hodin). Kůže  je teplá, pacient 

se potí. Náhlý pokles teploty provázený 

profuzním pocením může vést 

k hypovolémii a ve spojení s přetrvávající 

vazodilatací vyvolat nebezpečnou krizi 

z horečky. 

2. VÝSLEDKY 

Z výsledků studií vyplývá, že horečka má 

vliv na orgánové systémy. Zvyšuje tepovou 

frekvenci o 10 tepů/ +1°C, zvyšuje krevní 

tlak, minutový srdeční výdej, produkci 

oxidu uhličitého, působí tachypnoe, pokles 

arteriální saturace (příznak centrální 

hypovolémie) a snížení diurézy o 

250ml/+1°C, z důvodu periferní 

vazokonstrikce  a  jako kompenzace za 

zvýšené ztráty následným pocením. 

Déletrvající horečka naopak působí 

hypotenzi, snižuje se tlaková amplituda 

(příznak hypovolémie). 

Podání antipyretika nemá vliv na délku 

dobu, po kterou pacient potřebuje intenzivní 

péči, ani nesnižuje počet dní bez 

vasopresorické a inotropní podpory 

krevního oběhu, či bez renální substituční 

léčby. 

Při aplikaci fyzikálního chlazení bylo 

popsáno významné snížení dávky 

vazopresoru, které dokonce ovlivnilo tzv. 

reverzi šoku, tj. absenci  vazopresoru 

nepřetržitě po 24 hodin. Upozorňuje na 

hlavní limitaci užití této metody, což je třes 

pacienta, který zvyšuje metabolické nároky 

na kyslík. 

Důkazy vyzdvihující pozitiva fyzikálního 

chlazení však byly zpochybněny faktem, že 

u pacientů, kteří nebyli chlazeni, nebyly 

brány v potaz  insenzibilní (neměřitelné ) 

ztráty vody při teplotě, což vedlo k 

nepoměrnému snížení intravaskulárního 

objemu oproti pacientům chlazeným. 

Nebyla též zohledněna  přítomnost  

endogenních katecholaminů při 

subjektivním nepříjemném vnímání chladu, 

která následně sníží spotřebu  

katecholaminů exogenních. 
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3. DISKUSE 

Studie dokazují ( Association of body 

temperature and antipyretic treatments with 

mortality of critically ill patients with and 

without sepsis,Egi  et Al, Critical Care 

2012),že  pacienti v sepsi mají nejvyšší 

přežíváni, pokud mají horečku, naopak při 

terapeuticky navozené normotermii mají 

přežívání nejnižší. 

Horečka, kterou organismus „vyrobí“ 

svalovým třesem, je vždy spojena se 

zvýšením potřeby kyslíku ve tkáních. 

Zvyšuje rychlost metabolismu  až 6krát, 

zvyšuje spotřebu kyslíku, srdeční výdej, 

minutovou ventilaci. 

Každý potencionální přínos horečky musí 

být vážen touto podstatnou metabolickou 

cenou ! 

Febrilní odpověď má ubikvitární charakter, 

tj. objevuje se u celé řady živočišných druhů 

a předpokládá se, že vznikla před 350 

miliony lety. Přetrvává dodnes, i přes její 

vykoupení  významnou metabolickou 

cenou, jistě tedy musí přinášet evoluční 

výhodu. 

4. ZÁVĚR 

Závěry studií poukazují na to, že zdaleka ne 

všechny aspekty byly zohledněny při 

zkoumání, zda je výhodnější pro pacienta na 

ICU horečku mít či nemít. 

Na naší klinice přistupujeme k febrilním 

pacientům dle algoritmu probíhající studie 

Coversep. 

Náhodným výběrem jsou pacienti rozděleni 

do dvou skupin, v jedné léčíme horečku 

infekční etiologie antipyretiky při záchytu 

teploty již 38,4°C, s cílem dosažení 38,3°C, 

ve druhé skupině podáváme antipyretika až 

při teplotě 39,6°C, s cílem dosažení 39,5°C. 

Kontraindikovaní z této studie jsou pacienti 

přijatí pro poškození CNS, pacienti se 

závažným kardiálním onemocněním 

v anamnéze spojeným s nízkou tolerancí 

zátěže, pacienti s probíhajícím infarktem 

myokardu a těhotné ženy. 

Kromě uvedených rizikových diagnóz je 

klíčové rozpoznání situace, kdy dochází 

k nedostatečné respirační a kardiální 

adaptaci na zvýšenou potřebu kyslíku ve 

tkáních, kdy dodávka kyslíku není 

dostatečná a rozvíjí se skrytá tkáňová 

ischemie, provázena elevací laktátu, 

poklesem saturace hemoglobinu kyslíkem 

v centrální žilní krvi a k oligurii. V těchto 

případech musí být antipyretická terapie 

zahájena okamžitě.  

Pacienty, u nichž se projeví 

kardiovaskulární maladaptace, ze studie  

Coversep  vyřazujeme  po randomizaci. 

Z prozatímních výsledků vyplývá, že ve 

skupině pacientů, v níž léčíme horečku až 
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při hodnotě nad 39,5° C, pouze dva pacienti 

z 36, museli být z tohoto důvodu vyřazeni !! 

LIDSTVO MÁ TŘI VELKÉ NEPŘÁTELE 

– HOREČKU, HLAD A VÁLKY, 

Z NICHŽ ZDALEKA NEJVĚTŠÍ, 

ZDALEKA NEJVÍCE HROZNÝ, JE 

HOREČKA (Sir William Osler). 

Současná úroveň znalostí a monitorace 

hemodynamických parametrů, spolu s 

možností  adekvátní léčebné intervence při  

narušení  homeostázy za probíhajícího 

horečnatého stavu nám dovoluje položit 

otázku : 

JE HOREČKA ČLOVĚKU PŘÍTEL ČI 

NEPŘÍTEL?? 
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1. ÚVOD 
 

Ruční pulzní CO – oxymetr RAD – 57 s 

technologií MR SET je přístroj k 

neinvazivnímu měření arteriální saturace 

kyslíku a tepové frekvence. Vyznačuje se 

vícebarevným LED displejem, který 

kontinuálně zobrazuje numerické hodnoty 

SpO2, index perfuze (PI) a tepovou 

frekvenci (PR). Po upgradovaní přístroje a s 

připevněnými příslušnými snímači lze 

zobrazovat saturaci hemoglobinu (SpHb) a 

pletysmografický index variability pacienta 

(PVI). 

2. METODY 

Sběr dat proběhl u 30 pacientů, kdy jsme 

přístroj zapůjčili na operační sál, změřili 

hodnoty a následně po operaci změřili 

hodnoty především Hb u nás na dospávacím 

pokoji, tyto jsme porovnali s eventuálním 

kontrolním odběrem OMNIS či v laboratoři. 

3. VÝSLEDKY 

Je měření adekvátní laboratornímu? 

 

 

4. DISKUSE 

Je neinvazivní měření SpHb v perioperační 

péči přínosem? 

5. ZÁVĚR 

Hodnoty SpHb měřené Massimo Rainbow 

setem jsou pouze orientační. 

6. SEZNAM POUŽITÝCH 

ZKRATEK 

SpO2 – saturace krve kyslíkem 

PI – index perfuze 

PR – tepová frekvence 

SpHb – totální hemoglobin 

PVI – pletysmografický index variability 
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ABSTRAKT 

Novodobá intenzivní medicína je schopna zachránit mnoho životů za pomocí moderní techniky, takto je o fyzický 

stav pacienta postaráno na špičkové úrovni, ale je péče ekvivalentně zaměřena i o stav psychický? Pobyt na 

jednotce intenzivní péče (JIP) je velmi stresujícím zážitkem pro pacienta a prožitky takto hospitalizovaných osob 

mohou mít dalekosáhlé důsledky. Zkoumání psychických následků, které zanechává za sebou hospitalizace se 

v rámci dopadů projeví akutně ještě během hospitalizace na JIP (ICU syndrom), nebo přetrvává i po propuštění 

(syndrom post intenzivní péče – PICS). Pobyt na JIP je velmi náročný proces velmi frustrující povahy a u 

vulnerabilních skupin zanechává psychické následky i dlouho po propuštění.  

Klíčová slova: JIP, ICU syndrom, Syndrom post intenzivní péče (PICS), delirium, vzpomínky 

           ABSTRACT 

Modern intensive medicine is able to protect many lives with the help of modern technology, so it is about the 

physical condition of the patient care at the highest level, care is also mental state at the forefront of interest of 

experts? Stay in the intensive care unit (ICU) is a stressful experience for the patient and thus experiences of 

hospitalized persons may have far consequences. Investigating psychological consequences, which leaves behind 

a hospitalization within the impacted even more acutely during hospitalization in ICU (ICU syndrome), or 

persists after discharge  (post intensive care syndrome- PICS). Stay in the ICU is a very difficult process and 

very frustrating nature of vulnerable groups, leaving psychological consequences long after discharge. 

Keywords: ICU, ICU syndrom, post intensive care syndrom (PICS), delirium, recollections 

 

1. ÚVOD  

Jakákoliv onemocnění negativně ovlivní 

kvalitu života, kohokoliv z nás. Avšak ne 

každé onemocnění nás zasáhne a ovlivní 

duševní život jedince v dlouhodobém 

horizontu tak jako pobyt na JIP. Novodobá 

medicína je schopna zachránit mnoho životů 

za pomocí moderních postupů a využití 

přístrojů a technik. Takto je o fyzický stav 

postaráno na špičkové úrovni. Ale stojí 

v popředí a zájmu odborníků ekvivalentně i 

péče o psychický stav člověka? Pacient na 

jednotce intenzivní péče (JIP) je napojen na 

různé přístroje skrze dutinu ústní, nosní,  

 

v prostředí plném shonu, hluku a umělého 

osvětlení. Je omezen ve svém pohybu, není 

schopen se postarat o své bazální potřeby, je 

odkázán na péči cizích osob, ztrácí kontrolu 

nad sebou samým, přidává se pociťování 

bolesti, zmatenost, osobní nepohoda, pocity 

úzkosti a strachu. To vše pacient prožívá 

ovlivněn různými léky a spolu s dalšími 

faktory se mohou podílet ještě na JIP na 

vzniku intensive care unit (ICU) syndromu, 

který se v krajním případě projektuje do 

obrazu ICU deliria v jehož klinickém obrazu 

dominuje kvalitativní změna vědomí, 

porucha kognitivních funkcí, poruchy 
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vnímání (halucinace), desorganizované 

myšlení a emocionální labilita. Nebo může 

porucha přetrvávat v podobě psychických 

následků i po propuštění a vzniká syndrom 

post intenzivní péče (PICS), jako reakce na 

porušení adaptačních mechanismů 

následkem hospitalizace. Projevuje se ve 

střech oblastech: funkční, kognitivní a 

poruchy osobnosti.  

PICS nemusí postihovat jen samotné 

pacienty ale i rodinné příslušníky (PICS-F). 

Práce na ztracených vzpomínkách tak, aby 

pacient získal kontinuitu ve své osobní 

historii a doplnil tak mezery ve svých 

zážitcích, může umožnit rychlejší a 

kvalitnější psychické uzdravení.  

2. NÁSLEDKY HOSPITALIZACE NA 

JIP 

Pobyt na JIP je bezesporu stresujícím 

zážitkem, někteří pacienti mají vzpomínky 

na JIP spíše chaotické, zmatené někteří si 

nepamatují nic. Jako hlavní stresující faktor 

(Novaes, 2007) bylo pacienty označeno 

pociťování bolesti, dalším v pořadí je 

nemožnost spánku, jako třetí významný 

stresor jsou trubičky v nose a ústech a až 

jako čtvrtý (první psychologický faktor) 

ztráta kontroly nad sebou samým, mezi 

dalšími stresujícími faktory lze zařadit 

omezení pohybu, nedostatek informací a 

časoprostorovou desorientaci.  

ICU syndrom: Změněný emocionální stav, 

vyskytující se ve vysoce stresujícím 

prostředí, který se může projevit mnoha 

formami jako delirium, zmatenost, šílené sny 

nebo neskutečné zážitky. (Granberg, 2004, 

68s).  Jako ICU delirium bývá označen stav, 

vznikající po několika dnech pobytu na JIP, 

který je způsoben stresujícím prostředím a 

stimuly plynoucí z hospitalizace na JIP. 

