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PROGRAM SYMPOZIA INTENZIVNÍ PÉČE
9,00-9,10 - zahájení sympozia

1.

1. blok

9-10,30 h
Nové možnosti vzdělávání v intenzivní péči pro sestry v Praze - navazující
magisterské studium na 3. LF UK
PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Ivana Trnková, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., Doc.
MUDr.František Duška, Ph.D. , 3.LF UK Praha

2.

EfCCNa - vzdělání a exchange programme. Mgr. Zuzana Kučerová,
KARIM FN Ostrava

3.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. - Vybrané otázky ošetřovatelství v ČR – vzdělávání a praxe
Přednostka ÚO FZV

4.

Bc. Kateřina Salomonová,Bc. Andrea Malá, Hájek, Alan : Činnosti sestry u lůžka na
resuscitačním oddělení - etnografický výzkum na KAR FNKV,
Ústav ošetřovatelství 3. LF UK a KAR FNKV Praha

5.

Mgr. Lenka Cyrusová,Mgr. Iva Nytra: Bilance tekutin v intenzivní péči,
KARIM FN Ostrava

1.

2. blok

10,30 - 10,45h přestávka
10,45 -11,45h
"Na komunikaci záleží…" MUDr. Katežina Rusínová, Ph. D. Center for Palliative and
Supportive Medicine Dept. of Anaesthesia and Intensive Care, 1LF UK, VFN Praha
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., KARIM FN Ostrava
PICS a monitoring pacientů na ORIM, Věra Sabelová, Bc. Jan Grim, KARIM FN
Ostrava

2.
3. blok

11,45-13,00h přestávka na oběd
13,00 - 14,15h

Workshop - Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií - Bc. Blanka Pupíková, MUDr.
A. Bosáková, CHK FN Ostrava
14,15 - 14,30 přestávka

1.
2.
3.
4.

4. blok

14,30 - 16,00 h
High flow nasal oxygen - Mgr. Kateřina Cvernová, KARIM FN Ostrava
Možnosti využití pomůcek k dechové rehabilitaci - Mgr. Ivana Chwalková, KLR FN
Ostrava
UPV s pohledu sestry - co sledovat, jak pečovat? Mgr. Markéta Kočí, KARIM FN
Ostrava
Efekt mikronebulizace v klinické praxu - Pavlína Bednaříková, KARIM FN Ostrava
Diskuse

Závěr sympozia
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VYBRANÉ OTÁZKY OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR – VZDĚLÁVÁNÍ A PRAXE.
Zdeňka Mikšová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc
Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester
zdenka.miksova@upol.cz

ABSTRAKT
Vzdělávání ošetřovatelských profesionálů, především sester se v ČR vyznačuje historicky
danou regulací kvalifikační přípravy a to již z období první poloviny XX. Století. Obdobně je
tomu i v oblasti jejich kompetencí. Získaná úroveň vzdělání by se měla promítnout v náplni
činnosti sestry jako rozšíření kompetencí sestry, což je obvyklé v zahraničí, ale ne zcela
realizované v podmínkách naší zdravotnické praxe. XXI. Století s sebou přineslo změnu
podmínek poskytování ošetřovatelské péče související s přeměnou role pacienta – růst
zdravotní gramotnosti, posun k větší zodpovědnosti, zvýšení nároků na komunikaci, i s
rozvojem a technickým pokrokem v lékařských a společenských vědách. S respektem k těmto
změnám se mění i profese sestry v nárocích na její kvalifikační a postkvalifikační vzdělávání,
posílení samostatnosti, proaktivity, týmové spolupráce a flexibility při výkonu povolání.
Diskuse se týkají nejen nové kategorizace sester – všeobecná sestra, sestra specialistka a
sestra s posílenými kompetencemi, ale i regulace ostatních ošetřovatelských profesionálů,
např. praktických sester (zdravotnických asistentů). Součástí těchto diskusí je i celosvětový
projekt Nursing Now, který ukazuje na význam sester pro společnost a je zacílen na zvýšení
prestiže ošetřovatelského povolání.
Klíčová slova:

všeobecná sestra, praktická sestra, kompetence, vzdělávání v ošetřovatelství,
regulace, kategorizace, prestiž
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EFCCNA – VZDĚLÁNÍ A EXCHANGE PROGRAMME
Mgr. Zuzana Kučerová
FNO, Karim
zuzanamaulisova@centrum.cz
Bc. František Naňo
Univerzitná nemocnica Bratislava

