
Balíčky v prevenci sepse 

R. Zoubková 

KARIM FN Ostrava 

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, LF OU 



Balíčky v prevenci sepse 

• 15. kongres ESICM (European Society of Intensive 
Care Medicine) = 2002 Barcelonská deklarace 

 

•  Incidence minimálně u 20-30% všech nemocných 
na ICU 

• sepse (mortalita 20-30%)  

• severe sepsis (mortalita 40-50%) 

• septický šok (50-60%) 

 



 Zavedení balíčků do praxe 

• Intenzívní edukace a zapojení ošetřovatelského personálu do 
programu zavádění „bundles“ 

• Zařazení „bundles“ do terapeutických a ošetřovatelských 
protokolů (přijímové, intervenčně-specifické..) 

• Průběžná kontrola provádění  

• Průběžné zveřejňování výsledků kontroly 

• Průběžné zveřejňování benefitu zavádění „balíčku“ do praxe 

• Zařazení diskuse o jednotlivých postupech  

• Na program denních pracovních schůzek 

 



  
   Inzult 
  Zánětlivá reakce (tzv. preliminary, odpověď organismu na sepsi) 
  Nadměrná (overwhelming) zánětlivá reakce 
  Kompenzační protizánětlivá reakce 
  Imunomodulační selhání 

 

   PATOGENEZE 
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   PATOGENEZE 
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Kritéria dle SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS/International 

Sepsis Definitions Conference 2003 

 

• přítomnost infekce (definovaná nebo 
předpokládaná) 

• parametry obecné 
• teplota >  38oC nebo < 36oC 
• tepová frekvence >  90/min nebo > 2 SD 

nad fyziologickou hodnotu k danému věku  
• tachypnoe 
• alterace mentálního stavu 
• otoky nebo pozitivní tekutinová bilance > 20 

ml/kg/24hod 
• hyperglykémie > 7,7 mmol/l při absenci 

diabetes mellitus 

 

 

• parametry zánětu 

• parametry hemodynamiky 

• parametry orgánové dysfunkce 

• parametry tkáňové hypoperfuze 
• hyperlaktatémie > 1 mmol/l 

• snížení kapilárního návratu 
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International Sepsis Guidelines  
for Nursing Care 

American Association of Critical Care Nurses 2013 
 

• Cíl – dostatečné vědomosti a zkušenosti sester mohou pomoc 
včas zahájit úspěšnou terapii sepse 

• Včasná diagnostika sepse =         mortality 

• Balíčky prevence = redukce výskytu o 31–57 %. 

• SHEA – Society for Healthcare Epidemiology of America 
• záměr: zvýraznit praktické doporučení připravené pracovníky na 

intenzivních lůžkách a určené ke snížení VP  
   (Peer Review & Published:  Infection Control Hospital Epidemiology September 16, 2008 

XXII.Pařízkovy dny Ostrava 



 



Surviving sepsis campaign 

                Do 3 hod 

• Odebrat laktát 

• Odebrat hemokulturu 

• Aplikovat ATB 

• Při hypotenzi, laktát ≥ 4mmol/l 

 aplikace 30ml/kg krystaloidů 

 

                 Do 6 hod 

• Aplikuj vasopresory jeli 
hypotenze ≥ 65 mmHg MAP 

• Doplňuj volum, udržuj perfúzi – 

• Permisivní hypotenze 
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Včasná diagnostika sepse 

 Při hypotenzi 

• 30 ml/kg krystaloidů ,noradrenalin,dobutamin 

 

• laktát  ≥ 4 mmol/L (36 mg/dL): 

• central venous pressure (CVP) 8-12 mmHg 

• MAP ≥ 65 mmHg 

• HD ≥ 0,5ml/kg 

• central venous oxygen saturation (ScvO2) 70% 

 

Cíl = dosáhnout optimalizace dle the guidelines   

     = CVP of ≥ 8 mm Hg,ScvO2  ≥ 70 percent, laktát norma ≥ 2 mmol/L  
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Včasná diagnostika sepse 

 

• Odebrat 2 hemokultury před podáním ATB 

• ATB do 45 min po vzniku příznaků sepse 

XXII.Pařízkovy dny Ostrava 



UPV u pacientů v sepsi 

• Neinvazivní ventilace 

• Baby lung u ARDS -Vt- 6 -7ml/kg 

• PEEP 10 - 15cmH2O nebo prodloužit inspirium 

• Minimalizace kyslíkové toxicity ! FiO2 nad 0,65 

• Minimalizace vysokých inspiračních tlaků Pplateu ≥ 
30 cm  

• Tolerovat mírnou hyperkapnii a respirační 
acidozu 

• Vhodně použít sedaci – intermitentně ! 
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UPV u pacientů v sepsi 

•Aplikovat Awakeing 
Breathing Coordination 
Delirium Monitoring 

•Early Mobilization 

skóre hodnocení RASS   

+ 4 Bojovný/á 
Zjevně bojovný, násilný, ohrožuje 

bezprostředně personál 

  

+ 3 Velmi agitovaný/á 
Tahá nebo odstraňuje hadice nebo 

katétry, agresívní 

  

+ 2 Agitovaný/á 
Četné neúčelné pohyby, neshoda 

s ventilátorem 

  

+ 1 Neklidný/á 
Úzkostný, ale pohyby nejsou 

prudké nebo agresívní 

  

