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Postgraduální témata
Nová metodická doporučení pro stav minimálního vědomí a pro vegetativní stav
jako závažné poruchy vědomí
Dne 8. srpna 2018 byla v odborném časopise Neurology na 223 stranách publikována početnou
řadou autorů nová metodická doporučení, která se věnují dlouhodobým poruchám vědomí (DoC –
disorders of consciousness) – jejich přesné diagnostice, zodpovědnému stanovení prognózy
a léčbě.
Na nových a inovovaných formulacích se podílely tři hlavní odborné společnosti a organizace:
American Academy of Neurology, American Congress of Rehabilitation Medicine – ACRM
a National Institute on Disability, Independent Living and Rehabilitation Research.
Nové vydání inovuje podle pokroků medicíny předchozí metodické doporučení z roku 1994 AAN,
které se věnovalo především klinicky tzv. perzistentnímu vegetativnímu stavu, a metodické
doporučení z roku 2002, které definovalo a pojednalo stav minimálního vědomí – minimal
consciousness state - MCS. Hlavní novinky byly stručně a bez prodlení uvedeny s významností jejich
pojetí a doporučení cestou www.medscape.com .
Již úvodem se konstatuje, že až ve 40 % může být stav pacienta hodnocen nesprávně, bez souvislosti
s příčinou poruchy, s časovým prognostickým výhledem a s novými možnostmi zpřesněné
diagnostiky i léčby.
Hlavním problémem je určení poruchy vědomí, úrovně bdělosti, byť epizodické, schopnosti projevu.
Hlavní pokrok přinesly sofistikované zobrazovací metody i podrobný výzkum mozku, možnosti jeho
ovlivnění.
Novinky jsou v textu rešerše doporučení stručně shrnuty.
Odrážejí novinky, ale také poznání, že mozek a jeho funkce nejsou statické, že jsou schopny vývoje,
který jsme dříve nepředpokládali. Přežívání pacientů v intenzivní péči – a to i v dlouhodobé - je
předpokladem, že jim lze poskytovat nové možnosti vývoje, regenerace, úpravy, revalidace
a kvality života. O míře těchto možností se dále uvažuje ve výzkumu.
Novinky a jejich zavádění, hodnocení zásadně vyžaduje spolupráci multidisciplinárního týmu
zkušených odborníků od monitorování celkových životních funkcí až po specifickou diagnostiku
mozkových, mentálních funkcí, a to dynamicky a opakovaně.
Tým zahrnuje neurology, intenzivisty, odborníky léčebné rehabilitace a neurorehabilitace,
ergoterapie i další a nelékařský ošetřující tým, členy rodin, pečovatele. Zdůrazňují se nejen postupy,
ale i tvorba nové sítě specializovaných zdravotnických zařízení. Vytvářejí možnosti přesunu
uvedených nemocných z lůžek akutní intenzivní péče na pracoviště následné intenzivní péče, které
se pacientům s odlišnými nároky specificky a velmi personalizovaně věnuje.
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Doporučení 1: Volba a systém léčby

Péče o pacienty s dlouhodobou poruchou vědomí, tj. s trváním poruchy ≥ 28 dnů se má realizovat
ve specializovaných zařízeních s multidisciplinárním manažmentem zkušených klinických lékařů.
Zařízení musí zajišťovat náležité monitorování a rehabilitační péči – úroveň validity B.
Jedná se o velmi komplexní činnost, pro kterou někteří kliničtí lékaři nemají plnohodnotnou
odbornou přípravu. Je pro ni nutno získávat připravené specialisty k zajišťování náležité
diagnostické i léčebné péče. V uvedených, indikovaných případech je třeba pacienty s DoC přeložit
z jednotek akutní intenzivní péče na lůžkové pracoviště, schopné poskytovat takto specifické
následné sledování a specializovanou péči.
Doporučení 2: Diagnostické postupy

2a K diagnostice jsou určeny validní, standardizované neurobehaviorální hodnotící stupnice - škály,
doporučované např. ACRM; jsou vhodnější než pouhé klinické vyšetření u lůžka - úroveň validity B.
2b K vyloučení diagnostického omylu je třeba vyšetření a hodnocení opakovat v časových
intervalech, daných klinickými podmínkami a klinickým vývojem- trajektorií daného pacienta;
jednorázové vyšetření zvyšuje riziko nesprávné diagnózy- úroveň validity B.
2c Velký význam má aktivní snaha vyšetřujícího lékaře zvýšit bdělost pacienta před zahájením
vyšetřování a před jeho zhodnocením; je indikována ve všech případech podezření nebo
přesvědčivého zjištění snížené bdělosti a snížené úrovně vědomí - úroveň validity B.
2d Před stanovením konečné, výsledné diagnózy je nutno využít všech diagnostických možností,
zpřesňujících diagnostiku a její výsledky - úroveň validity B.
2e Pokud trvají diagnostická nejistota a rozpaky, je třeba využít multimodální zobrazovací
a elektrofyziologické metody, které přispějí k průkazu nebo vyloučení bdělosti - úroveň validity C.
2f Pokud klinické vyšetření vědomí, chování, jednání pacienta nepotvrdí jeho behaviorálními
projevy přítomnost jeho aktuálního vědomí, ale provedené neurozobrazovací nebo
elektrofyziologické metody podporují možnost zachované vědomé bdělosti, jsou indikována jejich
opakovaná diagnosticky cílená provedení; ta mají za cíl identifikovat objevující se známky vědomé
bdělosti - úroveň validity C.
Za těchto okolností je třeba odložit rozhodnutí - úroveň validity C:


o převedení pacienta do paliativní péče,



o omezení nebo zrušení prováděné fyzioterapie a neurorehabilitace.
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Doporučení 3 - 10: Prognostické momenty