ABSTRAKT
EfCCNa - European federation of Critical Care Nursing associations je organizace spojující
sestry pracující v intenzivní péči napříč celou Evropou. Cílem organizace je přivítat nové
členy z oblasti intenzivní péče, pedagogy, výzkumníky a manažery se snahou o neustále
zvyšování kvality péče, jak o hospitalizované pacienty, tak o rodinné příslušníky. EfCCNa
není
jen
o setkání lidí z celé Evropy a předávání si zkušenosti ale také o výzkumu, ve kterém probíhají
studie a různé projekty včetně výměnného programu pro sestry.
Klíčová slova: EfCCNa, Evropa, intenzivní péče, organizace, vzdělávání

ABSTRACT
EfCCNa - The European Federation of Critical Care Nursing associations is an organization
bringing together nurses working in intensive care across Europe. The aim of the
organization is welcome new members in the field of intensive care, educators, researchers
and managers with an effort to continuously improve the quality of care, both for hospitalized
patients and family members. EfCCNa is not just only about meeting people from all over
Europe and sharing experiences, but also about research in which studies and projects are
carried out, including an exchange program for nurses.
Keywords: EfCCNa, Europe, ICU, organization, educatio
POUŽITÉ ZDROJE
European federation of Critical Care Nursing associations [online]. [cit. 2019-10-29]. Dostupné z:
https://www.efccna.org/
KOKKO, Anne. R.N, MNSc, senior lecturer Vice president, EfCCNa. EfCCNa - the
voice of intensive nursing care in Europe: 2018
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ČINNOSTI SESTRY U LŮŽKA NA RESUSCITAČÍM ODDĚLENÍ –
ETNOGRAFICKÝ VÝZKUM NA KAR FNKV
Bc. Andrea Malá
Bc. Kateřina Salomonová
Alan Hájek

Klinika anesteziologie a resuscitace – FNKV
kontakt na autora
mala11.andrea@gmail.com
kacka.salomonova@gmail.com
hajekalan@seznam.cz

ABSTRAKT
Náš etnografický výzkum se zabývá činnostmi všeobecné sestry na resuscitačním oddělení
s cílem zmapovat činnosti sester. Dále možnost zefektivnění denního harmonogramu a zjistit,
zda by bylo možné hygienu pacientů na resuscitačním oddělení provádět v jiném časovém
úseku než v ranních hodinách. Výzkumná práce byla kombinací kvantitativní a kvalitativní
metodologie s použitím etnografického přístupu, kde jsme byli po dobu pěti všedních dní
součástí zdravotnického týmu z pozice pozorovatele.

Výzkum jsme prováděli v časovém

období od 7:00 do 22:00 hodin, a to ve všedních dnech od 27.8. do 31.8. 2018
Klíčová slova: resuscitační

péče, hygiena pacientů, činnosti všeobecné sestry

ABSTRACT
Keywords:

intensive care, patient hygiene, activities of a registered nurse

Sborník příspěvků Sympozium intenzivní péče 28.11.2019

pacienta v elektronické dokumentaci sestry

1. ÚVOD
Práce sestry v akutní péči je náročná po
fyzické i psychické stránce. Očekává se od
ní,

že

bude

pracovat

organizovaně,

systematicky a že bude efektivně využívat
čas. Činnosti sestry na tomto typu oddělení
v akutní resuscitační péči jsou velmi
rozsáhlé.