Hlavní symptomy patří kvalitativní změna 

vědomí, porucha kognice, halucinace, 

typické je i narušení cyklu spánek / bdění, 

bývá v doprovodu vegetativních a 

neurologických příznaků.  Za hlavní 

spouštěče je považována  nerovnováha 

syntézy neurotransmiterů. Faktory 

ovlivňující vznik a povahu jsou 

multifaktoriální (věk, základní onemocnění, 

medikace, alkoholismus, porucha iontové 

rovnováhy, aj.). Z ošetřovatelského hlediska 

je velmi důležité brát v potaz tzv. přitěžující 

okolnosti, časté převozy pacienta, absence 

orientačních stimulů.  V rámci strategie 

terapie má své postavení léčba 

farmakologická, podpora kognitivních 

funkcí, akcent na spánkovou hygienu.   

PICS: (syndrom post-intenzivní péče): 

Označen soubor změn funkčních, 

kognitivních a změn osobnosti, které vznikají 

následkem kritického onemocnění při pobytu 

na JIP přetrvávající po propuštění.  

(Davidson, 2013). I po ukončení 

hospitalizace dochází k přetrvávajícímu 
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narušení adaptačních schopností člověka. 

Může být postižena jen jedna složka, ale i 

všechny najednou.  

Porucha, která nemusí postihovat jen 

samotné pacienty ale i jejich příbuzné 

(PICS- F). PICS-F: až 70% příbuzných má 

syndromy úzkosti při hospitalizaci svého 

blízkého, 33% deprese s nasazenou 

medikací.  

V současnosti jsme často zaměření na 

ukazatele krátkodobé (mortalita), ale stoupá 

pro společnost význam právě těchto 

dlouhodobých ukazatelů (funkční zotavení) 

v rámci outcomu intenzivní péče 

(=efektivnost péče).   

Hlavní spouštěčem kaskády reakcí je 

stresující událost, která je nad adaptační 

schopnost jedince. Mezi rizikové faktory 

(věk, pohlaví, predispozice, základní 

onemocnění).  

1) Funkční změny: ( získaná slabost z JIP) 

ICU acquired weakness: ICU-AW: 

Vzniká jako následek sepse, imobility, 

poruchy glukozové tolerance a 

nežádoucí účinek léků (kortikoidy) 

způsobuje svalovou slabost někdy až 

jejich dystrofii.   Více než 50% pacientů 

(s převahou umělé plicní ventilace, 

sepse) mají potíže s ADL 1 rok po 

propuštění a dokonce u 15% z nich 

dochází k setrvalému stavu (slabost a 

neschopnost se integrovat i 2 roky po 

propuštění z JIP).  

2) Kognitivní změny: od 30-80% pacientů 

je postihnuto poruchou kognice (porucha 

paměti, pozornost)  po jejich 

hospitalizaci na JIP.   

3) Změny v chování osobnosti: 10-50% 

pacientů má nově vzniklé symptomy 

úzkosti, post traumatická stresová 

porucha: PTSD, poruch spánku, noční 

můry a deprese.  

Léčebná strategie v prevenci PICS by 

měla obsahovat: snaha omezit hlubokou 

sedaci, včasná imobilizace, iontová 

balance, adekvátní nutrice, akcent na 

spánkovou hygienu, včasná detekce a 

léčba deliria, integrace rodiny do péče, 

komunikace, kontinuita péče.  

3. ZÁVĚR 

Hospitalizace na JIP je pro nejen pro 

samotné pacienty, ale i jejich rodiny velmi 

silným stresujícím zážitkem. 

Neovlivnitelnost, nepředvídatelnost těchto 

stavů mnohdy testuje hranice naší mentální 

kapacity a sebepojetí. Role pacienta, která se 

očekává je společensky vhodným a 

přijatelným způsobem adekvátně zvládnout 

emoce na uzdě a stát se rezistentním proti 

pocitu beznaděje, jež se v průběhu 

hospitalizace vyskytuje. Pro nás pro 

zdravotníky znalost tohoto fenoménu nám 

může pomoci detailněji definovat 
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symptomatiku poruch těchto pacientů, může 

přeneseně sloužit jako platforma na jejímž 

základě je možné pacienty vytipovat a 

zajistit jim adekvátní psychickou pomoc a 

tak přispět ke zvýšení kvality jejich života a 

pocitu osobní spokojenosti.  

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

JIP: jednotka intenzivní péče 

ICU: intensive care unit 

ADL: activity of daily living 

UPV: umělá plicní ventilace 

PICS: syndrom post intenzivní péče 

ICU – AW: intensive care unit acquired 

weakness 
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ABSTRAKT  

Extracorporeal membrane oxygenation – mimotelová membránová oxygenácia (ECMO) sa radí medzi vysoko 

špecializované terapeutické postupy a predstavuje dočasnú mechanickú podporu cirkulácie. Na našom 

pracovisku je indikovaná u detí s kardiálnym alebo respiračným zlyhávaním, nereagujúcim na maximálnu 

ventilačnú, medikamentóznu a chirurgickú liečbu. Dôležitú úlohu pri starostlivosti o dieťa s mechanickou 

podporou cirkulácie zohráva tímová spolupráca a koordinácia jednotlivých postupov. V našej prednáške 

prezentujeme kazuistiku dieťaťa hospitalizovaného na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, Detského 

kardiocentra, so závažným respiračným zlyhaním, so syndrómom aspirácii mekónia, ktorého stav si vyžadoval 

napojenie na dočasnú mechanickú podporu ECMO.  
 

Kľúčové slová: Extracorporeal membrane oxygenation. Aspirácia mekónia. Respiračné zlyhanie. Syndróm.  

 

1. ÚVOD  

ECMO (Extracorporeal membrane 

oxygenation), ako liečebná metóda, je 

indikovaná u vybraných novorodencov, detí 

a dospelých pacientov s reverzibilným 

respiračným a/alebo kardiálnym zlyhaním. 

Podľa účelu a spôsobu zapojenia 

rozlišujeme veno – venózne zapojenie 

indikované pri respiračnom zlyhaní a veno – 

arteriálne zapojenie indikované pri 

respiračnom a/alebo kardiálnom zlyhaní. 

Cieľom liečby ECMO je dosiahnutie 

dostatočnej tkanivovej perfúzie pri 

kompletnom srdcovom bypasse na plnom 

prietoku, so zabránením dilatácie srdca a 

minimalizovaním energetického výdaja k 

dosiahnutiu maximálneho funkčného 

zotavovania srdcového svalu.  

 

2. METÓDY  

V prvej časti príspevku popisujeme 

technické zloženie a komponenty okruhu 

ECMO. V druhej časti predkladáme 

kazuistiku dvojdňového novorodenca 

hospitalizovaného na OAIM, Detského 

kardiocentra s diagnózou: Respiračné 

zlyhanie, stp. mekóniovej aspirácii. Na 

záver analyzujeme ošetrovateľské činnosti 

sestry OAIM pri starostlivosti o dieťa s 

mechanickou podporou cirkulácie – ECMO.  

 

3. KAZUISTIKA  

Jedná sa o dvojdňového novorodenca z 

prvej rizikovej gravidity, hospitalizovaného 

na OAIM – NÚSCH, a. s., DKC sedem dní. 

Kvôli zníženému množstvu plodovej vody, 

prenášaniu, nealternovaným ozvám plodu a 

polohe plodu koncom panvovým bol 

mailto:milan.laurinc@gmail.com
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indikovaný u rodičky pôrod cisárskym 

rezom. Dieťa bolo po narodení v 41. g.t., 

ako donosený novorodenec s pôrodnou 

hmotnosťou 3850g, výškou 51cm a Apgar 

score po narodení 7/7, pričom plodová voda 

bola zelená a hustá. Po narodení dieťa 

lapavo dýchalo a vyžadovalo si liečbu 

kyslíkom. Na základe tohto zhoršenia 

zdravotného stavu (respiračnej insuficiencii, 

desaturácii, hyperkapnii), boli u dieťaťa 

zaistené dýchacie cesty intubáciou, 

zrelaxované a zosedované bolo preložené zo 

spádovej nemocnice do Fakultnej 

nemocnice Trnava. Pre pretrvávajúci 

neuspokojivý zdravotný stav, bol 11 

hodinový novorodenec so syndrómom 

aspirácie mekónia po dohovore 

transportovaný na Jednotku intenzívnej 

starostlivosti oddelenia patologických 

novorodencov DFNsP Bratislava. Pre 

progredujúce zhoršenie zdravotného stavu, 

aj napriek agresívnej liečbe (aplikácia HFO, 

iNO, katecholamínov, surfaktantu, ATB, 

atď.) bolo konzultované Detské 

kardiocentrum s potrebou napojenia 

novorodenca na ECMO. Dieťa bolo 

kanylované a prijaté na OAIM, NÚSCH, a. 

s. DKC na ECMO podpore z operačnej sály, 

s inotropnou podporou (Adrenalín, 

Noradrenalín) na umelej pľúcnej ventilácii 

podľa protokolu. Kvôli výskytu leaku na 

nasotracheálnej kanyle dieťa reintubované. 

Pri hemodynamickej stabilite vysadená 

inotropná podpora a pri vyššej cievnej 

rezistencii prechodne pridaný do liečby 

Milrinon. Manažment ECMO zo strany 

pumpárov, bez výraznejších problémov. Na 

druhý deň po napojení dieťaťa na  

mechanickú podporu u novorodenca vznik 

hematómu na predlaktí ľavej hornej 

končatiny (bez porúch perfúzie končatiny) 

a retencie moču s potrebou výmeny 

permanentného močového katétra. Na štvrtý 

deň po napojení dieťaťa na ECMO 

dochádza k náhlej obštrukcii odtoku moču. 

Napriek precievkovaniu dochádza u dieťaťa 

k anúrii a z dôvodu externej mechnickej 

prekážky močového mechúra (hematóm 

v dutine brušnej) vykonaná revízia okolia 

močového mechúra priamo na lôžku 

pacienta. Na šiesty deň po napojení dieťaťa 

na mechanickú podporu, pri zlepšujúcich sa 

ventilačných parametroch bolo dieťa po 118 

hodinách odpojené z ECMO. Dieťa 

v stabilizovanom stave, po dohovore 

preložené na Jednotku intenzívnej 

starostlivosti oddelenia patologických 

novorodencov DFNsP Bratislava.  

4. DISKUSIA 

Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa 

napojené na ECMO na OAIM spočíva v 

štandardnej a špecifickej pooperačnej 

ošetrovateľskej starostlivosti.  

5. ZÁVER 

Záverom by sme chceli povedať, že 

mechanická podpora srdca ECMO môže 

predĺžiť detskému pacientovi život o čom 

svedčí aj naša osobná skúsenosť pri 
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starostlivosti o novorodenca so syndrómom 

aspirácie mekónia. Pri starostlivosti 

o novorodenca napojeného na ECMO 

zohráva najdôležitejšiu úlohu tímová 

spolupráca a uvedomenie si jednotlivých 

kompetencií členov tímu.  

 

6. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

ECMO – Extracorporeal membrane 

oxygenation  

OAIM – Oddelenie anestéziológie 

a intenzívnej medicíny  

NÚSCH – Národný ústav srdcových 

a cievnych chorôb  

DKC – Detské kardiocentrum  

GT – Gestačný týždeň  

DFNsP – Detská fakultná nemocnica 

s poliklinikou  

HFO – High frequency oscillatory  

iNO – Inhalácia oxidu dusnatého  

ATB – Antibiotiká  
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KOMPLIKOVANÁ ABDOMINÁLNÍ SEPSE S MULTIORGÁNOVÝM SELHÁNÍM 

Foralová Zuzana, Kozlíková Larissa 

                                     

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno 

 

foralovazuzana@seznam.cz 

ABSTRAKT    

 

Klíčová slova: sepse, peritonitida, multiorgánové selhání, dialýza 

 

 

ÚVOD 

Multiorgánové selhání představuje 

generalizovanou imunitní, neuroendokrinní 

a zánětlivou reakci organismu na těžký 

inzult. 