0 Bdělý/á a klidný/á     

- 1 Ospalý/á 

Není plně bdělý, ale po oslovení 

udrží bdělost (otevření očí, oční 

kontakt 10 vteřin a více 

slovní 

podnět 
- 2 Lehká sedace 

Po oslovení se krátce probudí, ale 

oční kontakt udrží méně než 

10 vteřin 

- 3 Střední sedace 

Po oslovení otevře oči a reaguje 

pohybem, ale nenaváže oční 

kontakt 

- 4 Hluboká sedace 

Nereaguje nahlas, ale na fyzický 

podnět otevře oči a zareaguje 

pohybem 
fyzický 

podnět 

- 5 Neprobuditelný/á 
Bez reakce na oslovení či fyzický 

podnět 
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UPV u pacienta v sepsi 

 Nemocný odpojen na dobu 30 - 120min 

 Ventiluje ohřátou zvlhčenou směs s FiO2- 0.5-0.6 

     Možnosti :-  Ayreho T 

                    - CPAP do 5cmH2O, trigger průtokem 

                    - nastavení min.tlakové podpory (5 - 7cmH2O) 

   Kriteria úspěšnosti SBT : 

   - vnitřní prostředí: SaO2 – 85 - 90%, PaO2 – 50 - 60mmHg, pH-
7,32, vzestup PCO2 –10mmHg 

   - kardiovaskulární systém: TF – 120 - 140/min (vzestup méně 
než 20%),TK- 180 - 200/90mmHg 

   - respirační systém : DF – 30 - 35/min (vzestup méně než 50%) 

 

Weening protokol 

XXII.Pařízkovy dny Ostrava 



Preventivní opatření 

• Hygiena rukou, bariérová ošetřovatelská péče 

• Prevence katétrové sepse 

• Prevence VAP 

• Prevence infekce chirurgických ran 

• Prevence močové infekce 
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Monitorace hemodynamiky 

• Vyhodnocení parametrů hemodynamiky 

• Aplikace vasopresorů, doplnění tekutin 

• Při poklesu Hb     70g/l podat TRA  
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Obnova renálních funkcí 

• Udržovat hemodynamickou stabilitu 

• Sledovat bilanci tekutin, hodinovou diurézu, hladiny 
elektrolytů 
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Profylaxe TEN 

• Nízkomolekulární heparin 

• Intermitentní pneumatická komprese 

• Mobility protokol 

 

 

XXII.Pařízkovy dny Ostrava 



Nutriční podpora 

• Zavést protokol podávání EV 

• Preferovat EV 

• Snížit příjem na 500 kcal/den v prvním týdnu 

• Měřit  nepřímou kalorimetrii 

XXII.Pařízkovy dny Ostrava 



Podpora rodinných příslušníků  

• informace 
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Prevence močové infekce 

 

• hygiena rukou ,  

•  jednorázové sety 

•  sterilní technika 

• Chlorhexidin 

•  použití jednoho katétru při katetrizaci 

•  přiměřená  inflace balonku 

•  denní přehled s rychlé odstranění všech zbytečných katetrů 

    ( Marra et al., 2011 ) 

XXII.Pařízkovy dny Ostrava 



Central Line Bundles 

 

22 

Za přísných aseptických kautel příprav sterilní pole pro centrální katetrizaci, 

Cíl: prevence katétrové infekce 

Za přísně aseptických kautel ošetřuj místa inzerce katétrů, 

0,5% alkoholovým roztokem Chlorhexidinu glukonátu (v případě alergie nahraď roztok jiným preparátem 

např. roztokem alkoholu) 

cíl: prevence katétrové infekce 

Zajišťuj ochranu infuzní linky vhodnou technikou uzavřené linky, (bezjehlové vstupy, infuzní partikulární 

a bakteriální filtry atd.) 

cíl: ochrana infuzní linky před vstupem infekce 

Aplikuj správné postupy pro aplikaci léčebných přípravků do centrálních katétrů, 

cíl: prevence katétrové infekce 

prováděj striktní kontrolu infekce včetně lokální bakteriální  surveillance 

cíl: zjištění zdroje infekce 

  



CRBSI 

A.  před zavedením 

1. vzdělávání personálu podílejícího se na 

zavádění či péči o CVK 

(A-II). 

a. včetně správné indikace CVK, zvážit 

vždy riziko infekce před zavedením. 

b. Zajistit, aby všichni zdravotničtí 

pracovníci podílející se na zavádění či 

péči o CVK byli pravidelně proškolování o 

prevenci katetrové infekce. 

c. pravidelně zkoušet znalosti personálu a 

kontrolovat jejich dodržování. 

d. zajistit, aby všichni zdravotníci 

zavádějící CVK prošli certifikovaným 

kursem 

Obecná doporučení 
: 

 B. při zavádění: 

1. checklist –B II – úloha sestry 

2. hygiena rukou –B II 

3. NE!!  v. femoralis –A I 

4. catheter kit – B II 

5. maximální sterilní bariéra -- A I 

6. chlórhexidin --  A I 
 

Speciální doporučení 

použití antiseptikem či antibiotikem 
impregnovaných katetrů pro dospělé pacienty 

 (A-I).64-70 

Před zavedením CŽK používejte alkoholový roztok s minimálně 0,5% 
chlorhexidinem. V případě, že CHX je kontraindikován, použijte jodovou 
tinkturu, iodophor nebo 70% roztok alkoholu   
  kategorie I B 



 



Děkuji za pozornost 

 