Jejich

rozdělení

do

harmonogramu je značně ovlivněno tradicí
a zavedenými postupy. Pro zmapování,

v průměru strávily 38,9 min. za 5 hodin. tzn. 12,96 % z celkového času, komunikací
průměrně strávily 75,3 min. za 5 hodin. tzn. 25,11 % z celkového času, monitorací
33,9 min. – tzn. 11,29 % z celkového času.
Pro naše sledování bylo též důležité, kolik
času zabere hygiena. Hygienou průměrně
sestry strávily 17,5 min. - tzn.

5,82 %

z celkového času.

které činnosti, v jaké kvantitě a kdy sestra

4. DISKUSE

na

provedli

Z pozorování vyplynulo, že pracovní náplň

Resuscitačním

sestry je velmi individuální a závisí ve

ARO

vykonává,

výzkumné
oddělení

šetření
II

ve

jsme

na

Fakultní

nemocnici

velké

míře

na

diagnóze

a

stavu

ošetřovaného pacienta. Každá denní doba

Královské Vinohrady v Praze

je pro práci sestry něčím specifická, na což

2. METODY
Jako metodika pro sběr dat bylo zvoleno
zúčastněné pozorování. Výzkumné šetření

je třeba brát při hodnocení zjištěných dat
ohled.

probíhalo pět pracovních dní (pondělí–

5. ZÁVĚR

pátek) v době od 7:00 do 22:00 hodin. Do

Sestry pracující na tak náročném oddělení

záznamových

minutě

jako je akutní resuscitační péče vykonávají

zaznamenávány všechny činnosti, které

velký počet činností – v našem šetření jsme

sestra v dané době prováděla. Sesbíraná

jich identifikovali 15. Z výzkumu rovněž

data byla kategorizována do několika

vyplývá, že do některých činností by se

skupin podle charakteru činnosti. Následně

mohl více zapojit i všeobecní sanitáři, aby

byla u jednotlivých činností provedena

sestry měly více času na přímý kontakt

časová

s pacienty. Jedním z cílů bylo zjistit, zda

archů

byly

kvantifikace

(v

po

minutách) a

by nebylo možné nějakou činnost, zejména

interpretace výsledků.

hygienu, přesunout na jinou denní dobu a

3. VÝSLEDKY
Mezi

nejčastější

činnosti

patřila

komunikace, dokumentace a monitorace.
Dokumentováním

zdravotního

stavu

tím zefektivnit a zjednodušit pracovní
proces na pracovišti. Po našem pozorování
vidíme
hygieně

jako

možnost

pacienta

čas

věnovat
ve

velké

večerních
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hodinách, kdy se většinou neprovádí na
oddělení tolik ostatních intervencí. Pro
jednoznačnější závěr je ale dle našeho
názoru potřeba získat více dat a provést
podrobnější studii

6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ARO
–
oddělení

anesteziologicko-resuscitační

7. POUŽITÉ ZDROJE
KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství
v intenzivní péči. Praha: Grada,
2007.
ISBN 978-80-247-1830-9.
PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy
anesteziologie
a resuscitační péče
dospělých i dětí

.Vyd.české1.Praha:Karolinum,2003.374s.
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.
ISBN 80-246-0479-5.
BARTŮNĚK, Petr; JURÁSKOVÁ, Dana;
HECZKOVÁ, Jana a Daniel NALOS, eds.
Vybrané kapitoly z intenzivní péče.1. vyd.
Praha: Grada
Publishing, 2016. 712
s. Sestra. ISBN 978-80-247-4343-1.
Zákon č. 96/2004 Sb., zákon o podmínkách
získávání a uznávání
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PICS A MONITORING PACIENTŮ NA ORIM
Věra Sabelová, Bc. Jan Grimm