KAZUISTIKA 

13-ti letá dívka s pětidenní anamnézou 

bolestí břicha, průjmů a zvracení přijata 

v  septickém šoku  s podezřením na náhlou 

příhodu břišní. Porucha vědomí, nutnost 

UPV, tekutinová resuscitace 

s katecholaminovou podporou. Chirurgická 

revize, difuzní peritonitida s nálezem 

několika ložisek mezikličkových abscesů po 

perforaci appendixu. Dochází k renálnímu 

selhání, RIFLE klasifikace, zahájena 

CVVHD s citrátovou antikoagulací. Naše 

ošetřovatelská péče spočívala v péči o 

dýchací cesty, operační ránu, dialýzu, 

invazivní vstupy a prevenci dekubitů.V 

dalším období péče o výživu a psychickou  

 

pohodu. Antibiotická terapie na základě 

stanovování hladin. Progrese respiračního 

selhání na podkladě opakovaného 

spontánního pneumothoraxu,  

 

thorakoskopie. Ileózní stav s další revizí 

dutiny břišní. Postupné zlepšování stavu, 

zahájen weaning, odpojení od UPV přes 

tracheostomii. Stenozující mykotická 

ezofagitida. Psychomotorický neklid, 

negativismus s terapií antidepresivy. 

ZÁVĚR 

Po 34-denní hospitalizaci na naší klinice 

byla pacientka bez známek zánětu 

s tracheostomickou kanylou přeložena na 

chirurgickou jednotku intenzivní péče. 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

UPV – umělá plicní ventilace, RIFLE - 

Risk, Injury, Failure, Loss, and End-stage 

Kidney, CVVHD - kontinuální  

venovenózní hemodialýza
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STREPTOKOKOVÁ SEPSE U PACIENTA S NEŠTOVICEMI 

Alena Kurasová, Zuzana Graňáková, Hana Henčeková 

 

FN Ostrava OPRIP B 

 

alena.kurasova@seznam.cz 

ABSTRAKT 

 

Klíčová slova: varicela zoster, bakteriální superinfekce 

            

1.  ÚVOD  

Varicela je rozšířené akutní virové 

onemocnění s vysokou nakažlivostí. Průběh 

je u dětí obvykle mírný. K nejčastějším 

komplikacím patří sekundární bakteriální 

superinfekce kůže. Mezi hematologické 

komplikace se řadí trombocytopenie. 

Nejčastější neurologickou komplikací je 

akutní cerebelární ataxie.  

. 

2.  METODY 

V naší přednášce bychom se chtěly věnovat 

kazuistice dívenky s původní diagnózou 

varicella, která se zkomplikovala 

streptokokovou infekcí a dále vyústila 

v septický stav. 

3.  VÝSLEDKY ( KAZUISTIKA) 

Začátek onemocnění se jevil zpočátku 

typický s výsevem vyrážky. Po dvou dnech 

nastoupily febrilie nad 39 ºC, u kterých 

mělo podání antipyretik pouze přechodný 

efekt. Následující den si dítě stěžovalo na 

bolest pravé horní končetiny, která byla 

zatím bez patologických změn.  Další den se 

přidružil otok a zarudnutí pravé horní 

končetiny (PHK).  Matka si všimla 

prchavého erytému na zádech a na zadečku 

dvou hemoragických morfů. Pro trvající 

potíže bylo dítě vyšetřeno tentýž den na 

příjmové ambulanci nemocnice Třinec. Bylo 

provedeno sonografické vyšetření PHK, kde 

byla diagnostikována suspektní trombóza na 

vena brachialis, radialis a ulnaris. V 

laboratoři byl potvrzen obraz sepse 

s výraznou elevací zánětlivých parametrů 

a obrazem diseminované intravaskulární 

koagulopatie.  Došlo k výsevu dalších 

sufúzí, nárůstu otoku PHK. Dítě bylo  

tachykardické a  tachypnoické . Následně 

byla pacientka odeslána k příjmu do 

Fakultní nemocnice Ostrava  na oddělení 

pediatrické a resuscitační péče. 

Při příjmu byla dívenka při vědomí, 

tachykardická, tachypnoická, normotenzní, 

s nutností aplikace O2 (2-6l/min). Na kůži 

byly viditelné zaschlé varicelózní morfy a 

morfy hemoragické, především v levém 

třísle, na laterální straně levého stehna a na 
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2. prstě PDK. Levá horní končetina se 

jevila normálně. PHK byla oteklá, palpačně 

citlivá a na předloktí se objevila sufuze 

velikosti 4x15mm. Byla zahájena 

monitorace vitálních funkcí, infúzní a 

antikoagulační terapie. Doplnila se terapie 

antibiotiky a virostatiky. Po provedení  

Doppler cév PHK byla potvrzena 

flebotrombóza žilního systému, zasahující 

až do podkličkové oblasti. Arteriální systém 

byl průchodný.  

Následujícího dne pro progresi 

poruchy vědomí, byla dívenka zaintubována 

a napojena na umělou plicní ventilaci. 

Zahájila se  podpora oběhu vazopresory a 

onkodiuretiky. Došlo ke zhoršení otoku a 

prokrvení PHK. Stav byl konzultován 

s chirurgem, který doporučil konzervativní 

terapii. Fasciotomie nebyla indikována. Nad 

loktem vzniklo suspektně incipientní. 

ložisko. V oblasti sufúzí na PHK vznikaly 

postupně nekrózy, které byly ošetřovány dle 

instrukcí popáleninového chirurga. 13. den 

hospitalizace bylo zahájena kontinuální 

veno venózní hemodialýza. Pro lokální 

nález na PHK byla indikována hyperbarická 

oxygenoterapie. Dítě bylo po předchozí 

přípravě extubováno 17. den hospitalizace. 

Pro nekrózy na PHK byla provedena 

autotransplantace kůže na popáleninovém 

sále. 31. den hospitalizace byla dívka 

přeložena na standardní oddělení a po týdnu 

propuštěna do domácího ošetření. V další 

fázi léčení následovala intenzivní 

rehabilitační péče a pobyt v lázních. 

4.  ZÁVĚR 

U pacientů s varicelou je třeba vždy 

pomýšlet na možný výskyt komplikací. 

Adekvátní a včas zahájená cílená léčba 

snižuje výskyt trvalých následků na 

minimum. V případě encefalitid a 

invazivních bakteriálních superinfekcí je 

však nelze zcela vyloučit. Očkování není 

zahrnuto ve vyhlášce a není pro děti 

povinné. 

5.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

PHK pravá horní končetina, O2 kyslík, PDK 

pravá dolní končetina, mm milimetr,  

6.  POUŽITÉ ZDROJE 

KLAPAČOVÁ, Lenka a Drahomíra 

BARTOŠOVÁ. Komplikace varicely. In 

Sborník XVI. Luhačovické pediatrické dny. 

Luhačovice: Česká pediatrická společnost, 

2010. s. 22 -24, 3 s. ISBN 978 -80 -210 -

5167 -6.
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         TOXICKÁ EPIDERMÁLNÍ NEKROLÝZA JAKO KOMPLIKACE 

STAPHYLOCOCCOVÉ 

SEPSE U DÍTĚTE 

 

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno 

Věra Nečasová , Alena Nečesánková 

  

verka.necasova@centrum.cz 

aliknec@seznam.cz 

ABSTRAKT   

 

Klíčová slova: 

toxické megakolon, sepse, Staphylococcus aureus, Stafylokokový syndrom opařené kůže 

                                                                                                                   

ÚVOD: 

Toxické megakolon je vysoce rizikový 

a závažný stav, charakterizovaný paralýzou 

činnosti tračníku, jeho roztažením, 

průnikem bakterií a jejich toxinů do 

krevního oběhu, s rizikem vzniku sepse.  

 

KAZUISTIKA: 

1,5 letý chlapec s diagnózou Morbus 

Down, M. Hirsprung a hydronefróza. Byl  

přijatý pro podezření na toxické 

megakolon, septický stav, hypotenzi, 

poruchu vědomí, respirační selhání, 

oligurii. Abdominální zdroj sepse, 

pozitivní hemokultura na Staphylococcus 

aureus. Nutnost umělé plicní ventilace, 

tekutinová resuscitace s katecholaminovou 

podporou,  korekce hemokoagulačních 

parametrů, korekce anemie a 

hypoalbuminemie. Nutná revize dutiny 

břišní, provedena transversostomie, vyšita 

stomie dle Maydla, ponechán břišní drén. 

Dochází k rozvoji Stafylokokového  

syndromu opaření kůže (SSSS).  Hlavním 

cílem ošetřovatelské péče byla toaleta ran 

kůže celého těla dle kožních konzílií. Kůže 

celého těla byla oteklá, epidermis se 

odlučovala v cárech, spodina zůstávala 

živá. Kůže celého těla se mazala 

polyzanem, do flexur (pod krk, axily, 

třísla) se aplikovala methylenová modř, 

odlupující se kůže se odstříhávala,  živé 

plochy kůže byly kryty pěnovým Mepilex
®
 

Lite. Následně pozvolné  snížení 

zánětlivých parametrů, weaning, extubace. 

Mírný  rozvoj abstinenčního syndromu,  

bez nutnosti terapeutického zásahu. 

Zlepšující se kožní nález, dobrá funkce 

gastrointestinálního traktu, 

kardiopulmonální stabilita umožňuje 

přeložení pacienta. 

 

mailto:verka.necasova@centrum.cz
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ZÁVĚR: 

Po 14-ti denní hospitalizaci na naší klinice  

byl pacient přeložen na chirurgickou 

jednotku intenzivní péče, další 

hospitalizace spádově na dětském 

oddělení. 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

SSSS -  Stafylokokový syndrom opaření 

kůže
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CHLAPEC SE SEPTICKÝM ŠOKEM S MULTIORGÁNOVÝM SELHÁNÍM 

Mgr. Michaela Hlávková 

Bc. Jitka Coufalová 
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Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče 
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ABSTRAKT 

Klíčová slova: akutní lymfoblastická leukémie, multiorgánové selhání, tyflitida, intenzivní péče

          

1. ÚVOD  

Prezentace popisuje pacienta s akutní 

lymfoblastickou leukémií, který se léčil na 

Oddělení pediatrické resuscitační a 

intenzivní péče ve Fakultní nemocnici 

Ostrava se septickým šokem 

s multiorgánovým selháním. 

2. METODY 

Metodou sdělení je kazuistika, kdy 

předneseme data získaná studiem 

chorobopisu pacienta týkající se léčby 

3. VÝSLEDKY ( KAZUISTIKA) 

Čtyřletý chlapec s akutní lymfoblastickou 

leukémií byl přijat na Oddělení dětské 

hematologie a hematoonkologie FN 

Ostrava s bolestmi břicha, zvracením a 

řídkou stolicí. Třetí den byl vzhledem ke 

zhoršujícímu se stavu chlapec přeložen na 

OPRIP B. Byla diagnostikována tyflitida 

volnou tekutinou v dutině břišní a 

indikována ventilační podpora, následně 

onkodiuretická podpora i inotropní s 

vasopresorickou. Každý den probíhá 

konzultace s dětským hematoonkologem. 

Přes intenzivní terapii dochází k 

hyperhydrataci a inotové disbalanci, bylo 

nutné zahájit CVVHD. Postupně dochází k 

rozvoji ARDS s nedostatečnou eliminací 

CO2. Po úpravě  vysokofrekvenční 

ventilací a nasazení oxidu dusného  se 

postupně daří obnovit dostatečnou 

oxygenaci i ventilaci s normalizací 

krevních plynů. Při zavedené léčbě se po 

pár dnech daří postupně redukovat 

ventilační podporu, vysadit NO a 

konvertovat zpět konvenční ventilaci 

neagresivním režimem. Postupně dochází k 

poklesu urey a kretininu, chlapec se 

rozmočuje. Obnovuje se dechová aktivita a 

chlapec je následně extubován. Začíná 

rehabilitace s vertikalizací a vzhledem k 

dobrému stavu je chlapec přeložen zpět. 

6. DISKUSE 

V současné době došlo k úpravě protokolů 

léčby leukemie, kdy byly zpřísněny 

parametry léčby a následkem toho se u 
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dětských pacientů častěji setkáváme se 

sepsí během léčby. 