3. Pokud hovoříme se členy rodiny / pečovateli / zákonnými zástupci pacientů o jejich prognóze při
diagnóze DoC v průběhu prvních 28 dnů po inzultu mozku, vyvarujeme se vždy vyjádření,
že prognóza pacienta jako jejich blízké osoby je obecně a přesvědčeně přijata jako velmi nepříznivá
- úroveň validity A.
Přibližně u 20 % postižených jedinců, kteří mají poúrazovou poruchu vědomí, se do 2 - 5 let
po traumatu dosáhne funkční nezávislosti; to však neznamená obnovení předchozích schopností,
nutných pro návrat k profesi, do práce nebo takovou osobní a osobnostní funkční úroveň, kterou
daný jedinec disponoval před inzultem.
4. U pacientů s DoC jsou indikována standardizovaná behaviorální vyšetření a hodnocení, která
přispějí k identifikaci klinického vývoje, celkové rekondice, revalidace a tím i k odpovědnému
stanovení prognózy - úroveň validity B.
5. Vždy po uplynutí 2 - 3 měsíců po inzultu je u pacientů s posttraumatickým vegetativním stavem
(VS) a syndromem UWS/VS indikováno přehodnocení podle Disability Rating Scale (úroveň validity
B), určení P300 (úroveň validity C) nebo zopakovat ověření EEG aktivity (úroveň validity C) a znovu
přehodnotit prognózu po 12 měsících při obnovení vědomí.
Pro diagnostiku jsou k dispozici metody fMRI a SPECT v intervalu 6 - 8 týdnů a 1 - 2 měsíce
po utrpěném inzultu; podporují a usnadňují stanovení prognózy ohledně návratu vědomí a stupně
disability nebo revalidace k termínu 12 měsíců po traumatu (úroveň validity B).
fMRI v závislosti na oxemii mozku může přispět k aktivaci zvukových / sluchových asociací v reakci
na známé hlasové podněty, např. oslovováním pacienta jeho nejbližšími, ošetřujícím týmem
s užíváním jeho křestního jména, jeho navyklé zdrobněliny apod. - úroveň validity C.
6. Skórovací systém a škála - Coma Recovery Scale Revised u VS / UWS z netraumatické příčiny
(úroveň validity B) a somatosenzorické evokované potenciály - SSEP (úroveň validity C) jsou
podpůrnými metodami pro hodnocení a stanovení prognózy návratu vědomí k intervalu 24 měsíců
po inzultu.
7. Pacienti s netraumatickým VS / UWS často nabudou vědomí po uplynutí 3 měsíců po inzultu
mozku; pacienti s posttraumatickým VS / UWS mohou obnovit vědomí až do intervalu 12 měsíců
po inzultu.
Nadále se proto nepoužívá termín trvalý - permanentní vegetativní stav. Po překročení uvedených
časových intervalů je vhodné užívat pojem chronický VS / UWS společně s uvedením délky jeho
trvání po úvodním inzultu mozku (úroveň validity B).
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Doporučení 8 - 10: Prognostické hodnocení

8. Členům rodiny, zákonným zástupcům pacienta je vhodné podat jako základní informaci, že MCS,
diagnostikovaná do 5 měsíců po inzultu z traumatické příčiny, má příznivější prognostickou
předpověď. VS / UWS a netraumatické inzulty s DoC jsou prognosticky méně příznivé.
Nicméně musí být prognóza stanovena zcela personalizovaně; liší se v jednotlivých případech, není
univerzálně nepříznivá; podílejí se na ní i komorbidity, komplikace, křehkost a věk pacienta - úroveň
validity B.
9. Je velmi vhodné doporučit rodinám pacientů s dlouhodobou disabilitou, aby vyhledaly vhodné
kontakty na podpůrné organizace, občanská sdružení, zajímaly se o sociální příspěvky na péči,
o pečovatelskou službu atd. spolu s pomocí sociálních pracovníků daného zdravotnického zařízení úroveň validity A.
10. Pokud se pacienti zařadí do kategorie chronické fáze VS/ UWS, tj. po 3 měsících trvání
po netraumatické příčině mozkového inzultu a po 12 měsících po traumatickém mozkolebečním
poranění, je k těmto intervalům a datům optimálně vhodný termín pro jejich dlouhodobou,
výslednou prognostickou kategorizaci pravděpodobně trvalé závažné disability a pro zajištění
nezbytné dlouhodobé asistenční péče - úroveň validity B.
Doporučení 11 – 15: Péče a léčba při dlouhodobé poruše vědomí

11. Je třeba včas zjistit předchozí priority a preference pacienta a doplnit je o informace
o obdobných momentech a nárocích jeho rodiny. Tyto informace podpoří zaměření péče a její
naplánování pro budoucnost - úroveň validity A.
12. Velmi pečlivě je třeba sledovat i celkový stav pacienta - různé somatické komplikace hrozí
především v průběhu několika prvních měsíců po inzultu - úroveň validity B.
13. Cílenou diagnostickou pozornost je třeba věnovat i momentu doprovodné bolesti a známkám
psychického utrpení pacienta; určit jejich nejvhodnější léčbu; pokud diagnostika svědčí
o skutečnosti, že pacient cítí bolest nebo trpí stresem a pocitem utrpení, je třeba se věnovat jejich
bližší diagnostice a cílené a účinnou léčbě - úroveň validity B.
14. U pacientů s traumatickým VS / UWS nebo s MCS je v období 4 - 16 týdnů po inzultu indikováno
nasazení amantadinu v dávce 100 - 200 mg, a to 2 x denně, pokud jeho podávání není
kontraindikováno - úroveň validity B. Amantadin (např. Viregyt cps.) urychluje regeneraci a je
vhodný u pacientů s traumatickými DoC; nebyl dosud náležitě otestován po inzultech mozku
z netraumatických příčin.
15. Ošetřující lékaři mají za úkol informovat rodiny o současných léčebných možnostech, ale
i mezích; o příznivé, jednoznačné účinnosti léčby u daného pacienta i o možných selháních,
o rizicích a o nežádoucích účincích, zejména spojených s intervencemi, které nejsou medicínsky
zodpovědně prověřeny jako podpůrné - úroveň validity B.
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [online]. 2018, 65(32)
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Užité zkratky a akronymy:
DoC: disorders of consciousness - poruchy vědomí
MSC: minimal consciousness state - stav minimálního vědomí
VS: vegetative state - vegetativní stav
UWS: unresponsive wakefulness state, syndrome - stav, syndrom areaktivní bdělosti
PVS: zejména předchozí pojem PVS - perzistentní, permanentní vegetativní stav
YASGUR, Batya Swift. New Guideline for Minimally Conscious, Vegetative States Released. Medscape
[online]. 2018, August 9 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: ttps://www.medscape.com/viewarticle/900462

Klíčová slova: Dlouhodobé poruchy vědomí - DoC; Stav minimálního vědomí – MCS; Vegetativní
stav chronický
Key words: Prolonged disorders of consciousness; Minimal consciousness state – MCS; Vegetative
state – chronic
Drábková