Fakultní nemocnice Ostrava, KARIM
Vera.sabelova@fno.cz, jan.grimm@centrum.cz

ABSTRAKT
PICS – syndrom postintenzivní péče popisuje soubor příznaků, které se mohou rozvinout u
pacientů, kteří se zotavili z vážného onemocnění. Jedná se o zhoršení kognitivních schopností,
snížené fyzické funkce a psychické potíže. Tyto příznaky se mohou objevit u pacientů, kteří
byli hospitalizováni na JIP i několik měsíců po propuštění do domácího prostředí. Následkem
toho je snížená kvalita života pacientů, která nepříznivým způsobem ovlivňuje také rodinné
příslušníky.
Klíčová slova: jednotka intenzivní péče, syndrom postintenzivní péče, kognitivní
poškození, delirium, kvalita života

ABSTRACT
PICS - Postintensive Care Syndrome describes a set of symptoms that may develop to patients
who have recovered from a serious illness. These include deterioration of cognitive abilities,
reduced physical function and mental health problems. These symptoms may occur in patients
who have been hospitalized in the ICU for several months after being released to their home
setting. As a result, the quality of patients life is impaired, which also adversely affects family
members.
Keywords: intensive care unit, postintensive care syndrome, cognitive impairment,
delirium, quality of life

1. ÚVOD
PICS je definován jako nové nebo
zhoršující se poškození fyzické, kognitivní
nebo psychické.
Je získané na jednotce
intenzivní péče po vážném onemocnění a
může přetrvávat měsíce i roky po propuštění
do domácího prostředí.
2. METODY
Metodikou sdělení bude kazuistika pacienta
studiem chorobopisu a osobním rozhovorem
s pacienty.
3. VÝSLEDKY (KAZUISTIKA)
Žena K. M. 1981

Hospitalizována v období od ledna do
března 2017 s dg. protahovaná sepse,
MODS, ARDS, DIC, gangréna periférií,
hepatopatie.
4. DISKUZE
Čeho jsme docílili:
Edukační materiál, edukace pacientů a
rodin. Kladná odezva pacientů. Pozitivní
reakce na telefonické kontaktování.
Zpětná vazba – pozitivní především pro
zdravotnický personál.
Na čem musíme ještě zapracovat:
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Žádný ze sledovaných pacientů nevyužili
telefonní kontakt na koordinátora.
Deníky na JIP – zatím jsme nezavedli do
praxe.
Hodnocení příznaků PICS provádíme
formou volného rozhovoru.
Nemáme
zvolen konkrétní monitorovací nástroj.
5. ZÁVĚR
Zlepšení péče o pacienty, kteří přežili
závažné onemocnění na intenzivní péči a
jejich rodiny vyžaduje spolupráci mezi
lékaři a zdravotnickými pracovníky v
lůžkovém i ambulantním prostředí.
6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
PICS – postintensive care syndrom
ORIM – oddělení resuscitační a intenzivní
medicíny
KARIM – klinika anesteziologickoresuscitační a intenzivní medicíny
JIP – jednotka intenzivní péče
Dg. – diagnóza
MODS – multiorgánové selhání
DIC
–
coagulation

disseminated

intravascular

ARDS – acute respirátory distress syndrome
POUŽITÉ ZDROJE
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10.1097/CCM.0000000000002175.
ISSN
0090-3493.
Dostupné
z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003
246-201702000-00021
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PÉČE O PACIENTA SE STOMIÍ
Bc. Blanka Pupíková
Chirurgická klinika FN Ostrava
blanka.pupikova@fno.cz

ABSTRAKT
Termín stomie je odvozen z řeckého „stoma“, v překladu znamená otvor, ústí či ústa. Obecně hovoříme o
chirurgickém vyústění dutého orgánu na povrch těla. Stomikem je pak jedinec se založenou stomií. Péče o
stomika musí být komplexní. A tím nemáme na mysli pouze mezioborovou spolupráci, ale především týmovou
práci všech zainteresovaních zdravotníků tzn. lékařů, sester a sester specialistek. V pooperačním období je
nezbytná mezioborová spolupráce. Včasné informace o stavu pacienta a jeho stomie, aby mohla být zahájena
okamžitá kontinuální péče o stomika, zamezení vzniku časných komplikací v peristomální oblasti, například
přiložením nevhodné stomické pomůcky, či nevhodným vystřižením otvoru na jímacím systému. V pooperačním
období je důležitá péče o peristomální oblast, sledování vitality stomie, obnovení činnosti zažívacího traktu.
Mezi časné komplikace patří krvácení, nekróza, ischemie, macerace, prolaps, alergická reakce, dermatitida.
Stomie rozlišujeme dle typu operační techniky, dle délky trvání a dle místa založení. Stomické pomůcky dělíme
na jednodílné, dvoudílné, adhezivní technologii, uzavřené a výpustné.
Klíčová slova: stomie, stomik pooperační péče, komplikace stomií, stomická pomůcky

