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Fakultní nemocnice Ostrava 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

 

 V souladu s činností lékařské společnosti Fórum pro sepsi vznikla v dubnu v roce 2005 Pracovní skupina pro prevenci sepse na 

intenzivních a resuscitačních pracovištích ve FN Ostrava, jejíž hlavním cílem je edukace ošetřujícího personálu o nutnosti dodržování všech 

zásad při realizaci ošetřovatelských intervencí s ohledem na riziko vzniku infekcí. Impulsem pro založení pracovní skupiny bylo zjištění 

nedostatečné úrovně povědomí ošetřovatelského personálu v problematice sepse, absence kurzu nebo edukačního programu s touto 

problematikou. O této úrovni jsme se přesvědčili ve výchozí studii (2005) a následně i v další studii (2006), které se zabývaly povědomím 

zdravotnického personálu o prevenci sepse, kdy hodnotícími kritérii byla např. asepse sester, lékařů, konsiliářů, adekvátní podávání ATB, 

prevence VAP, zvýšená poloha jako prevence mikroaspirace z GIT, tzv. prázdny od sedace, dodržování normoglykémie atd. Zmíněná činnost se 

také opírá o četné studie, výsledky Evidence Based Medicine a další zdroje. Náplni pracovní skupiny bylo dále rozpracování stěžejních témat, 

které by se ve  spolupráci s činností Česko-Slovenského fóra pro sepsi implementovalo do pracovních postupů  ošetřujícího personálu. V 

průběhu roku 2005, 2006, 2007 probíhaly ve FNO v pravidelných intervalech, vždy jednou měsíčně semináře na zvolenou problematiku 

prevence sepse z pohledu ošetřujícího personálu.  V souvislosti s kontrolní činností byl vytvořen indikátor kvality ošetřovatelské péče a 

sestaven dle kontrolních kritérií podléhající vnitřnímu auditu. Byl vytvořen výchovně-edukační program (http://sepse.fnspo.cz), který byl také 

implementován do osnov studentů Vyšší odborné školy zdravotní a studentů Ústavu urgentní medicíny a forenzních oborů, LF Ostravské 

univerzity v Ostravě. Edukační činnost byla realizovaná rovněž na celostátních konferencích pro nelékařské pracovníky v anesteziologii, 

resuscitaci a intenzivní péči, v rámci vzdělávacích aktivit Národního centra ošetřovatelství nelékařských zdravotnických pracovníků v Brně, s 

cílem seznámit s danou problematikou ošetřující personál také v rámci celé České republiky. Byly provedeny průzkumné studie, které ukázaly 

nutnost pokračování v edukační a preventivní činnosti z hlediska prevence sepse. Ukázalo se, že povědomí o nutnosti jednoduchých 

preventivních opatření je stále aktuální a důležité.  
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Balíčky péče pro léčbu těžké sepse 
 

 Balíček péče (The care bundle) je jednoduchým návodem k praktické realizaci doporučení 

založených na důkazech tak, aby vedly ke zlepšení prognózy pacientů. Podstatou "bundle 

care" je společná aplikace intervencí, které vycházejí z doporučení založených na důkazech. 

Pokud by byly použity izolovaně, mají jen malou šanci na úspěch. "Bundle care" funguje na 

principu "vše nebo nic". Balíčky opatření jsou skupiny léčebných a ošetřovatelských postupů a 

opatření. Pokud jsou aplikovány společně vedou ke zvýšení kvality péče. Každé ze 

zahrnutých opatření by mělo být považováno za léčebný a ošetřovatelský standard. Cílem je 

intenzívní edukace a zapojení ošetřovatelského personálu do programu zavádění „bundles“ a 

zařazení do terapeutických a ošetřovatelských protokolů /příjmové, intervenčně-specifické../. 

Tento materiál podléhá průběžné kontrole provádění a je potřeba průběžné zveřejňovat 

výsledky kontroly. Průběžné zveřejňování benefitu zavádění „balíčku“ do praxe, diskuse o 

jednotlivých postupech by mělo být programem denních pracovních schůzek na JIP. 

Nemocniční protokoly založené na balíčcích péče se mohou lišit pouze po stránce jejich 

organizačního zajištění. Obsahově musí mít tyto protokoly vždy všechny intervence, které 

tvoří konkrétní balíček péče.  

 