7. ZÁVĚR 

Septický stav pacienta se podařilo 

zvládnout pomocí agresivní ventilační 

podpory a eliminačních metod.  

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

OPRIP Oddělení pediatrické resuscitační a 

intenzivní péče 

ARDS Syndrom akutní respirační tísně 

CO2 Oxid uhličitý 

9. POUŽITÉ ZDROJE 

K vypracování uvedené kazuistiky byla 

použita dokumentace pacienta. 
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EDUKACE RODIČŮ U DĚTÍ S ATRÉZIÍ JÍCNU 

Mgr. Ilona Plecitá, Mgr. Taťána Maňasová 

KARIM, FN Motol 

Ilona.Plecita@fnmotol.cz, Tatana.Manasova@fnmotol.cz 

 

ABSTRAKT      

Klíčová slova: atrézie jícnu, edukace, pneumonie, prevence, kardiopulmonální resuscitace 

 

1. ÚVOD  

Atrézie jícnu patří mezi nejčastější   

a nejzávažnější vrozené vývojové vady 

jícnu. Onemocnění je často komplikováno 

vznikem píštěle do průdušnice. Léčbou je 

operativní uzavření tracheoesofageální 

píštěle co nejdříve po porodu dítěte, aby se 

eliminovalo riziko aspirace a následné 

pneumonie.    

2. METODA  

Ve FN Motol při KARIM vznikl edukační 

program pro rodiče těchto dětí, který 

absolvují těsně před propuštěním dítěte do 

domácího ošetřování. Cílem edukace je 

poučení o prevenci aspirace a metody 

včasného odhalení vzniku  

zánětlivých komplikací po mikroaspiracích. 

Nedílnou součástí je nácvik. 

3. VÝSLEDKY  

Adekvátní péče o dítě v domácím prostředí, 

sníží výskyt aspirací i následných 

zánětlivých komplikací.     

4. DISKUSE  

Zjistili jsme, že výhodnější je edukovat 

rodiče individuálně a nikoliv ve skupině.    

5. ZÁVĚR 

 V současné době rozšiřujeme edukační 

program o péči o tracheotomickou kanylu v 

domácím prostředí.   

6. POUŽITÉ ZDROJE 

Fendrychová, J. a kol. : Péče o kriticky 

nemocné dítě. NCONZO, Brno 2005. ISBN 

80-7013-427-5 
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2
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Centrální operační sály FN Ostrava 

4 
Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě 

 

tomas.glac@fno.cz 

ABSTRAKT 

Transplantační medicína je v ČR na velmi vysoké úrovni. Je to jednak díky husté síti transplantačních center tak 

i specializací některých center. V současné době funguje v ČR 7 transplantačních center.  Tato centra provádí 

jak transplantační tak odběrovou aktivitu. Transplantační program v ČR je organizován Koordinačním 

střediskem transplantací (dále jen KST) v Praze. Pracovní náplní KST je zajištění a koordinace transplantací 

orgánů, komunikace mezi transplantačními centry, péče o čekací listinu, vedení registrů (národní registr osob 

čekajících na transplantaci, národní registr dárců tkání a orgánů, národní registr provedených transplantací 

tkání a orgánů), informační činnost, mezinárodní spolupráce. Činnost KST zajišťují koordinátorky, které jsou 

dostupné 24 hodin denně.  

Klíčová slova: transplantace, transplantační program, dárce orgánů 

 

           ABSTRACT 

Transplant medicine in the Czech Republic at a very high level. It's partly due to the dense network of transplant 

centers as well as some specialty centers. Currently it is operating in the Czech Republic 7 transplant centers. 

These centers performed both transplant and sampling activity. Transplantation program in the Czech Republic 

is organized by Coordination center of transplantation (hereinafter KST) in Prague. Workload KST is to provide 

a coordination organ transplantation communication between transplant centers, care waiting list, keeping 

registers (the National Registry of people waiting for a transplant, a national registry of donors of tissues and 

organs, a national registry of organ transplants of tissues and organs), information services, international 

cooperation. KST provides activities coordinator, which are available 24 hours a day. 

Keywords: transplantation, transplantation program, organ donor 

 

V ČR žije asi 7.000 lidí s 

transplantovaným orgánem. Celosvětově je 

vážný nedostatek orgánů vhodných k 

transplantaci. Graf 1 zobrazuje situaci v 

počtu zemřelých dárců orgánů 

přepočtených na 1 milion obyvatel v 

jednotlivých státech za rok 2014. Všechny 

státy stále hledají možnosti jak zvýšit 

počty dárců orgánů, ať už aktivním 

vyhledáváním potenciálních dárců na 

lůžkách ICU, pozitivní medializací 

transplantačního programu, zavedení 

explantačních poplatků, mezinárodní 

výměnou orgánů, programy 

dominotransplantací apod.  

Významnou nadějí pro pacienty čekající na 

waiting listu mohou být i transplantace 

ledvin od žijících dárců, programy 
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párových výměn a jiné. V roce 2013 byl 

novelizován tzv. Transplantační zákon, 

díky němuž lze v ČR provádět odběry 

orgánů i od dárců cizích státních 

příslušností, za respektování přístupu k 

dárcovství země původu dárce. Dále 

novela zavedla finanční příspěvek 

pozůstalým zemřelých dárců orgánů a 

finanční kompenzace ušlého výdělku 

žijícím dárcům. 

 

Transplantační centrum Ostrava vzniklo v 

r. 1992 a je nejmladší ze sedmi 

republikových center. Provádí se zde 

organizace a realizace multiorgánových 

odběrů (ve spolupráci s externími týmy), 

tak i transplantace ledvin (od zemřelých i 

živých dárců).  Unikátem pracoviště je 

transplantace dětských kadaverozních 

ledvin en-bloc dospělým příjemcům. Od 

roku 2015 byla činnost rozšířena o 

program odběru ledvin od dárců zemřelých 

po prokázání nevratné zástavy krevního 

oběhu. 
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ABSTRAKT 

Počet pacientů,čekatelů na transplantaci orgánů, v současné době celosvětově převyšuje počet dárců orgánů, 

jejichž orgány by byly vhodné a především dostupné pro transplantační účely. Hlavním cílem transplantačního 

programu je aktivní spolupráce při identifikaci vhodných potenciálních dárců. Jednou z možností, jak rozšířit 

program transplantací kadaverozních orgánů, je odběr orgánů od dárců, kde smrt byla diagnostikována 

prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu (DCD - donor after cardiac death, dříve užívaný název NHBD – 

non-heart beating donor, čili dárce s nebijícím srdcem).    

 

Klíčová slova: transplantační program, dárce, dárce s nebijícím srdcem, dárce s nevratnou zástavou 

krevního oběhu 

           ABSTRACT 

The number of patients - waiting lists for an organ transplant in the world currently exceeds the number of 

organ donors and suitable primarily available for transplantation. The main aim of the transplantation program 

is active cooperation in the identification of suitable potential donors. One of the ways to expand the program 

transplantation of cadaver organs, the removal of organs from donors where death was diagnosed by 

demonstrating the irreversible collateral circulation (DCD - donor after cardiac death, the previously used 

name NHBD - non-heart beating donor, or the donor nebijícím heart). 

 

Keywords: transplantation program, donor, donor aftre cardiac death 

 

1. ÚVOD  

První transplantace ledviny odebraná od 

dárce se smrtí stanovenou na základě 

nevratné zástavě oběhu, byla provedena  

v Bostonu (USA) v roce 1962. S odběry 

ledvin od dárců po nevratné zástavě oběhu 

začalo v České republice jako první 

Transplantační centrum Fakultní nemocnice 

v Plzni v roce 2002.  Později byl tento 

program uveden do praxe i  

v Transplantačním centru při Urologické 

klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, 

dále v Transplantačním centru IKEM a od  

roku 2015 i v Transplantačním centru 

Fakultní nemocnice Ostrava. 

Podíl orgánů získaných od DCD dárců je  

v jednotlivých zemích značně odlišný, lze 

nicméně konstatovat stoupající podíl těchto 

dárců. V roce 2014 dosahoval počet DCD ve 

Španělsku 192 dárců, což činilo 4,1 dárců na 

milion obyvatel, v UK bylo 505 DCD, což 

činilo 7,9 dárců/milion obyvatel. V České 
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republice je počet DCD dárců výrazně nižší. 

V roce 2014 byly provedeny pouze  

4 odběry od DCD (0,4 dárců/milion 

obyvatel). Dle diagnózy a mechanizmu 

úmrtí jsou DCD dárci klasifikováni na 

základě Maastrichtských kritérií (dále jen 

MK) viz tabulka 1. 

Nejvýznamnější skupinou potenciálních 

dárců je kategorie MK III. Jedná se  

o pacienty, u nichž došlo k ireverzibilnímu 

poškození mozku, jejich prognóza je 

infaustní ale nenaplňují zákonem stanovená 

kriteria mozkové smrti. Jejich léčba 

naplňuje kriteria marné, neúčelné terapie. 

Současné medicínské i etické paradigmata  

u těchto pacientů doporučují ukončení všech 

postupů marné léčby (viz společné 

stanovisko ČSARIM, ČSIM a ČTS: 

Doporučený postup před odběrem orgánů 

od zemřelých dárců po nevratné zástavě 

oběhu.  

V případě naplnění medicínských, etických 

a legislativních podmínek je možné pacienta 

s těžkým ireverzibilním poškozením mozku 

zařadit do transplantačního programu jako 

DCD dárce. Po ukončení postupů neúčelné 

terapie je nutné stanovit smrt pacienta na 

základě prokázání nevratné zástavy 

krevního oběhu (viz tabuka 2) ve 

stanovených časových intervalech. Poté je 

zemřelý převezen na operační sál, přes  

a. femoralis je zaveden speciální 

dvoubalonkový proplachový katétr k perfúzi 

ledvin chladným rezervačním roztokem, 

nejčastěji v množství 10 – 20 litrů v průběhu 

1 – 2 hodin. Poté jsou ledviny explantovány 

a napojeny na pulzatilní perfúzní přístroj až 

do doby jejich transplantace příjemci. Po 

celou dobu uložení ledvin v přístroji jsou 

monitorovány potřebné parametry k predikci 

viability odebraných ledvin (tlak, průtok, 

rezistence, teplota).  

Transplantační centrum Ostrava disponuje 

přístroji pro pulzatilní perfúzi odebraných 

ledvin určených pro transplantaci a díky 

tomu byl ve spolupráci s Klinikou 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny FN Ostrava zahájen program 

odběrů orgánů od DCD dárců. Od ledna 

2015 do 30. 11. 2015 bylo provedeno 

celkem 27 odběrů od zemřelých dárců, z 

toho 4 byly odběry ledvin od DCD. Všechny 

ledviny, transplantované od DCD v TxC 

Ostrava, vykazují funkčnost a pacienti byli 

propuštěni do domácího ošetřování.  

Jak prokazují výsledky z jiných pracovišť, 

dochází u ledvin pocházejících od DCD 

dárců k pozdnímu pozvolnému nástupu 

funkce štěpu, ale krátkodobé i dlouhodobé 

přežívání ledvinných štěpů je srovnatelné s 

ledvinami odebranými od dárců s 

prokázanou smrtí mozku. 
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2. ZÁVĚR 

Odběry orgánů od dárců zemřelých po 

nevratné zástavě oběhu mohou zvýšit počty 

dosažitelných orgánů od zemřelých dárců 

vhodných k transplantaci.  

3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRAT 

 

NHBD –non-heart beating donor 

DCD – donor after cardiac death 

MK – Maastrichtská kritéria 

TxC – transplantační centrum/a 

ČSARIM- Česká společnost anesteziologie, 

resuscitace a intenzivní medicíny 

ČSIM – Česká společnost intenzivní medicíny 

ČTS – Česká transplantační společnost 

ZZ – zdravotnické zařízení 
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ABSTRAKT 

Celosvětovým problémem transplantologie je nedostatečný počet dárců a dlouhé čekající lhůty na vhodný orgán. 