Jak a čím zlepšit dlouhodobé výsledky po kritickém stavu?
Intenzivní medicína se stala od konce 20. století vysoce účinnou samostatnou disciplínou v záchraně
života pacientů v kritických stavech a ve stavech náhle a bezprostředně ohrožujících život. Zařadila
se do soudobého bloku záchranné medicíny – rescue medicine.
Jako antická Pandořina skřínka propůjčila životní perspektivu do té doby téměř nepředstavitelnému
portfoliu pacientů, ale přinesla tím i nové problémy (Brummel, 2018).
Části, i když menšině zachráněných pacientů nelze zajistit předchozí nebo ještě lepší kvalitu života
nebo jim život nelze vůbec prodloužit. Neobnoví se plně fyzické, kognitivní a mentální funkce,
možnost osobní nezávislosti nebo obnova trvá značně dlouho.
Nový směr intenzivní medicíny a intenzivní péče se věnuje problematice i zvládání nových výzev,
které přináší chronická kritická choroba, vyžadující dlouhodobou, ne-li trvalou podporu základních
životních funkcí. Náměty i výsledky zpracovali Wilson a Cleary do modelu pěti základních bodů.
1. Biologické a fyziologické funkce z pohledu pacienta i jeho budoucího prostředí

Výsledky zahrnují přehled funkcí buněk, orgánů i orgánových systémů: jejich patofyziologickou
podstatu, fyziologické výsledné stavy a jejich výpadky, klinické výsledné stavy a výsledné laboratorní
údaje i další biomarkery.
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2. Známky, příznaky a syndromy

Všechny tyto parametry se soustřeďují na subjektivní vnímání pacienta z pohledu jeho nové situace
a budoucnosti – na fyzické, emocionální a kognitivní kompetence a nové inkompetence, na bolest,
únavu, úzkost. Mohou, ale také nemusí být plně upraveny a integrovány jen biologicky
a patofyziologicky zaměřenou léčbou.
3. Funkční, celostně pojatý stav

Tento pojem definuje individuální schopnost zvládnout fyzicky, kognitivně, sociálně denní úkoly
a zadání nebo dokonce celé soubory daných úkolů – sebepéči, kardiorespirační námahu, potřebnou
kognici a abstraktní myšlení. Vyžaduje úměrnou biologickou i fyziologickou zdatnost, pohotovost
a plasticitu. Jsou založeny na vlastní motivaci i na faktorech z prostředí – environmentálních,
na architektuře obydlí, na schopnosti užívat invalidní vozík, zorganizovat si denní úkoly, zapsat
si potřebné nové nákupy, řídit elektrovozík, řídit upravený osobní vůz, apod.
4. Vnímání vlastního zdravotního stavu

Vnímání zahrnuje subjektivní pocit funkční integrace, projevy zdraví a omezení, mentální
výkonnosti. Může být velmi různý, s rozdílnou intenzitou i pořadím. Při objektivně naprosto
srovnatelných stavech jej jedinec může vnímat a hodnotit značně rozdílně – podceňovat např.
významné varovné známky a upřednostňovat nepodstatné drobnosti z dyskomfortu.
5. Kvalita života vztažená k pocitu zdraví

HRQOL – Health Related Quality of Life vyjadřuje míru spokojenosti a pocitu pohody / štěstí
z pohledu vlastního zdravotního stavu. Je velmi individuální podle nároků samotného pacienta,
podle jeho anamnézy a přizpůsobivosti, podle nové situace, podle vztahů k blízkým, podle přípravy
nejvhodnějšího prostředí a asistence.
Celé hodnocení je velmi komplexní, multifaktoriální. Integruje subjektivní i objektivní momenty.
Ovlivňuje výslednou prognózu. Je třeba věnovat náležitou pozornost skloubení všech faktorů.
Světová zdravotnická organizace – SZO / WHO v roce 1980 přijala dokument o různých modelech,
jak se vyrovnat v těchto případech s novou životní situací. Dokument uvádí, že choroby
a onemocnění, úrazy, tj. patologické, často nečekané a překvapivé inzulty vedou k anatomickým,
fyziologickým, mentálně kognitivním a/nebo emočním změnám oproti předchozí relativní
homeostáze struktur, funkcí, a to ve směru k jejich zhoršení a desintegraci s prodlouženou
dyshomeostázou. Mohou být příčinou následných a výsledných omezení – ve výkonech fyzických
i co do plnění mentálních výzev; omezují osobní samostatnost i možnosti sebepéče a činností, jsou
podstatou různých disabilit.
Uvedené nové situace, nová poznání a znalosti a zkušenosti mohly vzniknout teprve klinickou
realizací nového pole intenzivní medicíny a dokonce i postintenzivní medicíny a intenzivní péče
o pacienty, přeživší úvodní záchranu života díky sofistikované záchranné medicíně mnoha oborů.
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Následná, dlouhodobá intenzivní péče, domácí intenzivní péče vyžadují multidisciplinární rozhled
a nadhled, širokou zkušenost, interdisciplinární týmovou spolupráci, empatii pro pacienta i pro jeho
blízké, informace pro pracovníky pomáhajících oborů.
Vytváří se kaleidoskopický obraz nejen chronické kritické choroby, ale formulují se i její výsledky
a tím i požadavky na cílený výzkum, na doporučení optimálních postupů pro revalidaci, na formulaci
ucelených metodických doporučení pro zajištění co nejlepší kvality dalšího života po jeho akutní
záchraně.
Improving the long-term outcomes after critical illness. ICU Management & Practice [online]. 2018, August
22 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/news/improving-the-long-termoutcomes-after-critical-illness
BRUMMEL, Nathan E. Measuring Outcomes After Critical Illness. Critical Care Clinics [online]. 2018 [cit.
2018-09-10]. DOI: 10.1016/j.ccc.2018.06.003. ISSN 07490704. Dostupné z:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0749070418307115

Klíčová slova: Chronická kritická choroba; Následná intenzivní péče; Kvalita života - QoL
Key words: Chronic critical illness; Long-term intensive care; Quality of Life – QoL
Drábková

Inovace v monitorování – od smartphonů k osobním snímačům
Přehledový, přehledný, motivující článek vedoucího pracovníka – odborného konzultanta firmy
MiCo – konzultační společnosti pro výrobu medicínské techniky a pro její digitalizaci ve Švýcarsku
o současném perioperačním období a o soudobých požadavcích i o možnostech kontinuálního
a neinvazivního monitorování nejvýznamnějších funkcí organismu.
Je umožněno rychlým vývojem technologií, miniaturizací vybavení, dálkovým přenosem dat, s jejich
okamžitým vyhodnocováním.
Cílem je nejen zajistit a zdokonalit bezpečnost pacientů v perioperačním období, ale podpořit
i další rozvoj ambulantní, intervenční chirurgie a přitom snížit její provozní náklady.
Současné statistické údaje