1. ÚVOD
Téma sdělení se týká problematicky stomií,
stomiků a péče o stomie. Nedílnou součástí péče o
pacienta po operačním výkonu v dutině břišní a
založení stomie je komplexní multioborová
spolupráce. Součástí týmu je také stomická sestra.
Je nutné rozlišit a také dle toho pečovat o stomii
samotnou a peristomální oblast. Důležitým
aspektem v péči o pacienta se založenou stomií, je
také péče o jeho psyché. Vhodným přístupem a
vhodně zvolenou stomickou pomůckou lze
předcházet rozvoji komplikací. Pooperační péče je
založena o postupnou realimentaci, sledování
odchodu plynů, stolice, vitality sliznice.

2. METODY
Odborná přednáška věnující se komplexní péči o
pacienta se stomií na intenzivním lůžku.
Prezentace doplněna workshopem, kdy je možnost
vyzkoušet si práci se stomickým příslušenstvím a
stomickými pomůckami.

3. VÝSLEDKY
Výsledkem kvalitní péče o pacienta se stomií je
předcházení komplikací, zvládání základní péče o
stomii a pacienta se stomií.

5.

ZÁVĚR

Pacientů se založenou stomií na jednotkách
KARIM je velký počet. Lze říci, že díky operačním
technikám a možnostem je stále vyšší počet
pacientů, kteří mají stomii jak dočasnou, tak i
trvalou. Jedině multioborovou spoluprácí lze
adekvátně řešit individuální potřeby pacientů,
zvládnout případné komplikace.
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PĚČE O DĚTSKÉ PACIENTY SE STOMIEMI
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ABSTRAKT
V nemocnicích
i
v ordinacích
praktických lékařů se setkáváme s dětskými
pacienty, kteří jsou nuceni kratší či delší
dobu žít s vývodem trávicího traktu neboli
stomií. Stomie (vyústění, vývod) je umělé
vyústění dutého orgánu (v našem případě
střeva) na povrch těla.
U dětí se jedná většinou o stav
přechodný. Název stomie je odvozen podle
části trávicího traktu, ve kterém je stomie
založena – gastrostomie, jejunostomie,
ileostoie, kolostomie.
Tvar stomie je kruhový nebo
oválný, časem může mírně vyhřeznout nebo
naopak se vtáhnout. Sliznice stomie je
červenorůžová, křehká, snadno krvácí. Ve
sliznici chybí senzitivní nervová zakončení,
proto není stomie citlivá na bolest. Zarudlá a
macerovaná kůže v okolí stomie je však
bolestivá, neboť v postižené kůži jsou četná
nervová zakončení, která jsou na bolest
velmi citlivá.
Indikace
vytvoření
stomie:
nejčastější příčinou jsou vrozené vývojové
vady zažívacího traktu, zánětlivá postižení
střev (nekrotizující enterokolitidy), poruchy
nervového zakončení ve stěně střevní
(střevní agangliózy a dysgangliózy),
mekoniový ileus, u větších dětí úrazy(1,2).
Vyvedení stomie je dle místa
postižení střeva. Vyvede se proximální úsek
střeva, kterým odchází stolice (přívodná
stomie), Na přívodnou stomii se upevňuje
sáček. Distální část se vyvádí samostatně,
aby se slepý pahýl mohl proplachovat a
nestagnoval obsah.