Každým rokem se v České republice uskuteční přes 300 transplantací ledvin, přičemž pacientů evidovaných na 

waiting listu je zapsáno něco kolem 600 pacientů. Problémem zůstává nedostatek orgánů vhodných 

k transplantaci, proto se transplantační centra snaží zvýšit počty dárců aktivním vyhledáváním dárců, zavádění 

programu DCD dárců apod. Našim cílem je zvýšit počty úspěšných transplantací, minimalizovat mortalitu a 

potransplantační morbiditu nemocných a predikovat afunkci či pozdní nástup funkce štěpu. Významnou úlohu v 

tom hraje ochrana odebraných orgánů v intervalu mezi odběrem a opětovnou reperfuzí s využitím principu 

hypotermie. V současné době existují dvě metody prezervace odebraných orgánů a to statická prezervace 

chladem (cold storage) a přístrojová pulzatilní hypotermická perfuze (např. pomocí přístroje LifePort Kidney 

Transporter LKT).   

Klíčová slova: transplantace, transplantační program, dárce orgánů, LifePort Kidney Transporter, 

balení orgánů 

 

           ABSTRACT 

Transplantology global problem is the lack of donors and long waiting lists for an organ. Every year in the 

Czech Republic will host over 300 kidney transplants, and patients registered on the waiting sheet is written 

somewhere around 600 patients. The problem remains the lack of organs suitable for transplantation, so 

transplant centers seeking to increase the number of donors active search for donors, program implementation 

DCD donors, etc. Our goal is to increase the number of successful transplants, minimize mortality and morbidity 

post-transplant patients and predict nonfunction or late onset feature columns. Important role in this is played to 

protect removed organs in the interval between sampling and re-reperfusion using the principle of hypothermia. 

Currently, there are two methods of preservation of removed organs and static preservation cold (cold storage) 

and hypothermic pulsatile perfusion device (e.g. using the apparatus LifePort Kidney Transporter LKT). 

Keywords: transplantation, transplantation program, organ donation, LifePort Kidney Transporter, storing 

human organ 
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1. ÚVOD  

Statická prezervace chladem (cold 

storage) 

Nejjednodušší, nejdostupnější a nejlevnější 

metoda. Poprvé byla použita v roce 1969. 

Stává se ze zabalení orgánů do sterilních 

sáčků v kombinaci s perfuzním roztokem a 

ledovou tříští. Již v těle dárce, ihned po 

přerušení krevního oběhu v ledvinách, jsou 

ledviny určené k transplantaci perfundovány 

speciálním roztokem a ochlazeny pomocí 

sterilní ledové tříště. Tímto okamžikem 

začíná čas studené ischemie (cold ischemic 

time – CIT). Čas studené ischemie je 

ukončen obnovením krevního průtoku 

ledvinou v těle příjemce. Přípustná doba 

studené ischémie je nejvýše 24 - 36 hodin.  

Ledvina je poté explantována spolu s 

cévními stopkami a s částí ureteru a uložena 

do sterilního sáčku s obsahem perfuzního 

roztoku. Tento sáček je těsně uzavřen a 

vložen do dalšího sterilního sáčku se sterilní 

ledovou tříští. Opět je sáček pevně uzavřen a 

dále je vložen do sterilního sáčku, která je 

dále vložen do přepravního kontejneru. 

Tento kontejner je vložen do sáčku s 

označením indentifikace dárce a označením, 

o jaký orgán se jedná. Poté je kontejner 

uložen do přepravní schránky (termobox s 

ledovou tříští či ledovými kostkami) a je 

řádně označen a připraven k odeslání 

akceptujícímu transplantačnímu centru. V 

tomto boxe je orgán uchován při teplotě 0 - 

4°C. Z přepravní schránky je ledvina vyňata 

až na operačním sále při transplantaci.  

Pulzatilní hypotermická perfuze za 

pomocí přístroje  LifePort Kidney 

Transporter  

V případě hypotermické přístrojové perfuze 

je při odběru nejdříve z ledviny vypláchnuta 

krev a následně je ledvina uložena do 

sterilního prostředí perfuzního přístroje. 

Perfuzní roztok je kontinuálně vháněn do 

cévního systému ledviny (skrze napojenou 

a. renalis na speciální proplachovou kanylu). 

Perfuze je zajištěna speciálním 

konzervačním roztokem o teplotě 1 – 10°

C. Výhodou pulzatilní perfuze je i možnost 

aplikovat do cévního systému 

proplachované ledviny medikaci, s cílem 

ovlivnění případných spazmů. Ledvina 

umístěná v Lifeport Kidney Transporteru je 

následně transportována akceptujícímu 

transplantačnímu centru. Ledvina je 

z transporteru vyjmuta těsně před její 

transplantací na operačním sále.  

Ve Fakultní nemocnici Ostrava bylo v 

období za roky 2014 a 1. - 10. měsíc roku 

2015 úspěšně napojeno na LifePort Kidney 

Transporter (LKT) celkem 10 ledvin, z 

toho sedm od marginálních dárců a tři od 

DCD dárců. Tím se TxC Ostrava připojilo k 

dalším centrům využívajícím pulzatilní 

hypotermickou perfuzi u odebraných ledvin 

marginálních dárců nebo DCD dárců. 

Přístrojem LifePort Kidney Transporter jsou 
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mimo ostravské centrum vybavena TxC 

IKEM a CKTCH Brno. Statický přístroj pro 

pulzatilní hypotermickou perfuzi se nachází 

i v TxC Plzeň a v TxC Hradec Králové.  

2. ZÁVĚR 

Pulzatilní hypotermická perfuze 

představuje potencionální zvýšení dárců o 

20 – 40 %,  s využitím ledvin od 

marginálních dárců. Rozšíření pulsatilní 

přístrojové perfuze při odběrech ledvin od 

marginálních dárců by mohlo zlepšit 

dlouhodobé výsledky transplantací. Další 

výhodou, při používání tohoto přístroje, 

může být převedení transplantace (jako 

operačního výkonu) do režimu plánovaných 

výkonů s kvalitní přípravou příjemce v 

důsledku prodloužení „bezpečné 

monitorované studené ischémie“. 

3. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DCD – donor after cardiac dech 

LKT – LifePort Kidney transporter 

CIT – doba studené ischemie 

TxC – transplantační centrum/a
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ABSTRAKT 

Důležitou součástí léčby kriticky nemocných je umělá výživa. Její indikace a praktické provedení závisí do 

značné míry na předchorobí, na konkrétní podobě základního onemocnění i na povaze případných komplikací a 

jejich závažnosti. 

Klíčová slova:výživa, kriticky nemocný 

ABSTRACT 

Tube feeding and intravenous nutrition are an important part of treating the critically ill. Their indication and 

the choice of the specific method are dependent on the patient's condition prior to hospitalisation, on what kind 

of disease specifically is the patient suffering from and on the nature of any possible complications and their 

severity. 

Keywords: nutricion, critical care 

 

1. ÚVOD  

Sepse představuje jeden z nejzávažnějších 

problémů u pacientů v intenzivní péči. 

Těžká sepse je nejčastější příčinou úmrtí na 

jednotkách intenzivní péče. I přes pokroky v 

diagnostice a léčbě zůstává mortalita na 

těžkou sepsi nepřijatelně vysoká (28–50 %). 

V USA na těžkou sepsi zemře ročně 

přibližně 215 000 pacientů, což ji řadí na 10. 

místo v pořadí všech příčin úmrtí, a to je 

vyšší než např. na akutní infarkt myokardu. 

Snaha o optimální léčebnou strategii přináší 

jisté otazníky nad jednotlivými léčebnými 

postupy. Opožděné stanovení těžké 

sepse/septického šoku a oddálené zahájení 

účelné léčby, především včasného podání 

antibiotik je jedním z hlavních důvodů 

vysoké mortality pacientů v sepsi.      

2. SEPSE, SIRS 

Podstatou systémové zánětlivé odpovědi 

organizmu na specifický inzult (hypoxie, 

hypovolemie, infekce, trauma) je komplex 

nespecifických a uniformních reakcí, jejichž 

primárním cílem z fylogenetického hlediska 

je ochrana organizmu s eliminací noxy a 

následná reparace poškozených tkání. 

Selhání systému regulace zánětlivé reakce 

v akutní fázi kritického stavu je spojeno 

s propagací zánětu i na původně 
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nepoškozené tkáně a ve svém důsledku vede 

k jejich poškození s následnou poruchou 

orgánových funkcí. V patogenezi sepse tedy 

dominuje tzv. overwhelming – překotná 

zánětlivá reakce  na inzult s následnou 

kompenzační protizánětlivou reakcí, která 

vede i imunomodulačnímu selhání 

3. VÝZNAM VÝŽIVY 

Příjem potravy je jednou ze základních 

potřeb člověka. V současné době se výživa 

stává jednou ze základních léčebných metod 

u kriticky nemocných pacientů. Akutní a 

chronická onemocnění mohou být 

způsobena právě nedostatkem živin, jiné 

choroby jsou zase vyvolány jejich 

nadbytkem. Po bouřlivém rozvoji 

parenterální výživy na počátku osmdesátých 

let dochází nyní k podrobnému 

propracování režimů nutriční podpory za 

různých situací. Současně došlo k 

prohlubování poznatků v oblasti fyziologie 

metabolismu a výživy a ke zlepšení 

technologie výroby nutričních prostředků i 

dalších nutných pomůcek pro nutriční 

podporu.  

Snížená obranyschopnost nemocných v 

kritickém stavu vede k masivní kolonizaci 

patogenními nebo potenciálně patogenními 

mikroby v přímé souvislosti s délkou pobytu 

v nemocnici. Právě u nemocných v těžkých 

stavech, u nichž jsou ohroženy základní 

životní funkce a kteří jsou již z důvodu 

základního onemocnění v katabolickém 

stavu, může hladovění vést k prohloubení 

katabolismu s řadou negativních důsledků, 

často i fatálních. 

4. METABOLICKÉ ZMĚNY V SEPSI 

Metabolické změny po inzultu a v průběhu 

odpovědi na kritický stav byly klasicky a po 

dlouhou dobu popisovány schématem tzv. 

ebb- a flow-fáze. Časná fáze po inzultu je 

obvykle charakterizována snížením 

metabolického obratu, poklesem srdečního 

výdeje, produkcí tepla, snížením spotřeby 

kyslíku, zvyšuje se hladina glukagonu, 

katecholaminů a volných mastných kyselin. 

Po jejím překonání dochází typicky k fázi 

hypermetabolismu se zvýšenou spotřebou 

kyslíku, zvýšením klidového energetického 

výdeje, přesunem aminokyselin z 

periferních tkání, produkcí tepla, zvýšením 

kapilární propustnosti, glukoneogenezou, 

hyperglykemií a inzulinorezistencí, 

zvýšenou hladinou katecholaminů, 

kortizolu, glukagonu, inzulinu, tumor 

nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa), 

interleukinu 1 (IL-1), interleukinu 6 (IL-6) a 

snížením volného trijodthyroninu (fT3). 

Energetické zdroje jsou získávány 

glukoneogenezou (prekurzory 

glukoneogeneze; laktát, alanin, glycerol, 

glutamin): oxidací volných mastných 

kyselin vzniká glycerol (3–20 % 

novotvořené glukózy), anaerobní 
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glykolýzou vzniká laktát (15–20 % 

novotvořené glukózy), proteolýzou (alanin, 

větvené aminokyseliny, glutamin) 8–20 % 

novotvořené glukózy. Na zvýšení 

energetického výdeje (EE) se dále podílí 

Coriho laktátový cyklus a glutaminová past. 

Některé aminokyseliny se stávají podmíněně 

esenciální (glutamin). Nedostatečný příjem 

energie a proteinu spolu s mediátorovou a 

endokrinní stresovou reakcí a 

patofyziologickými procesy v 

hepatosplanchnické oblasti vedou ke 

katabolickým reakcím, proteolýze s 

úbytkem svalové hmoty a viscerálních 

proteinů a poruchám imunitních funkcí. V 

energetickém metabolismu kriticky 

nemocných dochází k významným změnám 

vyvolaným základní poruchou i reakcemi 

vedoucími k její kompenzaci. Protrahované 

hladovění vede k rychlému úbytku svalové 

hmoty a s tím spojenému poklesu svalové 

síly manifestované poruchami funkce 

kosterních svalů a bránice a poklesu 

srdečního výkonu s oběhovou a ventilační 

kompromitací. Během sepse však nejde o 

prosté hladovění; stav je navíc komplikován 

změnami hemodynamiky a perfuze a 

endokrinní odpovědí. 