Ve světě se ročně provede více než 320 milionů chirurgických výkonů u hospitalizovaných pacientů
(Weiser et al. 2015).
Studie ISOS (International Surgical Outcomes 2016) ve svých výsledcích uvádí, že přibližně 17 %
pacientů z uvedeného portfolia operovaných ale pooperačně má jednu nebo dokonce více
komplikací. U tohoto počtu 2,8 % případů smrtelných, tj. až 1,5 milionů operovaných ročně, tj. 4 500
zemřelých pacientů denně, což v přepočtu znamená 3 pacienty každou minutu.
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V USA, kde se tyto údaje a vzájemné vztahy pečlivě sledují, představuje pooperační mortalita třetí
místo v jejím celkovém pořadí podle četnosti – následuje ihned po počtu úmrtí z důvodů maligních
nádorů (Bartels et al., 2013).
Snahy a zlepšení uvedených výsledků se vedly v posledních letech především ve dvou směrech:


Minimální invazivita chirugických intervencí,



Multisložkový komplex celkové perioperační péče o pacienta: protektivní umělá ventilace,
cílená rekondiční nutrice, prehabilitace, rehabilitace, prevence deliria a kognitivní
dysfunkce… včetně zdokonalení monitoringu významných funkcí organismu s kontinuální
prezentací dálkově získávaných dat.

Vývoj tím spěje i k obohacení možností ambulantní péče a tím ke komfortu pacientů a současně
i ke snížení nákladů na hospitalizaci a na intenzivní lůžkovou péči ve zdravotnických zařízeních.
Prehabilitace

Předoperační cílená, příznivá změna psychofyzického stavu, časná identifikace a úprava rizikových
faktorů se programuje, řídí a kontroluje digitálně a aplikovanými programy ve smartphonech
a na tabletech.
Bezdrátové vybavení a připojení manžet k elektronickému neinvazivnímu měření a monitorování
krevního tlaku atd. lze již využít nejen v automonitoringu krevního tlaku, MAP – středního
arteriálního tlaku, tělesné hmotnosti s uložením údajů do trendových křivek. Slouží ke kvalitnější
kontrole hypertenze a nadlimitní hmotnosti před plánovaným chirurgickým výkonem.
Pro odvykání kouření byly zformulovány a připraveny digitální hry, programy pro další různé
činnosti. Tyto digitální činnosti jsou však účinné pouze po krátkou dobu ke zlepšení chronických
chorob, ale mají většinou nevalidní výsledky, pokud jsou podnikány pouze v období několika málo
týdnů jen pro zlepšení předoperační kondice.
Peroperační manažment
Tekutinové nálože a bilance

Pooperační průběh se z celostního pohledu odvíjí velmi významně od tekutinové strategie.
V nedávné minulosti byla pozornost věnována především objemově velkým náhradám a riziku
z jejich přetížení, prosakování anastomóz, prodloužení umělé plicní ventilace při zvýšeném obsahu
celkové plicní vody. Vedla k restrikční strategii, která musí logicky mít i své racionální meze.
Postupně se prokazuje (Thacker et al. 2016), že strategie tekutinové bilance musí být přísně
individualizovaná co do oblasti výkonů, předchozího stavu a křehkosti pacienta a že stav hydratace,
bilance i distribuce musí být sledován a monitorován především neinvazivně oběhově K dispozici
jsou údaje: bioimpedance tracheálních rourek, bioreaktance povrchových elektrod, asanační
tonometrie apod.
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Podle jejich údajů se lze vyjádřit ke krevnímu průtoku, který je dokonce významnější než systémový
krevní tlak.
Správná kombinace ovlivňuje tekutinovou strategii a podílí se na prevenci pooperačních komplikací
a délce intenzivní péče atd.
Ke sledovaným neinvazivním parametrům se řadí: index variability pletysmografických údajů (PVI –
plethysmographic variability index) z křivky pulzní oxymetrie; variace pulzního tlaku (PPV – pulse
pressure variation) jsou schopny určit nejen stav naplnění oběhu, ale vyjádřit i areaktivní vztah
k tekutinové náloži.
Manažment krevního tlaku

Významným zdrojem pooperačních komplikací jsou pooperační epizody hypotenze – zvyšují riziko
vzniku akutního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a AKI – akutního postižení
a nedostatečnosti funkcí ledvin.
Intermitentní sledování systémového krevního tlaku tyto epizody nemusí zachytit – míjí i hypotenzní
příhody až v trvání 7 minut za hodinu v průběhu tříhodinových nitrobřišních a ortopedických výkonů
při neinvazivním měření manžetou, umístěnou na paži (Chen et al. 2012; Salmasi et al. 2017).
Anesteziologicky lze poklesům předcházet racionální taktikou podávání celkových anestetik zejm.
v úvodu do anestezie a současně neinvazivním kontinuálním monitorováním krevního tlaku.
Manažment krevních ztrát a náhrad

V chirurgické historii se např. vážily operační roušky, nasáklé krví a pečlivě se počítaly pro odhad
krevních ztrát. Nyní se spíše užívá foto na jejich počet a dokumentace jejich vzhledu (Konig et al.
2017).
Lze sice užít i neinvazivně získaných hodnot hemoglobinu, ale ty jsou většinou značně ovlivněny
infuzním podáním různých náhradních přípravků – krystaloidů, koloidů, transfuzních přípravků atd.
(Marques et al. 2015).
Pooperační období, jeho manažment a pooperační péče

V USA, ale i v dalších zemích svědčí statistické údaje o realitě, že až jedna třetina pooperačních úmrtí
vznikne při umístění pacienta na lůžko oddělení standardní péče.
Situace byla dokonce nazvána pojmem „ failure to rescue“. O její variabilitě svědčí i velmi rozličné
údaje o pooperační mortalitě v různých zdravotnických zařízeních.
Základní výzvou se stalo časné zjištění základních varovných známek a jejich neodkladná, správně
zvolená cílená léčba. Pro plnění uvedených výzev je nutné kontinuální sledování a monitorování
časně pooperačního pacienta, ať je uložen kamkoli.
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Již v roce 2010 (Taenzer et al. 2010) se u 2 841 ortopedických pacientů prokázalo při užití monitorace
SpO2 a frekvence srdeční akce, že mortalita významně klesla, i když analgetizace opioidy byla
ordinována bez přerušení.
Pro kontinuální monitorování se dále technicky osvědčily i piezoelektrické bezkontaktní sensory,
umístěné pod matracemi lůžka. Kontinuálně monitorovaly srdeční frekvenci a frekvenci dýchání
u 2 314 chirurgických i nechirurgických pacientů (Brown et al. 2014). Bezdrátové sensory jsou nyní
schopné monitorovat SpO2, srdeční frekvenci, krevní tlak, frekvenci dýchání a navíc současně ohlásit
varovné překročení přednastavených mezí (Subbe et al. 2017).
Obdobné multimonitorovací sensory a systémy hlášení pro proaktivní monitorování jsou v současné
době dostupné i pro ambulantní pacienty po intervencích a mají úspěch i v časném varování
(Michard et al. 2017, Pinsky et al. 2016).
Rehabilitace