Komplikací stomie je stenóza,
prolaps, retrakce, krvácení nebo zánět kůže
v okolí stomie.
Nové
moderní
materiály
a
technologie umožnily v posledních letech
rozvoj
a zpřístupnění
pomůcek
k ošetřování stomií. Tyto pomůcky
umožňují a zjednodušují způsob ošetřování
těchto dětí, brání maceraci kůže v okolí
stomie a umožňují zařazení takto
postižených pacientů do běžného života.
K ošetřování stomií používáme
sáčky a podložky jednodílné nebo dvojdílné,
sáčky kolostomické a ileostomické, sáčky
uzavřené a výpustné. Tvar a typ sáčku
volíme dle typu stomie a jejího uložení.
Nedílnou součástí při ošetřování stomií je
použití ochranných a lepivých mastí a past.
Klíčová slova: stomie, výpustný
sáček,
uzavřený
sáček,
,
ileostomický sáček, kolostomický
sáček
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CHILDREN’S PROBLEMS WITH STOMIES
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ABSTRACT

In hospitals and general practitioners'
offices, we encounter pediatric patients
who are forced to live with the stoma of
digestive tract for a shorter or longer
period. The stoma is an artificial orifice of
a hollow organ (in our case the intestine) to
the body surface. The stoma are usually
transient in children. The name of the
stoma is derived from the part of the
gastrointestinal tract in which the stoma is
based gastrostomy, jejunostomy,
ileostomy, colostomy.
The shape of the stoma is circular or oval,
over time it can slightly prolapse or draw
in. The stoma mucosa is red-pink, brittle,
bleeds easily. The mucous membrane lacks
sensitive nerve endings, so the stoma is not
sensitive to pain. However, the reddened
and macerated skin around the stoma is
painful as there are numerous nerve
endings in the affected skin that are very
sensitive to pain.
The indication of the forming of a stoma:
the most frequent causes are congenital
evolutionary defects of the alimentary
tract, necrotizing enterocolites, intestinal
aganglioses and accidents in older
children.
Position of the stoma is according to the
location disease of the intestine. The stool

passes through the proximal section into
the bag. The distal stoma is brought out
separately so that the blind stub can be
flushed and the contents are not stagnating.
The complications of stomies are stenosis,
their prolapse, retraction, bleeding or skin
inflammation around the stoma.
New modern materials and technology
enable the development the aids for stomy
treatment of patients in recent years. These
aids enable and simplify the method of
treatment and they protect the maceration
of skin in the surroundings of a stomy.
They also enable the participation of these
patients in everyday life, which is
extremely important.
Sacs and single or two-piece supports,
colostomic and ileostomic sacs, and closed
and opened sacs
are used for the
treatment of stomies. The shape and the
type of sac are chosen according to the
type of stomy and its placement. The use
of protective and adhesive ointments and
pastes are an inseparable part while
treating stomies.
Keywords:

ileostomic

stomies, children, colostomic,

Sborník příspěvků Sympozium intenzivní péče 28.11.2019
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ABSTRAKT
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ventilátorové pneumonie

ABSTRACT
Keywords: artificial lung ventilation, nursing care, patient, physiotherapy, prevention ventilator
pneumonia

1. ÚVOD
Umělá plícní ventilace (dále UPV) je základní
podpůrnou léčbou užívanou u kriticky nemocných a
patří mezi běžné metody na pracovištích intenzivní
péče. Mezi základní atributy, které se při UPV sledují
patří fyziologické funkce, parametry ventilace,
acidobazická rovnováha, produkce sputa a celkový
stav nemocného. Z hlediska ošetřovatelské péče je
důležitá poloha pacienta, zajištění průchodnosti a
zvlhčení dýchacích cest, péče o endotracheální či
tracheostomickou kanylu a pravidelná hygiena dutiny
ústní. Nedílnou součástí péče je také spolupráce
s fyzioterapeuty, zajištění respirační fyzioterapie a
časné mobilizace [DOSTÁL 2018]. Ošetřování
nemocného na UPV by mělo probíhat dle zásad
bariérové péče, samozřejmostí je individualizace a
využívání jednorázových pomůcek a provádění
intervencí k snížení rizika ventilátorové pneumonie
(dále VAP) [BARTŮNĚK 2016]. V oblasti prevence
VAP existuje mnoho doporučených postupů, které
vydávají odborné společnosti na celém světě. Je
doporučována
prevence
aspirace,
prevence
orofaryngeální kolonizace a tracheobronchiálního
osídlení a kontrola infekcí spojená s používáním
přístrojů a zařízení. Vhodné je také využití protokolů
a balíčků pro prevenci VAP [ALVAREZ-LERMA
2014].