4. VÝŽIVA V SEPSI 

Současná praxe nutriční intervence u 

kriticky nemocných spočívá v tom, že 

nejčastěji jsou nutriční cíle a strategie 

odvozeny od existujících guidelines 

(ESPEN, ASPEN a další). Doporučený 

postup pro nemocné v sepsi (Surviving 

Sepsis Campaign) z roku 2012 zohledňuje 

výsledky posledních metaanalýz. Enterální 

výživa (EN) je preferovaným způsobem 

výživy, neboť vede k udržení bariérové 

funkce a integrity GIT, podpoře 

fyziologických funkcí GIT, peristaltiky a 

perfuze, snížení oxidačního stresu a 

zánětlivé odpovědi a zlepšení absorpce 

glukosy. Problémem však často zůstává 

intolerance výživy. Vyšší gastrická residua 

korelují s netolerancí akcelerace EN, vyšší 

incidencí pneumonie, delší dobou pobytu na 

JIP a vyšší časnou i pozdní mortalitou. V 

prevenci aspirace má význam 

semirekumbentní poloha 30–45 st., 

prokinetika, umístění konce sondy za 

Treitzovu řasu, kontrola glykemie, 

minimalizace opiátů, kontinuální aplikace 

nutrice a zvládnutí obstipace. Časné 

zahájení enterální výživy v intestinální 

dávce má větší význam než rychlé dosažení 

nutričního cíle enterální cestou. U 

nemocných s akutním respiračním selháním 

(studie EDEN) nebyl prokázán rozdíl v 

mortalitě ani počtu dnů umělé plicní 

ventilace (UPV) u časné hypokalorické EN 

ve srovnání s plnou EN. U kriticky 

nemocných byla prokázána nižší mortalita 

během hospitalizace u pacientů, u nichž byla 

energetická potřeba měřena indirektní 

kalorimetrií oproti odhadu (doporučená 

hodnota 25 kcal/kg). Jako perspektivní 
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směry dalšího vývoje nutriční intervence u 

kriticky nemocných se jeví: • specifické 

nutriční substráty a intervenční postupy u 

sepse, multiorgánového selhávání, traumatu; 

• elektivní léčba chirurgických komplikací, 

výživa při orgánové náhradě, AIDS; • 

studium metabolismu podmíněně 

esenciálních aminokyselin v různých 

klinických stavech (glutamin, arginin, glycin 

aj.); • možnosti ovlivnění stavu trávicího 

traktu v kritickém stavu (motilita, 

neuroendokrinní řízení funkcí 

gastrointestinálního traktu, časná enterální 

výživa); • růstový hormon a další působky 

mající vliv na proteosyntézu a energetický 

metabolismus (IGF1, GLP-1 aj.); • indikační 

strategie forem a metod parenterální a 

enterální výživy u různých stavů; • nutriční 

farmakoterapie, tj. testování efektu 

jednotlivých komponent s imunoaktivním 

efektem se zřetelem na základní diagnózu a 

stav nemocného a jejich vzájemnou 

interakci; • úloha strukturovaných lipidů v 

parenterální výživě a perspektivně v 

enterální výživě; • otázka optimální 

glykemie u nemocných v kritickém stavu; • 

metodiky determinace splanchnické perfuze 

a markery adaptability intestinální funkce; • 

vývoj nových materiálů a aplikačních 

technik (katetry, sondy, uzavřené systémy, 

pumpy, víceluminální sondy, metodika 

zavádění); • intestinální adaptabilita; • 

efektivní prevence a řešení komplikací 

spojených s metodami nutriční intervence; • 

úloha indirektní kalorimetrie v nutriční péči 

o kriticky nemocné. 
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ABSTRAKT 

Maligní hypertermie je autosomálně dominantně dědičné onemocnění, při němž je porušen kalciový 

metabolismus svalové buňky. U predisponovaných jedinců dochází při kontaktu se spouštěči k nekontrolovatelné 

svalové kontrakci vedoucí k hypermetabolické reakci organismu. Stoupá množství CO2, laktátu, tepla. Může 

dojít až k těžké rabdomyolýze a multiorgánovému selhání a smrti. Spouštěcím momentem může být stres i 

celková anestezie!           

Klíčová slova: maligní hypertermie, anestézie 

 

ABSTRACT 

Malignant hyperthermia is an autosomal dominant inherited disease in which calcium metabolism is impaired 

muscle cells. In predisposed individuals are in contact with the trigger uncontrollable muscle contraction 

leading to the hypermetabolic response of the organism. Increases the amount of CO 2, lactate heat. It can lead 

to severe rhabdomyolysis and multi-organ failure and death. Starting torque can be stress and general 

anesthesia! 

Keywords: malignant hyperthermia, anesthesia  

 

1. ÚVOD  

Nejranější zmínky o nevysvětlitelných 

vzestupech tělesné teploty v souvislosti s 

narkózou pocházejí z přelomu 19. a 20. 

století. První zkušenosti s tímto 

fenomenem diskutovali chirurgové na 

Kongresu lékařské akademie v New Yorku 

v listopadu 1900.  Historie MH jako 

samostatné nozologické jednotky se datuje 

od roku 1960. 4. dubna 1960 v australském 

Melbourne došlo během celkové anestezie 

u 21 letého studenta s komplikovanou 

frakturou bérce, kterou utrpěl při 

autohavárii,  k manifestaci souborů 

příznaků, z nichž při tehdejší úrovni 

monitorace byly nejnápadnější extrémně 

vysoká teplota pacienta a zahřátí 

pohlcovače vydechovaného kysličníku 

uhličitého. Před operačním výkonem 

mladík uvedl, že už 10 jeho příbuzných 

zemřelo v bezprostřední vazbě na celkovou 

anestezii. Prof. Michal Denborough v 

odborné literatuře poprvé označil celkovou 

anestezii jako příčinu výše uvedených 

komplikací a poukázal na familiární 

charakter syndromu. 

Maligní hypertermie (dále jen MH) 

představuje závažnou, potenciálně život 
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ohrožující komplikaci celkové anestezie s 

poměrně řídkým, o to však obávanějším 

výskytem. MH lze definovat jako 

farmakogenetické onemocnění, které se 

dědí autosomálně dominantně. U 

predisponovaných jedinců za přítomnosti 

určitých látek, tzv. spouštěčů, to jsou 

všechna volativní anestetika a 

depolarizující relaxancia typu 

suxamethonia, může vygradovat v 

nekontrolovatelný hypermetabolický stav, 

popřípadě těžkou rabdomyolýzu, která 

vede až k multiorgánovému selhání a 

smrti. V dětské populaci je frekvence MH 

epizod cca 4krát větší ve srovnání s 

dospělými, tj. 1:10 000 anestezií. Mortalita 

i v dnešní době činí 10 – 20 %. Obdobný 

stav lze vyvolat rovněž stresem, extrémní 

tělesnou zátěží v horku atd. Mluvíme o 

mimo anestetických epizodách MH.     

Patofyziologický mechanismus reakce 

spočívá v poruše kalciové homeostázy 

buněk kosterního svalstva. Mimo dosah 

vyvolávajících faktorů jsou lidé s tímto 

onemocněním zpravidla zcela 

asymptomatičtí, dokonce často aktivní 

sportovci s vyvinutou muskulaturou. 

Samotná  MH epizoda mívá řadu 

klinických podob, takže i zdánlivě 

bezproblémová celková anestezie 

nevylučuje dispozici k MH. Často se 

projeví jako kombinace nespecifických 

příznaků, které nemusí anesteziolog 

správně vyhodnotit, neboť existuje řada 

pravděpodobnějších příčin. K fatální 

příhodě pak dojde při opakovaném 

kontaktu se spouštěčem – triggerem. 

Zásadní význam má proto 

presymptomatická diagnostika, která 

odhalí osoby vnímavé k MH ještě před 

vznikem potíží. Rizikovým pacientům 

musí být poskytována speciální anestezie 

se striktním vyloučením triggerujících 

látek, adekvátní monitorace a perioperační 

péče. 

2. ZÁVĚR 

Osoby s předpokládanou či potvrzenou 

dispozicí  

k MH mohou podstoupit jakýkoliv 

operační výkon  

v celkové, regionální nebo kombinované 

anestezii. Anestezie je vedená s důsledným 

vyloučením všech spouštěčů – tzv. „trigger 

free“ anestezie. Pacienti vyžadují 

specializovanou péči v celém 

perioperačním období. Předoperační 

příprava zahrnuje rozšířené laboratorní a 

klinické vyšetření, premedikaci  

a případnou profylaxi MH. Stanovují se 

hladiny svalových enzymů, myoglobinu, 

koncentrace elektrolytů v séru a hodnoty 

acidobazické rovnováhy. Pokud z 

anamnézy vyplývá suspicium na 

neuromuskulární onemocnění, provádí se 

ještě kompletní neurologické vyšetření 

včetně případné EMG studie.  

Předoperační stres může indukovat MH, 
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proto je obzvláště důležité zvolení 

adekvátní premedikace, zaměřené  

především na anxiolytickou složku.S 

výhodou se využívá vlastností 

benzodiazepinů, které kromě anxiolýzy 

vyvolávají amnézii a mírnou svalovou 

relaxaci. Profylaktického podávání 

dantrolenu perorálně či intravenózně se v 

současné době považuje za obsoletní. 

Názory však nejsou zcela jednotné. 

Výjimku tvoří nejzávažnější  případy, a to 

pacienti, kteří prodělali MH krizi. Samotný 

dantrolen navíc vykazuje některé 

nepříjemné vedlejší účinky – nauzea, 

zvracení, bolesti hlavy, únavu. U pacientů 

s neuromuskulárním onemocněním by jeho 

účinek mohl vést až k respirační 

nedostatečnosti. Základním předpokladem 

ke správnému vedení anestezie je 

vyvarování se jakéhokoliv kontaktu 

pacienta s případným MH spouštěčem. 

Nejprve se provádí příprava narkotizačního 

přístroje, která spočívá v 20 minutovém  

proplachu  10 l /O2 a přípravy 

jednorázových pomůcek pro zajištění 

dýchacích cest. Materiály, ze kterých jsou 

masky, okruhové hadice a pomůcky k 

zajištění dýchacích cest  vyrobeny, mají 

schopnost uložení molekul  inhalačních 

anestetik, a to i po provedené 

dekontaminaci a desinfekci. I malé 

množství volativních anestetik, může 

vyvolat MH reakci. Výhodou je využití 

směšovače kyslíku a vzduchu.  Principem 

přístroje je vyloučení jakéhokoliv kontaktu 

s  volativními anestetiky, protože přístroj 

směšuje pouze ve stanoveném poměru 

kyslík a vzduch z centrálního rozvodu 

plynů. Poměr směsi  vzduch/kyslík je 

možné regulovat dle potřeby. Na sále musí 

být dostatečné množství dantrolenu, 

minimálně 10 mg/kg t.hm. pacienta. Musí 

být zajištěna adekvátní monitorace: EKG 

křivky, neinvazivního krevního tlaku 

pulsní oxymetrie, kapnometrie, 

kontinuálního měření tělesné teploty. S 

výhodou se zajišťují dva žilní vstupy s 

ponecháním jednoho na laboratorní 

odběry. Indikace invazivity monitorace je 

závislá na typu chirurgického výkonu. 

Snahou je navození klidné bezstresové 

atmosféry. Pro úvod i vedení celkové 

anestezie se používá propofol, 

benzodiazepiny, opioidy, barbituráty, 

etomidát.  K regionální anestezii se 

používají esterová i amidová lokální 

anestetika. 

 V případě potřeby, nebo pokud to 

vyžaduje charakter chirurgického výkonu, 

se podávají nedepolarizující relaxancia. 