Současná rehabilitace má své somatické i mentální, preventivní i rekondiční prvky, metody
a postupy, systémy motivací a technické vybavení.
Jedním z hlavních a velmi zdůrazňovaných prvků je časná rehabilitace. Její provádění a její pokroky
u daného pacienta lze monitorovat osobními sensory s akcelerometry a gyroskopy, snímajícími
pohyb a polohu; kvantitativně monitorují fyzickou činnost. Zatím nejsou ale schopné určovat velmi
pomalé pohyby malého rozsahu, což je pro časné pooperační období charakteristické.
Elektronické „checklisty“ a komunikační pomůcky

Uvedené vybavení je určeno k optimalizaci kontaktu s pacientem a pro aktivní komunikaci s ním.
Komunikační pomůcky mohou navíc obsahovat instrukce pro pacienta pro jednotlivé fáze jeho
perioperačního období, mohu být i informací pro členy rodiny, pro ambulantní pooperační
spolupráci, pro časné upozornění na varovné příznaky apod.
Ekonomická náročnost technologických inovací

Technologické inovace jsou ekonomicky náročné svým úvodním pořízením. Proti tomuto výdaji lze
ke srovnání užít i jejich nepopiratelný přínos: méně komplikací, menší počet ošetřovacích dnů
na lůžku intenzivní péče, větší obrat na lůžkách pooperační péče se zkrácením objednací doby.
K tomu se pojí i zvýšený pocit bezpečnosti a jistoty daného pacienta a snížení počtu stížností
na nedbalost ošetřujících lékařů a dalšího zdravotnického personálu.
Ke zjednodušení ilustrace ekonomické nákladnosti a rentability, budoucích úspor byla dokonce
navržena tzv. MERCI rovnice (Michard 2016).
MERCI rovnice zohledňuje pooperační morbiditu, její předpokládaný pokles a rozdíl nákladů
na pacienta s pooperačními komplikacemi a bez komplikací.
Nové metaanalýzy prokazují až 29% pokles počtu pooperačních komplikací.
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Velká studie ISOS (International Surgical Outcomes Study 2016) prokázala pokles komplikací
až o 27 % po větších chirurgických výkonech. V USA je vyjádřen u jednotlivých pacientů i pokles
nákladů v průměru o 12 000 US dolarů. Přitom maximální vstupní vklad na inovaci vybavení
technologického rázu je přibližně 940 US dolarů.
Perspektívy

Monitorovací možnosti se rychle vyvíjejí s pomocí digitalizace, se zajištěním neinvazivně získaných
údajů a trendů, s minimalizací až miniaturizaci.
Flexibilní, tzv. strečová elektronika je schopna symbolicky zmenšit současné velké obrazovky
bedside monitorů na displej náramkových hodinek s bezdrátovým přenosem a zabudovat software
systém varovných údajů s on-line informacemi. Monitoring se věnuje prioritně oběhovým
a dechovým funkcím – viz obr. 1. Monitorují se SpO2, frekvence dýchání, hodnota hemoglobinu,
tělesná teplota, pohybová aktivita.
Závěry

