
Prevence VAP na KARIM FNO

Prevence 
VAP

Péče o dutinu ústní

* negativní dopad snížené salivace,  špatného 
stavu sliznice a zubního plaku

* změny v dutině ústní již po 48 hod od přijetí

* čištění zubů 2x/den měkkým kartáčkem

* čištění dásní a jazyka pěnovými štětičkami

(s odsáváním/bez)

*přípravky s obsahem chlorhexidinu (0,5%)

Péče o  endotracheální kanylu

* prevence zalomení, skousnutí, nechtěné 
extubace

* lehká změna polohy každých 24 hod (kontrola 
dekubitů, výměna fixační náplasti, kontrola 
hloubky zavedení, zápis do dokumentace)

* měření tlaku v obturační manžetě 1x/6 hod 
(20-25 mmHg/27-34cmH2O)

* auskultační kontrola plic bilaterálně

Péče o tracheostomickou kanylu

* očištění okolí tracheostomatu

a) klidné – 0,9% NaCl

b) zarudlé – chlorhexidin 2%

* ošetření ve směru hodinových ručiček sterilními tampóny

* ochranný film ve spreji (Secura, Cavilon)

* pěnové krytí (Allevyn tracheostomy), výměna min. 1x/den 
(také fixační páska)

* měření tlaku v obturační manžetě 1x/6 hod

(20-25mmHg/27-34cmH2O)

Odsávání subglotického prostoru

* odsátí sekretu 20ml stříkačkou intermitentně

* standardně ETK/TCHS  se subglotickou drenáží

Tracheální odsávání

* pouze v případě potřeby (kašel, viditelní nebo 
slyšitelné sekrety v ETK/TCHS, hrubé nebo vymizelé 
dýchací zvuky, desaturace, zvýšená dechová práce, 
změna dechového objemu, frekvence, zvýšení 
PaCO2, pokles pO2

* uzavřený o. systém – u všech pacientů na UPV 
(výměna po 72 hod)

* délka odsávání max. 10-15 s za přerušovaného 
sání, pouze když je odsávací cévka vytahována

* OOP – plášť, rukavice, ústenka (čepice)

Péče o ventilační okruh

* nesterilizovatelné jedno/dvojcestné hadice

(výměna 8./13. den)

* aseptická výměna

* minimální rozpojování

* šetrné odstraňování kondenzátu z okruhu

* výměna pasivních výměníků tepla a vlhkosti (filtrů) 
1x/24 hod 

Semirekumbentní poloha

* elevace horní poloviny těla pacienta min. o 30º

Respirační fyzioterapie

* vibrační masáže

* masáž stimulující dýchání

* míčkování

* pronační poloha
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Úvod: Ventilátorová pneumonie (dále VAP) prodlužuje dobu trvání umělé plicní ventilace, prodlužuje délku pobytu na JIP, zvyšuje úmrtnost a také náklady na zdravotní péči. Je na místě si 
uvědomit, že prevence VAP je nedílnou součástí komplexní péče o pacienta, nejen z lékařského, ale i z ošetřovatelského pohledu. Tato skutečnost však klade na ošetřující personál značné 
teoretické, ale i praktické požadavky. Sestra, jakožto člen multidisciplinárního týmu, pečujícího o kriticky nemocné pacienty, má v oblasti prevence VAP nezastupitelnou roli.

Cíl č.1:  Cílem tohoto projektu je poukázat na klíčové faktory podílející se na prevenci VAP, praktikované na pracovišti KARIM FNO, vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků založených na 
důkazech.

Cíl č. 2: Zjistit, v jaké míře je semirekumbentní poloha aplikována na klinice KARIM FNO.

Metody: Kvantitativní výzkum, kdy sběr dat probíhal v průběhu měsíce dubna 2015 na klinice KARIM FNO, 
pomocí protokolu „VAP-preventivní opatření“, jež byl vyplňován u všech pacientů  s předpokladem 
zajištěných dýchacích cest déle než 3 dny. Do výzkumu bylo tedy celkem zařazeno 30 pacientů, u kterých 
byly sledovány parametry jako semirekumbentní poloha, tlak v obturační manžetě, výplach dutiny ústní 
antiseptikem, subglotické odsávání, fyzioterapie plic a výměna pasivního zvlhčování.

Závěr: Výstupem kvantitativního výzkumu je zjištění, že semirekumbentní poloha je na KARIM FNO 
uplatňována ve většině případů, avšak v 11% případů byla poloha pacienta neadekvátní. Tato skutečnost je 
jistě impulzem k většímu sebevzdělávání sester, neboť právě ony jsou klíčovým a nenahraditelným 
prostředníkem, jak minimalizovat VAP. Dalším výstupem tohoto výzkumu je jeho samotné prodloužení, kdy 
pokračuje v roce 2015 až do odvolání. 11%

79%

10%

do 30° 30-40° nad 40°
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