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International Sepsis Guidelines  
for Nursing Care 

• American Association of Critical Care Nurses 2013 

 

• Podstatou systémové zánětlivé odpovědi organizmu na 
specifický inzult (hypoxie, hypovolemie, infekce, trauma)                
komplex nespecifických a uniformních reakcí, jejichž primárním 
cílem z fylogenetického hlediska je ochrana organizmu 
s eliminací noxy a následná reparace poškozených tkání. 

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

• sepse (mortalita 20-30%) severe sepsis (mortalita 40-
50%) septický šok (50-60%) 

 

 



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

 

   PATOGENEZE 

22.-23.10.2015 Martin 



   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 

• 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 

22.-23.10.2015 Martin 



 



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 

22.-23.10.2015 Martin 



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 
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Preventivní opatření 

• Hygiena rukou, bariérová ošetřovatelská péče 

• Prevence katétrové sepse 

• Prevence VAP 

• Prevence infekce chirurgických ran 

• Prevence močové infekce 
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Prevence VAP 

Většina studií na zákaldě kterých vznikla tato doporučení byla prováděna 
na dospělých pacientech.  
Jádro doporučení je zaměřeno na přerušení 3 nejčastějších 
mechanismů vzniku VAP: 

aspirace sekretu 
kolonizace orofaryngu 
kontaminované vybavení 
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Prevence VAP 
Prevence aspirace 

• Subglotická drenáž 

Ve studii, zaměřené na srovnání konvenčních endotracheálních kanyl 
s polyvinylovou manžetou (tloušťka ≥ 50 mikronů) bez subglotické 
drenáže a kanyl s polyuretanovou manžetou (tloušťka 7 mikronů) se 
subglotickým drenážním systémem (ETT-PUC-SSD – endotracheal 
tube, polyurethane cuff, subglotic secretion drainage), bylo celkem 280 
pacientů rozděleno do dvou skupin podle typu kanyly. Ve skupině se 
standardní kanylou byl výskyt VAP 22,1 % (31 ze 140 pacientů), ve 
skupině s ETT-PUC-SSD pouze 7,9 % (11 ze 140 pacientů, p = 0,001). 
(Szotek,D.,Dostál,P.,Vlková A., 2008) 

Tlak v manžetě tracheální rourky nebo 

tracheostomické kanyly by měl být v pravidelných 

intervalech měřen a dokumentován a jeho hodnota by 

měla být udržována nad úrovní 20 cm H2O  

Semirekumbentní poloha 
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Prevence VAP 
Prevence kolonizace 

Ovlivnění orofaryngeální kolonizace orálními 

antiseptiky -  orofaryngeální dekontaminace 

Chlorhexidinem 

Guidelines pro traumatizované pacienty z roku  

 2011 se doporučuje vypláchnutí dutiny ústní 

 0,2 % roztokem chlorhexidinu alespoň 2krát denně 

Protokol 

péče o 

dutinu ústní 

Pasivní nebulizace = snižují kolonizaci, 

ale nesnižují incidenci VAP 

Orotracheální intubace, neinvazivní 

ventilace 

Uzavřený systém odsávání 
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Intervence Dávkování Poznámka 

0,5g pasty s obsahem 

Polymyxin E,  tobramycin,  Amphotericin B       

 (2 % koncentrace) 

4x denně Dutina ústní, 

Oropharyngeální 

U pacientů s tracheostomií –aplikovat kolem 

tracheostomie 4x denně. 

100mg polymyxin E,  

80mg tobramycin, 

500 mg  amphotericin B 

4xdenně  Do nagastrické sondy (NGS) 

U pacientů s duodenální sondou (DS) nebo 

jejunostomií( KTJ) = aplikovat  5 ml  do NGS, 5 ml do 

DS,KTJ 

U pacientů s kolostomií,ileostomií = 2x denně supp. 

(100mg polymyxin, 40mg tobramycin, 500mg 

amphotericin) do distální části stomie. 

Cefotaxim 1g 

(jiný cefalosporin 3.generace) 

4xdenně 

První 4 dny! 

i.v. 

U pacientů s alergií na cephallosporiny = aplikovat 2x 

400mg ciprofloxacin. 

Bakteriologické mykologické vyšetření 2x týdně Sputum, oropharyngeální, rektální stěr 

Péče o dutinu ústní 

Chlorhexidin v ústní vodě , 

v zubní pastě 

Výplach 4 x denně 

Čistění zubů 2x denně 

Odsátí nahromaděného sekretu 

Hygiena rukou kontinuálně Prevence nozokomiálních nákaz 

SDD 



Prevence VAP 
Kontaminované vybavení 

Epidemiologická opatření – ruce, edukace, 

bariérová oš.péče 

Výměna okruhu – po každém pacientovi, součásti 

v. neměnit dříve než po 48hod 

Kontaminovaný kondenzát 
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VAP - preventivní opatření Box č.: KARIM  FNO ORIM 

Intervence           D         D          N          N 

Semi-recumbent. poloha               hod              hod               hod              hod 

           º      º      º      º 

Tlak obturačního balonku               hod              hod               hod              hod 

                mmHg           mmHg           mmHg           mmHg 

Výplach d.ú. antiseptickým  ANO     NE  ANO     NE  ANO     NE  ANO     NE 

roztokem                hod              hod              hod              hod 

Subglotické odsávání počet počet počet počet 

              

Fyzioterapie plic   počet počet počet počet 

              

Výměna pasivního zvlhčování     ANO      NE     ANO      NE 

              

Dat.:     sestra:   sestra:   

      směnová sestra: směnová sestra: 



Semirekumbentní poloha KARIM 

Do 30 stupňů 30 – 40 st. Nad 40 st. 

duben 11 % 79 % 10 % 

květen 10 % 87 % 3 % 

červen 9 % 88 % 3 % 

červenec 8 % 89 % 3 % 

srpen 7 % 89 % 4 % 



Výplach DÚ antiseptickým roztokem KARIM 

1 x a více za 6 
hod. 

Bez výplachu 

duben 92 % 8 % 

květen 97 % 3 % 

červen 99 % 1 % 

červenec 96 % 4 % 

srpen 98 % 2 % 



Subglotické odsávání 

1x a více za 6 hod. Bez odsátí 

duben 89 % 11 % 

květen 100 % 0 % 

červen 84 % 16 % 

červenec 90 % 10 % 

srpen 92 % 8 % 



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 
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Nutriční podpora 

• Zavést protokol podávání EV 

• Preferovat EV 

• Snížit příjem na 500 kcal/den v prvním týdnu 

• Měřit  nepřímou kalorimetrii 
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Podpora rodinných příslušníků  

• informace 
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• http://en.wfccn.org/resources_sepsis.php 
• 63 doporučení 

International Sepsis Guidelines  
for Nursing Care 
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Děkuji za pozornost 