Vývoj techniky pro medicínu je velmi kreativní a inovace přicházejí stále. Vyznačují se důrazem
na miniaturizaci, osobní neinvazivní sensory, umožňující stálé snímání a základní vyhodnocování.
Zahrnují nový hardware a software, bezdrátový přenos, podporují bezpečnost pacientů, rozvoj
telemedicíny a snížení nákladů na intenzivní péči. Snižují riziko pooperačních komplikací a náhlých
srdečních zástav.
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MICHARD, F. Innovations in monitoring: from smartphones to wearables. ICU Management & Practice
[online]. 2017, 17(3) [cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
https://healthmanagement.org/c/icu/IssueArticle/innovations-in-monitoring-from-smartphones-towearables
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Ketamin v i.v. infuzi při akutní bolesti
Nová metodická doporučení pro i.v. infuzní podávání ketaminu při akutní bolesti byla zveřejněna
v odborném tisku Regional Anesthesia and Pain Medicine 2018; 43 (5), 456 – 466.
Znění bylo vypracováno společně odbornými institucemi a společnostmi: American Society
of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA), American Society of Pain Medicine a American
Society oif Anesthesiologists (ASA).
Anesteziologové užívají ketamin většinově v anesteticky účinném dávkování i.v. a poukazují na jeho
nežádoucí účinky a rizika.
Pro analgezii je však určeno jeho dávkování jako podstatně nižší – subanestetické; nežádoucí účinky
jsou minimální a jsou obecně tolerovány dobře.
Bylo ověřováno jeho užití – účinnost a tolerabilita jako přídatného analgeticky účinného připravku
při akutní bolesti. Cílem bylo zjistit, nakolik umožňují snížit potřebné opioidy k účinné analgetizaci.
Metodickému doporučení předcházelo studium kvalitních databází na dané téma – MEDLINE,
Embase, Google Scholar, Cochrane Database of Systematic Reviews.
Téma bylo zpracováno i z celé řady pohledů a se závěry, srozumitelnými a doporučenými nejen
anesteziologům. Měly vysvětlit a zodpovědět šest základních a velmi cílených otázek.
1. Základní portfolio pacientů, pro něž je užití vhodné, indikováno:
Bolestivé chirurgické výkony – ketamin v infuzním podání; indikace je vhodná i pro pacienty, závislé
na opioidech nebo pro pacienty, vyžadující zvýšené dávkování opioidů, pro pacienty s akutní nebo
chronickou bolestí u srpkovité choroby. U pacientů se spánkovou apnoí lze jeho přidáním snížit
dávku opioidů.
2. Nejvhodnější suabanestetické dávkování ketaminu při akutní bolesti
Bolus ketaminu nemá přesáhnout dávku 0,35 mg / kg thm. Infuze při akutní bolesti nemá běžně
přesáhnout 1 mg / kg t.hm. / hod, pokud není pacient multisystémově monitorován. Výjimku
z uvedeného a poměrně standardizovaného dávkování tvoří pacienti s individuálně odlišnou
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farmakokinetikou a farmakodynamikou, po zkušenostech o rozdílné reakci při předchozím podání.
Těmto „ rizikovým“ pacientům jsou jako vhodnější indikovány dávky 0,1 – 0,5 mg / kg thm. / h.
3. V kterých případech je infuze ketaminu jako přídatná k opioidní a jiné analgetizaci vhodná?
Pro perioperační analgezii je zřejmě vhodný subanestetický bolus do 0,35 mg / kg t.hm. a infuze
až s dávkou 1 mg / kg t.hm. / h, a to i jako přípravek, připojený k ordinaci opioidů.
4. Kontraindikace podání a rozdíly mezi indikacemi pro akutní a chronické užití
Ketamin není vhodný při subkompenzovaném kardiovaskulárním onemocnění, v těhotenství,
při aktivním psychotickém stavu, při jaterní dysfunkci a při cirhóze. Prudké zvýšení hodnot jaterních
testů není kontraindikací, je však nutné je opakovaně vyšetřit a sledovat.
Podání je kontraindikováno při zvýšeném nitrolebním tlaku nebo při zvýšení nitroočního tlaku.
5. Je přínosné i nonparenterální podávání ketaminu v uvedených indikacích?
Intranazální ketamin je přínosný při akutní bolesti – zajistí účinnou analgetizaci a amnézii až sedaci.
Je indikován u dětí a u pacientů s obtížným i.v. přístupem. Perorální podání je méně vhodné, ačkoli
jsou popsány jednotlivé úspěšné kazuistiky.
6. Je možná PCA ( patient controlled analgesia) při akutní bolesti?
Dosud nemáme dostatek přesvědčivých studií na dané výzkumné téma. S největší
pravděpodobností by byl vhodný jako přísada k opioidní i.v. analgetizaci typu PCA pro akutní bolest
a v perioperačním bolestivém období.
V souhrnu má racionální užití i.v. a infuzní užití ketaminu renezanci. Vyžaduje však současně
zohlednění jeho možných nežádoucích účinků a to zejména psychomimetických
a kardiovaskulárních.
V popředí přínosu stojí jeho analgetické a sedativní působení bez rozvoje závislosti a dále minimální
ekonomická náročnost. V kombinaci s omezením indikací opioidů je v současné době významnou
volbou.
KRONEMYER, Bob. New Consensus Guidelines Issued for Use of IV Ketamine for Acute Pain.
Anesthesiology News [online]. 2018, July 8 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Web-Only/Article/06-18/New-Consensus-Guidelines-Issued-forUse-of-IV-Ketamine-for-Acute-Pain/50054
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Ketamin v i.v. infuzi a chronická bolest
První konsenzuální metodická doporučení k léčbě chronické bolesti ketaminem byla rovněž vydána
v nedávné době. Na textu se podílely American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine
(ASRA), American Academy of Pain Medicine a American Society of Anesthesiologists.
V novém doporučení při analgetizaci chronické bolesti jsou uvedeny infuze ketaminu v úvodním
bolusu do 0,35 mg / kg t.hm. s pokračující infiuzí 0,5 – 2 mg / kg t.hm. za hodinu při sledování
reakce na podávané dávkování.
Uvedené doporučení je vydáváno simultánně s analgetickým užitím ketaminu v léčbě akutní bolesti
– viz výše v textu - a je složkou v renezanci pohledu na ketamin.
Ketamin v současné době nachází uplatnění u různých forem bolesti. Užívá se v psychiatrii k léčbě
rezistentní deprese a posttraumatické stresové poruchy a při akutní bolesti u bdělých pacientů bez
anestezie.
Studie a hodnocení, doporučení

Hodnotící tým z univerzity Thomase Jeffersona (Filadelfie, USA) uvádí, že ketamin byl na pracovištích
užíván již nejméně po dobu 15 let u pacientů, rezistentních na tradiční medikamentózní analgetizaci.
Postupně se vymanil z ryze anesteziologických indikací, při níž byly citovány nežádoucí účinky jeho
vyšších, anesteticky účinných dávek.
Členové týmu se věnovali prostudování mnoha relevantních studií z dostupné odborné literatury,
aby podali zprávu o jeho bezpečném užití i v alternativních indikacích v algeziologii.
Výsledkem byla vydaná nová metodická doporučení, která zdůrazňují jeho přínos, dávkování, dobu
léčby, nutné sledování a prevenci a terapii nežádoucích účinků, nutné monitorování i znalosti
a zkušenosti kompetentních poskytovatelů dané léčby.
Indikace

Indikacemi se stává celá řada syndromů a fenoménů bolesti: komplexní regionální bolest, migréna
i stavy, spadající do psychiatrie, jako deprese a PTSD, kde všechny tradiční způsoby analgetizace
byly neúspěšné.
V subanestetickém dávkování je ketamin v porovnání s anesteticky účinnými dávkami velmi dobře
tolerován. Má být indikován a podáván zkušenými klinickým i lékaři, kteří ovládají postupy lehké
sedace při vědomí i podpůrná opatření při nežádoucích oběhových a kardiovaskulárních účincích.
Ketamin navíc snižuje potřebu podání opioidů, riziko jejich tlumivých účinků na dýchání i riziko
vzniku závislosti.
Kontraindikace a omezené indikace zahrnují bolest při poranění páteře a míchy, smíšenou
neuropatickou bolest, fibromyalgii, onkologicky podmíněnou bolest při nádorové chorobě,
ischemickou bolest.
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Relativní kontraindikací jsou např. subkompenzované kardiovaskulární choroby, těhotenství, aktivní
psychotické poruchy a onemocnění, závažné i mírné choroby a onemocnění jater, zvýšený nitrolební
a/nebo nitrooční tlak, i když tyto stavy jsou citovány jako kontraindikace v konfrontaci
s anestetickým, tj. podstatně vyšším dávkováním.
Pro subanestetické dávky se personalizovaně posuzuje přínos v porovnání s rizikem. Zatím nejsou
k dispozici záznamy a údaje o komplikacích za těchto situací a stavů při podávání nízkých,
subanestetických dávek.
Vedoucí výzkumného týmu – prof. Viscusi uvádí v porovnání s krátkodobým užitím ketaminu
při akutní bolesti, že ketamin má při delším užití při chronické bolesti řadu metabolitů, které mají
řadu velmi širokých intracelulárních účinků – zasluhují si podrobnější studium, protože nemusí být
přímo spojeny s účinkem ketaminu jako antagonisty na NMDA-receptorech.
KRONEMYER, Bob. First-Ever IV Ketamine Infusion Consensus Guidelines For Chronic Pain Released. Pain
Medicine News [online]. 2018, September 4 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
https://www.painmedicinenews.com/Policy-Management/Article/09-18/FirstEver-IV-Ketamine-InfusionConsensus-Guidelines-For-Chronic-Pain-Released/52581