2. ZÁVĚR
Sestra se svými činnostmi prováděnými při péči o
ventilované nemocné významně podílí na jejich
celkové léčbě. Aby péče byla efektivní a kvalitní, je
nutné adekvátní personální zajištění a dostatečná
úroveň teoretických znalostí i praktických dovedností
spojených s problematikou UPV.
Seznam použitých zkratek:
UPV – umělá plícní ventilace
VAP – ventilátorová pneumonie
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HIGH FLOW NASAL OXYGEN THERAPY
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ABSTRAKT
High flow nosní oxygenace je metoda, při níž je pacientovi dodávána ohřátá, zvlhčená směs
kyslíku a vzduchu pomocí vysokého průtoku. Ačkoliv je použití high flow nosní
oxygenoterapie u kryticky nemocných pacientů na vzestupu, stále chybí chybí dostatečné
množství dat k adekvátnímu posouzení benefitů této metody.
Klíčová slova: vysoký průtok, kyslíková terapie, intenzivní péče, respirační insuficience

ABSTRACT
High flow nasal oxygenation is a technique delivering high flow of heated and humidified
mixture of oxygen and air. Although this method is gaining attention in critically ill patients,
more datas for consideration it´s benefits are needed.
Keywords: high flow, oxygen therapy, intensive care, respiratory failure

1. ÚVOD
High flow nosní oxygenace (HF) se řadí mezi
novější alternativu neinvazivní terapie respirační
insuficience. Na popularitě získává tato metoda
napříč všemi věkovými skupinami, od novorozenců
až po dospělé. Mezi hlavní přednosti této metody
patří přesná a stálá dodávka FiO2, možnost průtoku
až 60 l/min., aplikace ohřátého a zvlhčeného
vzduchu. Díky těmto schopnostem má tato metoda
v porovnání
s konvenčními
oxygenačními
metodami řadu příznivých fyziologických dopadů
na organismus, jako je zmenšení fyziologického
mrtvého prostoru, generace pozitivního endexpiračního tlaku (PEEP) a kvalitní zvlhčení, které
je nezbytné
pro zachování dostatečného
mukociliárního transportu.

2. METODY
Do sledování byli zahrnuti pacienti s respirační
insuficiencí hospitalizovaní na KARIM FNO, u
kterých byla použita metoda HF. Šetření probíhá
od ledna 2019. Metodou šetření byl zvolen rozbor
zdravotnické dokumentace pacientů. Celkem bylo
hodnoceno 20 pacientů, přičemž u části pacientů

byla tato metoda použita v průběhu hospitalizace
vícekrát.

3. VÝSLEDKY ( KAZUISTIKA)
Vzhledem k doposud malému vzorku pacientů
nebylo možné použít statistických metod
k posouzení pozitivních dopadů použití této
metody, zejména pak nutnost intubace či nutnost
postextubační reintubace pacientů po použití HF.
U necelé poloviny pacientů, u nichž byla použita
HF v rámci respirační insuficience, bylo nutno
přistoupit k intubaci. Dále bylo zjištěno, že 2
pacienti ze 3 profitovali z této metody
postextubačně a nebylo zapotřebí pacienty znovu
intubovat.