Ukončení anestézie by mělo probíhat opět 

v klidné atmosféře, s dostatečnou analgezií 

pacienta. Po výkonu je pacient observován 

na JIP  minimálně 4-6 hodin po drobném 

chirurgickém výkonu. Po velkém 

chirurgickém zákroku je doba observace 

minimálně 24 hodin. Pokračuje se v 

monitoraci vitálních funkcí, sleduje se 
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diuréza, kontroluje se vnitřní prostředí, 

svalové enzymy, myoglobin a další 

laboratorní parametry dle stavu a 

charakteru operačního výkonu. 
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ABSTRAKT 

Periferně zavedený centrální žilní katetr (PICC), patří do skupiny Centrálních žilních katetrů. Když je pacient 

indikován k prodloužené intravenózní terapii, zavedený PICC může být použit pro podávání různých léků, 

chemoterapií, parenterální výživy, krevních produktů a odběru vzorků krve. PICCy jsou neocenitelné pro 

pacienty s mnohočetnými a komplexními potřebami. V obou péčích, akutní a následné, poskytují okamžitou a 

spolehlivou cestu pro přerušované a kontinuální intravenózní podání. PICCy se zavádí pod ultrazvukovou 

kontrolou do žíly na horní části paže pomocí Seldingerovy techniky. Všechny typy centrálních žilních katetrů 

mohou být spojeny s infekcí krevního řečiště související s katétrem, proto intervence k eliminování vzniku infekcí 

krevního řečiště, jsou zvláště důležité při zavádění a při péči (Maki, Klugera, Crnich, 2006). Bezpečné a úspěšné 

zavedení PICC je závislé na personálu, který je dobře vyškolen a který má znalosti komplexního procesu 

hodnocení, anatomie a fyziologie, má znalosti dokumentování procesu a vyhodnocování rizik (Francis, P; 

Culverwel, E; 2012). 

Klíčová slova: periferně zavedený centrální žilní katetr, pacient, intravenózní podání. 

 

           ABSTRACT 

The Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) belongs to a group of catheters referred to as Central 

Venous Access Devices. When patient assessment indicates the need for prolonged Intravenous therapy a 

placement of a PICC can be used for the administration of multiple medications, cytotoxic agents, parenteral 

nutrition, blood products and drawing of blood samples. PICCs are invaluable for patients with multiple and 

complex needs. In both the acute and community setting they provide an immediate and reliable route for 

intermittent and continuous intravenous administration. PICCs are inserted under ultrasound guidance into an 

upper arm vein using a Seldinger technique. All types of Central Venous Acces Devices can be associated with 

catheter related blood stream infection therefore interventions to reduce the rate of catheter related blood 

streaminfection are especially important in the insertion, management and care (Maki, Kluger, Crnich, 2006). A 

safe and successful PICC insertion is reliant on the inserter being well trained and having knowledge of a 

comprehensive assessment process, anatomy and physiology, documentation process and risk management 

(Francis, P; Culverwel, E; 2012). 

 

Keywords: The Peripherally Inserted Central Catheter, patient, intravenous administration 
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ABSTRAKT 

 V současné době začíná stále více oborů klinické praxe využívat při léčbě invazivní vstupy, které je možno 

ponechat pacientům až na několik měsíců. 

PICCy a implantabilní podkožní porty při správném používání výrazně zkvalitňují život nejen onkologických 

pacientů a jsou určeny k použití i v domácí péči. 

V této problematice se setkáváme s jistými specifiky a proto je nezbytné, aby se ošetřující personál naučil 

ovládat správné techniky a postupy, které zaručují dlouhou životnost vstupu a tedy i spokojeného pacienta. 

Cílem této práce je seznámení široké veřejnosti s implantabilními podkožními porty a PICCy, manipulací s nimi 

a prováděním správné ošetřovatelské péče. 

Klíčová slova:  podkožní port, PICC, dlouhodobý vstup, Huberova jehla, aseptický postup, edukace 

           ABSTRACT 

Currently, we are becoming increasingly exploit fields of clinical practice in the treatment of invasive inputs, 

which can leave patients up to several months. 

PICC and subcutaneous implantable ports when used correctly, not only significantly improve the quality of life 

of cancer patients and are intended for use in home care. 

In this issue we meet certain specifics and therefore it is essential that caregivers learned to control the proper 

techniques and procedures that guarantee the longevity of entry and therefore a satisfied patient. 

The aim of this work is to familiarize the general public with subcutaneous implantable ports and PICC, 

manipulation and implementation of good nursing care. 

Keywords:  subcutaneous port,  PICC,  longterm venous access,  Huber´s needle,  aseptic approach , education

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CVP – centrální venózní tlak 

FR – fyziologický roztok 

HDŽ – horní dutá žíla 

HK – horní končetina  

HZ – heparinová zátka 

ml – mililitr 

PICC – periferně zavedený centrální katétr 

USG - ultrasonografie 
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PREWENCJA SEPSY PACJENTA PACJENTA LECZONEGO  W OIOM 

Z POWODU NIEDROŻNOŚCI JELIT 

Prevence sepse u pacienta léčeného na JIP v souvislosti s neprůchodnosti 

střev 

Prevention sepsis in a patient with intenstinal obstruction treated in the icu  

 

Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Arendarczyk, Anna Grzebień 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

            

sylwia.krzeminska@umed.wroc.pl 

ABSTRAKT 

Sepsa jest problemem narastającym i ogromnie powszechnym, lecz często nieuświadomionym. Starzenie się 

społeczeństwa, wzrastająca liczba zabiegów operacyjnych, przeszczepów, wzrost odporności bakterii na 

antybiotyki sprawiły, że każdego dnia umiera wielu ludzi  na całym świecie. Sepsa charakteryzuje się dużą 

dynamiką. Jest  polietiologicznym zespołem klinicznym. Wymaga to od personelu pielęgniarskiego by mógł 

sprawować fachową opiekę nad pacjentem i w odpowiednim momencie umieć zareagować, szerokiej wiedzy z 

zakresu wielu dziedzin medycznych.W pracy przedstawiono studium indywidualnego przypadku pacjenta z ciężką 

sepsą rozwiniętą na skutek niedrożności jelit.  Wyłoniono problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne oraz 

przeanalizowano stan chorego. Analiza ta wykazała: dużą labilność stanu ogólnego, mimo wnikliwego nadzoru i 

prowadzonego leczenia, konieczność holistycznego podejścia w opiece nad pacjentem, różnorodność problemów 

terapeutyczno-pielęgnacyjnych, 

 

Słowa kluczowe: sepsa,  niedrożność jelit, pielegnacja 

 

           ABSTRACT 

Sepsis is a growing problem and very common, but often not aware. The aging population, the increasing 

number of surgeries, transplants, increase the resistance of bacteria to antibiotics caused that die every day 

many people around the world. Sepsis is characterized by high dynamics, with multiple reasons. This requires 

from the nursing staff medical knowledge of the many areas. that it can hold patient care and in good time to be 

able to react. This will help hold the expert patient care and at the right time to take the correct decisions of the 

therapeutic process. The work is a case study of a patient with severe sepsis developed to intestinal obstruction. 

We showed therapeutic and cary problems and analyzed the patient's condition. This analysis showed: high 

lability general condition, despite the careful supervision and treatment; the need for a holistic approach in the 

care of the patient; a variety of therapeuticand cary problems 

Keywords: sepsis, intenstinal obstruction, nursing 

 

4. WSTĘP 

Sepsa połączona z dysfunkcją 

narządów (ciężka sepsa), stanowi jedną z 

głównych przyczyn chorobowości i 

umieralności w oddziałach intensywnej 

terapii o profilu niekardiologicznym na 

całym świecie. 

Co roku, ten medyczny problem, dotyka 

milionów osób na całym świecie i powoduje 

zgon co czwartego chorego [Dellinger 
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R.P.2008], a w niektórych krajach, np. w 

Polsce, nawet co drugiego chorego [Kübler 

A 2005]. 

Wprawdzie postępujący przez lata 

rozwój metod diagnostycznych i leczenia 

chorych w stanach zagrażających życiu oraz 

stopniowa zmiana kryteriów 

kwalifikacyjnych do leczenia w OIT, 

doprowadziła do znacznego postępu w 

walce              z zaburzeniami funkcji 

narządowych zagrażających zdrowiu i 

życiu, to leczenie ciężkiej sepsy wciąż 

stanowi wielkie wyzwanie. 

W przyszłości musimy się również 

liczyć ze wzrostem liczby rozpoznanych 

przypadków ciężkiej sepsy. Wynikać to 

będzie ze zwiększenia ilości pacjentów w 

podeszłym wieku, z osłabionym systemem 

immunologicznym, a także stosowania 

coraz bardziej inwazyjnych zabiegów, ilości 

opornych mikroorganizmów oraz dzięki 

trafniejszemu i szybszemu diagnozowaniu. 

5. METODY 

Metodą badawczą w pracy było 

studium indywidualnego przypadku na 

podstawie obserwacji bezpośredniej 

pacjenta oraz analizy dokumentacji 

medycznej.  Dane do badań uzyskano z: 

historii choroby, indywidualnej karty 

przebiegu choroby, indywidualnej karty 

zleceń, wyników badań laboratoryjnych, 

opisów konsultacji, kart dializoterapii, kart 

oceny ryzyka wystąpienia odleżyn, 

protokołów leczenia odleżyn, kart nadzoru 

wkłuć obwodowych/ 

6. MATERIAŁ 

S.W. (nr historii choroby 434/2008), 

33-letni pacjent przyjęty do Kliniki 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii we 

Wrocławiu w dniu 17.10.2015 r. z 

Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, 

gdzie w dniu 12.10.2015 r. był operowany z 

powodu niedrożności jelit. Pacjenta 

przekazano ze względu na niewydolność 

oddechową, narastającą niewydolność nerek 

oraz wysoką gorączkę. Z wywiadu wynika, 

że chory przebył zapalenie oskrzeli z 

dusznością przed przyjęciem do szpitala w 

Oleśnicy. Poza tym bez istotnej przeszłości 

chorobowej, z otyłością IV st.(wzrost 

180cm, waga 120kg). 

Przy przyjęciu: 

ROZPOZNANIE:  

 stan po niedrożności przewodu 

pokarmowego i zabiegu 

operacyjnym, 

 ostra niewydolność oddechowa, 

 ostra niewydolność nerek, 

 ciężka sepsa. 

Na oddział intensywnej terapii pacjent 

został przywieziony o 14:45. Choremu 

założono wkłucie dotętnicze. Odbyła się 

konsultacja chirurgiczna. W godzinach 

20:15-0:20 reoperowany, jamę brzuszną 

wypłukano, wyłoniono ileostomię i 
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wyprowadzono dren, powłoki skórne 

zeszyto szwami sytuacyjnymi. 

STAN NEUROLOGICZNY: 

Chory nieprzytomny, pobudzony 

ruchowo. Źrenice reaktywne, wąskie, 

symetryczne. Objawy oponowe ujemne. 

Włączono analgosedację we wlewach 

ciągłych. Początkowo Fentanyl 2,5mg/50ml 

6ml/h i Propofol 400mg/40ml 15ml/h, po 

zabiegu Fentanyl 2,5mg/50ml 8ml/h i 

Dormicum 45mg/45ml 10ml/h. 

Skala sedacji Richmond: -2 

UKŁAD KRĄŻENIA: 

Od przyjęcia do czasu zabiegu wlew 

Levonoru 2mg/50ml 6ml/h, RR 95/50 -

115/55 mmHg, AS 90 -105 u/min, OCŻ 10 

mmHg 

Po zabiegu Levonor 4mg/50ml 10ml/h, RR 

95/50 mmHg, AS 90 -125 u/min, OCŻ 10 – 

14 mmHg. 

Choremu przetoczono 3j. FFP (na bloku 

operacyjnym) oraz 250ml 6% Voluven.  

UKŁAD ODDECHOWY: 

Pacjent zaintubowany przez usta. 

Oddech z respiratora tryb PC-SIMV, FiO2 

80-100%, PEEP 5-14, F. kontr./spont. 16/0, 

sat 94-97%. 

Z drzewa oskrzelowego odsysa się śluzowo-

ropną wydzielinę. 

 

UKŁAD MOCZOWY: 

Pacjent z założonym cewnikiem 

moczowym. Diureza wspomagana wlewem 

Furosemidu 100mg/50ml 6ml/h  8ml/h. 

Uzyskiwana diureza 50-240ml/h, łącznie 

2490ml moczu. 