Klíčová slova: Ketamin; Chronická bolest; Psychiatrické choroby; PTSD
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Anesteziologický manažment při idiopatické nitrolební hypertenzi – těhotné
a rodičky
Poučení z konkrétně uvedených a komentovaných kazuistik jsou vždy oblíbená a poměrně snadno
zapamatovatelná – mají renesanci v konfrontaci s obecnými metodickými doporučeními.
Kazuistika

28letá žena, obezní s BMI 38 kg /m2 navštívila urgentní příjem (tzv. AED) se silnou bolestí hlavy,
vzniklou dva dny po spontánním porodu zdravého dítěte – dostavila se již z domova.
Stěžovala si na intenzivní bolest hlavy, šířící se do šíje a ramen; zesilovala ve vertikální poloze
a významně se zmírnila vleže. Při kontinuální epidurální analgezii v průběhu porodu došlo k nechtěné
punkci dury.
V anamnéze jí byla před třemi roky zjištěna idiopatická nitrolební hypertenze (dále IIH). Byla
provázena cefaleou, rozmazaným viděním s pulzatilním zněním v uších. Diagnóza byla potvrzena
tlakem mozkomíšního moku, měřeným v lumbální krajině (dále MMM) s hodnotou 480 mm H2O.
Léčba zahrnovala acetazolamid, který jí byl vysazen po dobu těhotenství, a několik odlehčujících
lumbálních punkcí. Stav se poté upravil, ale nyní opět vedou silné až zneschopňující bolesti hlavy.
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Po vysvětlení a informovaném souhlasu jí byla aplikována krevní záplata a blokáda ggl.
sphenopalatinum. Subjektivní obtíže – bolest hlavy zcela vymizela.
Úvod

Historicky jsme nazývali benigní nitrolební hypertenzi názvem pseudotumor mozku nejasné/
neznámé etiologie. Nejčastější výskyt se zjišťoval u obézních žen v reprodukčním věku, kdy
významně narůstaly subjektivní potíže.
V populaci je zastoupen v poměru 1 : 100 000 obyvatel, přičemž je poměr žen k mužům 8: 1. Autor
starší a původní studie (Durcan et al. 1988) uváděl ještě vyšší incidenci – 19,3 případů / 100 000 žen
ve věku 20 – 44 let a vážících o 20 % a více než by odpovídalo jejich ideální tělesné hmotnosti.
Symptomatologie a stanovení diagnózy

V 90 % vévodí celému obrazu bolest hlavy. Je horší ráno a významně se zvyšuje Valsalvovým
manévrem.
Připojují se bolest v šíji, v zádech, nauzea a zvracení, pulzatilní tinnitus, přechodné epizody
neostrého a mlhavého vidění, ztráty vidění, světloplachost, diplopie (n.VI.), závratě i další.
Stanovení diagnózy podporuje nález edému papily, tlak MMM vyšší než 250 mm H2O, zjištěný při
lumbální punkci v poloze na boku, dále normální laboratorní údaje vzorku odebraného MMM
a negativní nález neurozobrazení. Není vyloučena rinorea ani výtok z ucha.
Závažné komplikace, jako např. ztráta zraku, jsou vzácné.
Obtíže i známky se horší v průběhu těhotenství; naopak IIH graviditu neovlivňuje.
Terapie

Základem taktiky je snížení nitrolební hypertenze a tím zmírnění obtíží a dále prevence ztráty
zraku.
Diuretikem volby s potentním účinkem je acetazolamid, inhibitor karboanhydrázy. Účinně snižuje
nitrolební tlak, ale v těhotenství má, bohužel, teratogenní účinky kategorie C podle FDA. U obezních
pacientek, nikoli však v graviditě, se doporučuje snížení tělesné hmotnosti.
Přechodného snížení nitrolební hypertenze lze u vybraných pacientek dosáhnout lumbální punkcí
s odpuštěním přibližně 20 ml mozkomíšního moku. K trvalejšímu omezení bolestí hlavy přispívá
serie těchto intervencí - jde o 30 – 40% zmírnění. Podání kortikosteroidů je kontroverzní.
V rezistentních, v závažných a vysoce rizikově probíhajících případech je indikováno chirurgické
založení lumboperitoneálního nebo ventrikuloperitoneálního zkratu.
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Sinclair v retrospektivní studii (Sinclair et al. 2014) u 53 pacientek s IIH s 90% lumboperitoneálními
zkraty prokázali stop zhoršování zraku. Revize zkratu byla indikována až ve 51 % případů.
Neurochirurgické uvolnění n. opticus fenestrací jeho obalu se provádí při hrozící ztrátě zraku.
Celková anestezie

Celková anestezie je velmi rizikovou volbou. Především u těhotných ve vysokém stupni těhotenství
a u rodiček patří k ohrožujícím faktorům laryngoskopie a tracheální intubace pro náhlý a strmý
výstup nitrolebního tlaku.
Pokud je zvolena celková anestezie, je vhodné již preventivně zmírnit oběhové výkyvy a stresové
momenty před úvodem do anestezie podáním remifentanilu, magnezia a labetalolu.
K úvodu do anestezie je vhodný propofol – snižuje nitrolební tlak, aniž by měnil mozkový perfuzní
tlak a perfuzi mozku.
Historicky oblíbené suxametonium bylo nahrazeno rokuroniem, které nevede ke zvýšení
nitrolebního tlaku.
Podání opioidů není k usnadnění šetrné extubace vhodné. Doporučuje se naopak doprovodná,
profylaktická regionální analgezie m. tranversus abdominis, včasné i.v. podání antiemetika
a prevence kašle inhalací aerosolu s lidokainem – případně podaným i nitrožilně (Anson et al. 2015).
Neuroaxiální blokády