4. DISKUSE
Výsledky dosavadních výzkumů týkajících se
nutnosti intubace při použití HF jsou rozporuplné.
Studie, kterou prováděli Frat et al. (2015) u 350
pacientů s respirační insuficiencí, nezjistila
signifikantní rozdíl mezi pacienty s HF a pacienty,
u kterých byla použita konvenční kyslíková terapie
či neinvazivní ventilace (NIV). Obdobné výsledky
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naznačuje i naše šetření. Naproti tomu dle
systematického review prováděného Ni Ynem
(2017), je použití HF v porovnání s NIV a
konvenční oxygenoterapií spojeno s redukcí
endotracheální intubace u akutního respiračního
selhání.

KARIM – Klinika anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny

Dalším pozitivním efektem by mohla být redukce
postextubační reintubace u pacientů v HF režimu,
jak
ukazují
výsledky
studie
prováděné
Hernandezem et al. (2016). Pro podporu této
hypotézy je však prozatím málo získaných dat.

FRAT, JP. et al.: High-flow oxygen through nasala
cannula in acute hypoxemic respiratory failure.
[online]. The New England Journal of Medicine.
[cit.
20.10.1019].
DOI:
4.6.2015
10.1056/NEJMoa1503326

5. ZÁVĚR
Pro posouzení efektu použití HF u kriticky
nemocných pacientů na incidenci intubace,
postextubační reintubace a mortality prozatím chybí
dostatečné množství statistických dat.
Jednoznačným benefitem HF tak zůstává možnost
aplikace vysoké frakce kyslíku, kvalitní zvlhčení a
komfort pacienta.

6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
HF – high flow nosní oxygenace
NIV – neinvazivní ventilace
FiO2 – inspirační koncentrace kyslíku
PEEP – pozitivní end-expirační tlak

FNO – Fakultní nemocnice Ostrava
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ABSTRAKT
V dechové rehabilitaci používáme řadu dechových trenažérů na podporu drenáže i
kondičního tréninku. V intenzivní péči dáváme přednost pomůckám, které lze používat i u
pacientů se zajištěnými dechovými cestami. U přístrojů je třeba zohlednit míru zatížení
pacientů i míru časové a personální náročnosti při samotné terapii.
Klíčová slova: dechové trenažéry, přístrojová podpora dechové rehabilitace

1. ÚVOD
Dechová rehabilitace je nedílnou součástí péče o
pacienty v intenzivní péči. Mimo cvičení pod
odborným vedením fyzioterapeuta je žádoucí, aby
pacient cvičil opakovaně přes den sám, popřípadě
pod dohledem sestry.
K usnadnění a zároveň zvýšení efektivity cvičení
slouží řada dechových pomůcek a přístrojů.
Používání dechových pomůcek není vázáno na
žádný speciální kurs, jsou určeny i pro domácí péči.

6. ZÁVĚR
Používání dechových trenažérů
v intenzivní péči je bezpečné.

Na základě literárních zdrojů (1,2,3,4) a našich
klinických
zkušeností
představujeme
nejpoužívanější dechové trenažéry (triflo, treshold,
acapella, Ez PAP) a přístroje (Frequencer, The
Vest, Cough Assistent) na podporu hygieny
dýchacích
cest,
včetně
jejich
indikací,
kontraindikací a specifik v intenzivní péči.

7. POUŽITÉ ZDROJE

2

3

3.DISKUSE
Dechové trenažéry i přístroje na podporu drenáže i
kondičního tréninku dechových svalů se již řadu let
používají v ambulantní i domácí péči.
S rozvojem rehabilitace v intenzivní péči se již
zavedené
postupy
přizpůsobují
potřebám
ventilovaných
pacientů
(únavnost
kriticky
nemocných, zajištění dýchacích cest, podpora
weaningu…).

přístrojů

Zažité kontraindikace (akutní pneumothorax a
hemoptýza) jsou platné i v intenzivní péči, jsou ale
relativní a rozhodující indikační kritéria závisí na
ošetřujícím lékaři a aktuálních prioritách.

1

2.METODY

a
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