UKŁAD POKARMOWY: 

Perystaltyki jelit brak. Chory 

przyjechał na oddział z założoną sondą 

żołądkową. Od 14:45-6:00 ewakuowało się 

200ml zastoinowej treści. Stolca nie było. 

Nie włączano żywienia. Podano Losec 

40mg . 

GLIKEMIA: 

15:30 200 mg%, 1:00 187 mg%, 3:00 185 

mg% 

Wlew Insuliny Actrapid 40j./40ml 5ml/h  

3ml/h 

SKÓRA: 

Skóra czysta, wilgotna, na piętach 

widoczne zaczerwienienia. 

RANA POOPERACYJNA: 

Opatrunek na ranie lekko 

przesiąknięty wydzieliną surowiczo-krwistą. 

O 17:30 ranę zdezynfekowano Braunolem i 

zabezpieczono jałowym opatrunkiem. W 

drenie śladowa ilość krwistej wydzieliny. 

TEMPERATURA: 

37,5˚C-39,3˚  
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ANTYBIOTYKOTERAPIA: 

Fortum 1g 3xdz, Metronidazol 500mg 

3xdz 

Pobrano materiał na  badania 

bakteriologiczne: 

Wymaz z gardła, wydzielinę drzewa 

oskrzelowego, mocz i  krew  

BADANIA LABORATORYJNE: 

morfologia x2, PTT x2, TT, 

protrombina, fibrynogen, ATIII, D-dimery, 

Na x3,  

K x3, Cl x3, Mg, Ca, cukier x3, białko 

całkowite, albuminy, kreatynina, 

cholesterol, bilirubina całkowita, fosfataza 

alkaliczna, lipaza, amylaza, GOT, GPT, 

GGTP, CPK, CKMB, CRP, badanie ogólne 

moczu 

Wykonano RTG klatki piersiowej oraz 

EKG 

PIELĘGNACJA (NEMS 40 pkt.):  

1) Obserwacja chorego przez całą dobę, 

monitorowanie parametrów życiowych, 

prowadzenie dokumentacji. 

2) Dbanie o higienę chorego i otoczenia: 

o Toaleta ciała 2 razy na dobę 

o Zmiana bielizny pościelowej 2 razy 

na dobę 

o Toaleta jamy ustnej: co 6h płukanie 

0,9% NaCl, następnie 2% 

Chlorchexydyną 

o Golenie zarostu 

o Ochrona oczu przez zakrapianie 

sztucznych (Lacrimal co 6h) 

o Kontrola miejsc wkłuć, okolic 

drenów ufiksowania sondy i cewnika 

moczowego, zmiana opatrunków 2 

razy na dobę 

o Pielęgnacja stomii 

o Utrzymanie w czystości otoczenia 

pacjenta, mycie i dezynfekcja 

powierzchni płaskich przynajmniej 2 

razy na dobę 

3) Zapobieganie przykurczom, profilaktyka 

i leczenie odleżyn 

o Ocena stanu skóry, ocena ryzyka 

wystąpienia odleżyn- skala 

Waterlow 

o Schemat leczenia odleżyn przyjęty w 

oddziale 

o Masaż, oklepywanie i nacieranie 

środkami natłuszczającymi, miejsca 

szczególnie narażone na odparzenie i 

odgniecenie smarowano PC-30V 

o Stosowano materac p/dleżynowy, 

zmiennociśnieniowy; udogodnienia 

w postaci kółek, wałków i klinów  

o W miarę możliwości zmiana 

ułożenia pacjenta 

o Rehabilitacja prowadzona przez 

fizjoterapeutów 

4) Zapewnienie higieny i drożności dróg 

oddechowych wg standardu przyjętego 

na oddziale 

5) Zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa 

psychicznego pacjenta i rodziny 
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Pacjent przebywał na oddziale 45 dób 

(przyjęty na oddział 17.10.2015 r. - 

wypisany 30.11.2015 r.) 

U pacjenta sepsa wystąpiła jako powikłanie 

operacyjnego leczenia niedrożności jelit. 

Reperowany w dniu przyjęcia, następnie 

lavażowany co drugi dzień do13 doby 

pobytu w szpitalu. 

Przy przyjęciu pacjent miał niewydolność 

dwóch narządów (układ oddechowy i 

krążenia) i narastającą niewydolność 

trzeciego (nerki). Rozpoznano ciężką sepsę, 

podjęto leczenie, mimo to doszło do 

wstrząsu septycznego. 

W 4 dobie zaostrzenie niewydolności 

oddechowej – ARDS. Poprawa wydolności 

oddechowej od 12 doby, ekstubowany w 23 

dniu leczenia. W 27 dobie zaintubowany z 

powodu nagłego pogorszenia stanu 

neurologicznego (stan padaczkowy), po 2 

dniach ekstubowany. 

Od 10 doby chory hemofiltrowany-brak 

diurezy. Przeszedł 4 seanse hemodiafiltracji 

żylno-żylnej. Od 15 doby dializowany, 

łącznie 16 hemodializ. Powrót diurezy w 33 

dobie leczenia. 

Chory w analgosedacji do 29 doby (od 21 

doby dawki znacznie zmniejszane). Z 

powodu dolegliwości lękowych chory 

konsultowany psychiatrycznie, odbywał też 

rozmowy z psychologiem. 

U pacjenta występowało wiele problemów 

pielęgnacyjnych . 

 W 45 dobie leczenia pacjent 

przytomny w logicznym kontakcie, bez 

patologicznych objawów neurologicznych. 

Krążeniowo stabilny, wydolny 

(RR~155/90mmHg, AS~110u/min.). 

Oddechowo wydolny. Diureza własna 

zachowana. Niegorączkujący. W stanie 

ogólnym dobrym przekazany do Kliniki 

Chirurgii, celem dalszego leczenia.  

7. WNIOSKI 

Leczenie chorego prowadzono zgodnie 

z zaleceniami „Międzynarodowych 

wytycznych postępowania w ciężkiej sepsie 

i wstrząsie septycznym”. 

U pacjenta występowało wiele 

problemów pielęgnacyjnych wymagających 

od personelu pielęgniarskiego zwiększonego 

nakładu pracy – NEMS 18-45 pkt. 

Pacjent wymagał opieki zespołu 

multidyscyplinarnego. Do poprawy stanu 

zdrowia pacjenta przyczynili się: lekarze 

różnych specjalności (anestezjologia, 

chirurgia, radiologia, kardiologia, 

psychiatria), pielęgniarki, fizjoterapeuci, 

technicy RTG i EKG, laboranci, psycholog, 

ksiądz a także personel niższy. 
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POOPERAČNÁ STAROSTLIVOSŤ NA JIS O PACIENTA PO DUHAMELOVEJ 

OPERÁCII 

  

           Danka Magnová, Mgr. Jana Čupková 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, KPAIM  

jana.cupkova@gmail.com 

ABSTRAKT 

Duhamelov operačný postup (retrorektálna transpozícia) - v dnešnej podobe zaviedol do praxe na Slovensku Dr. 

Pekarovič v roku 1974. Výhodami retrorektálnej transpozície je, že sa vyhýba širokej preparácii v malej panve. 

Tento operačný postup sa vykonáva pri liečbe Hirschsprungovej choroby (megacolon congenitum). 

Hirschsprungová choroba je charakterizovaná neprítomnosťou gangliových buniek v hrubom čreve. Serióznou  

komplikáciou je vznik nekrotizujúcej enterokolitídy. Nakoľko sa jedná o závažnú operáciu, pacienti sú 

hospitalizovaní na JIS za účelom intenzívnej pooperačnej starostlivosti, monitoringu a adekvátnej analgézy.  

Prezentujeme pooperačnú starostlivosť na našom oddelení od 0 - 5. pooperačný deň. 

Kľúčová slova: Duhamel. Operácia. Dieťa. Monitoring. Liečba. 

 

           ABSTRACT 

“Postoperative care following Duhamel procedure in paediatric intensive care unit“ 

University Children’s Hospital Banska Bystrica, Slovakia 

Departmetn of Paediatric Intensive Care and Anaesthesia. Duhamel procedure (retrorectal transposition) was 

introduced into Slovakian surgery by Mr Pekarovic around 1974. Advantages are little instrumentation in pelvis 

area and it is used for surgical treatment of Hirschprung’s disease (megacolon congenitum) which is 

characterised by missing ganglia cells in colon. Really serious complication is necrotising enterocolitis. 

Duhamel procedure is extensive operation which requires intensive care unit support perioperatively including 

monitoring, nursing care and appropriate analgesia.  We present postoperative care within the first 0-5 days 

within surgery.  

Keywords: Duhamel. Procedure. Children. Monitoring. Threat.
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PERTUSSIS – NÁVRAT STAREJ HROZBY 

 

Mgr. Jana Čupková, Danka Magnová 

  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, KPAIM  

jana.cupkova@gmail.com 

                                                       ABSTRAKT    

Problematika zvyšujúceho sa výskytu pertussis u detí (čierny kašeľ, divý kašeľ) je spiaca hrozba ktorá sa vracia 

späť. Možno aj vzhľadom na klesajúce percento plne preočkovaných detí  jeho výskyt stúpa. V dnešnej dobe 

prostredníctvom PCR máme lepší záchyt hlavne ťažkých foriem. Stáva sa aktuálnym problémom detskej 

intenzívnej starostlivosti, kde najmä v novorodeneckom veku má fatálny priebeh. V príspevku tiež prezentujeme 

celkový výskyt tohto ochorenia na Slovensku a v Českej republike. Na základe analýzy materiálov Detskej 

fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici sme zmapovali jeho výskyt na našom pracovisku. 

Prezentujeme kazuistiku dieťaťa s ťažkou formou a s plne rozvinutými komplikáciami hospitalizovanom na 

KPAIM.   

Kľúčové slová: Pertussis. Očkovanie. Dieťa. Komplikácie. Liečba. 

 

           ABSTRACT 

 

„Pertussis – old threat strikes back“ 

University Children’s Hospital Banska Bystrica, Slovakia 

Departmetn of Paediatric Intensive Care and Anaesthesia 

Increasing amount of pertussis among infants (whooping cough) is sleeping threat which bounces back once 

again. Vaccination rates declined and better diagnostics by PCR available are responsible for counting higher 

numbers mainly severe forms of the disease. Pertussis becomes nowadays problem of paediatric intensive care. 

Particularly newborn cases are frequently fatal. In this our contribution we want to present incidence and 

prevalence of pertussis in Slovak and Czech Republic also. Based on data collection within University 

Children´s Hospital Banská Bystrica we mapped cases of pertussis in our hospital. Further we present case 

presentation of infant with severe pertussis and fully evolved complications during hospitalisation in our 

Paediatric Intensive Care and Anaesthesia Department.    

Keywords: Pertussis. Vaccination.  Children. Complications. Threat.
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ABSTRACT 

 Keywords: infections ,sepsis, surgical wounds, diabetes, obesity 

 

1. INTRO 

Sepsis is a serious life-threatening condition 

caused by bacterial, viral or fungal. To the 

development of sepsis contribute wound 

infections, which represent 15% of hospital 

infections. 

2. METODS 

The generally method of this research was 

pole, specially made on this project, review 

of medical documentation and own 

observation. To determine the relation 

between the variables used chi-square test of 

independence. When the value of the level 

of significance was p <0.05 the test result 

was considered significant. 

3. RESULTS 

The study involved 80 patients after 

surgeries. 72% of patients had problems 

with wound healing. In 45% of respondents 

reported increased body temperature, in 

43% appeared cloudy discharge, 30% came  

 

to disperse the edges of the wound. 40% of 

respondents did not cooperate with the 

medical staff, not listened to the 

recommendations and not properly cared 

about personal hygiene. In 20% of patients, 

after taking swabs from a wound, it revealed 

the presence of microorganisms. Dehiscence 

of the wound occurred in 46% of patients 

with diabetes and in 68% of respondents 

with overweight and obesity. 

4. CONCLUSIONS 

Elderly people, the diabetics, the obese or 

people who do not follow the rules of 

personal hygiene are particularly likely to 

develop an infection, so it is very important 

to quickly clinical identify and take 

appropriate action to prevent sepsis. 
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