IIH je důsledkem difuzního prosáknutí mozku a neuroaxiální analgezie a anestezie jsou pro těhotné
ve vysokém stupni těhotenství a pro rodičky velmi přínosné.
Lumbální punkce je přímo terapeutická a pro subarachnoidální / spinální anestezii je třeba jen velmi
malý bolus lokálního anestetika s minimálním vlivem objemu na nitrolební tlak.
Z pohledu podaného objemu tekutiny je epidurální metoda daleko méně příznivá a přijatelná.
Kontinuální epidurální porodnická analgezie je hodnocena jako kontroverzní – rizikem je zvýšení
nitrolebního tlaku, nitrolební hypertenze.
Kontinuální subarachnoidální / spinální analgezie - anestezie je v tomto směru velmi výhodná.
Provedení je snadné, objem je malý a obtíže se navíc rychle zmírní.
Kombinovaná metoda s intermitentním podáváním malých bolusů umožňuje odpustit zvolený
objem mozkomíšního moku, zmírnit obtíže; spokojenost rodiček je pravidelná a pohotová.
Specifickým tématem jsou případy, kdy těhotné mají zavedeny zkrat - zejména lumboperitoneální.
Rizikem neuroaxiálních metod je v těchto případech vznik infekce, poškození lumboperitoneálního
katétru, ztráta lokálního anestetika podáním / odplynutím anestetika do peritoneální dutiny.
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Zvolení nejvhodnějšího místa, kde při epidurální anestezii na katétr nelze dosáhnout a poškodit jej,
referoval již Kaul (Kaul et al. 2002). Doporučuje objektivní potvrzení o umístění zkratu – jeho katétru
i jeho vyústění již před plánem a zahájením nekoaxiální anestezie.
Terapie obtíží

Pohotová léčba obtíží po punkci dury při epidurální anestezii / analgezii je vzácnou a paradoxní
komplikací - vyžaduje krevní záplatu s objemem 20 ml autologní krve do epidurálního prostoru.
Transnazální blokáda ggl. sphemopalatinum je vhodná – je minimálně invazivní, často úspěšně
nahrazuje krevní zátku. Blokáda rovněž předchází vazodilataci mozkových cév a tím paralyzuje
parasympaticky vyvolaný proud. Blok se provádí intranazálním umístěním bolusu viskozního gelu
lidokainu s pomocí nasáklé a obalené nosní štětičky, zavedené podél spodiny nosní dutiny. Úleva
je zřejmá již po 10 minutách.
ERMAK, D. a S. VAJDA. Anesthetic Management of Patients With Idiopathic Intracranial Hypertension.
Anesthesiology News [online]. 2018, September 4 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/08-18/Anesthetic-Management-ofPatients-With-Idiopathic-Intracranial-Hypertension/52327
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Klinická chronobiologie v medicíně kritických stavů
Jedním ze základních pilířů homeostázy lidského organismu je vrozená rytmicita a cyklicita jejich
procesů, projevů a vzájemná velmi složitá integrace.
V medicíně kritických stavů po závažných akutních inzultech je vznik i této dyshomeostázy
a desintegrace vitálně významný; stále je mu ale věnována nezaslouženě malá pozornost
ve výzkumu i v realizaci správných preventivních i léčebných opatření.
Základem v medicíně kritických stavů je cirkadianní , diurnální
a cyklem světlo-tma.

rytmicita, daná rotací země

Chronobiologie musí být daleko více zahrnuta do medicíny zejména křehkých a kritických pacientů
se sníženou rezervou a adaptabilitou.
V každém organismu , v jeho orgánových sysetémech existují molekulární hodiny, které ovládají
i buněčné funkce. Při ztrátě uvedené harmonie vznikají změny, k nimž přiřazujeme nové názvy:
chronopatologie, míra chrono-fitness, chrono friendly – přívětivé prostředí apod.
Naše léčebná, a to multikompartmentová strategie má za úkol obnovit a udržovat interní i externí
synchronizaci, sladit ji se systémem a timingerm léčby, vyšetřování, ošetřovatelských postupů,
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s časovými okny pro výkony a intervence. Vyžaduje vypracování metodických doporučení a tzv.
balíčků opatření jako jiné poruchy. Mají za úkol cílit přímo na zhroucený systém vzájemné
informovanosti orgánových systémů a na obnovení jejich integrace v organismu.
V budoucnosti se vůči rytmicitě zvýší odborná pozornost. Klinicky ji začali již respektovat
a vyšetřovat např. kardiologové s variabilitou srdeční akce a frekvence, nutriciologové s rozvržením
umělé výživy v průběhu dne a noci, operatéři s optimálním načasováním plánovaných výkonů atd.
Molekulární podstata a sítě cirkadianní rytmicity a jejich význam

Rotace země ve 24hodinovém cyklu a poměr trvání světla a tmy mají externí vliv na fyziologické děje
v organismu, na metabolismus, na chování a na další děje s intrinsickým buněčným rytmem
přibližně 24 hodin v molekulární transkripci a ve zpětnovazebných vztazích. Zodpovídá za ně celá
řada genů, uváděných podrobně v textu článku. Ve svém integrovaném a výsledném působení
ovlivňují tělesnou teplotu, EEG aktivitu, kardiovaskulární a respirační funkce, hemokoagulai
a imunitu.
Koordinace – vzájemná i časová je zajišťována centrálně cestou nucleus suprachiasmaticus
v hypotalamu a periferně ve všech buňkách a tkáních.
Nejintenzivněji působícím stimulátorem – udavatelem času pro ně je teplota, krmení – výživa,
fyzická aktivita, sociální interakce a to cestou humorální i neuronální. Působí na ně i externí podněty
z prostředí, které mohou vést k desynchronizaci. Je to běžně známo při vysokorychlostních
přesunech přes poledníky ( tzv. jeg lag), kdy je třeba jednoho dne ke kompenzaci udavatele času
na každé překročené časové pásmo.
Endogenní rytmy se adaptují rozličnou rychlostí, působí až chaoticky dyssynchronií jejich vzájemné
orchestrace. Hlavní roli hraje v interní i externí synchronizaci melatonin.
Jeho sekrece v epifýze je inhibována jasným světlem, které púsobí ne nervové buňky v sítnici;
v průběhu dne jsou hladiny melatoninu velmi nízké – je „hormonem tmy“ a je výzkumně sledován
u živých organismů, aktivních dominantně v průběhu dne nebo v průběhu noci.
Chronotypy

Většina lidských bytostí má režim bdělosti v průběhu dne střídavě se spánkem v noci. Chronotyp
je pojem, vyjadřující způsob daného režimu v poměru k času; převažují jedinci s časnou aktivitou –
tzv. skřivani. Budí se časně ráno s nejvyšší aktivitou v první polovině dne a s časným uléháním
ke spánku; naopak tzv. sovy mají své projevy časově opačné.
K individuálnímu určení a rozlišení slouží specifické dotazníky a skórovací systémy, v textu článku
uváděné s přesnými citacemi. Jejich údaje korelují s výkyvy melatoninu, resp. s nástupem jeho
funkce.
Fenotyp má výrazný genetický podtext a jeho dysfunkce není pro integrovaný organismus příznivá.
Jsou známy i rozdíly mezi oběma typy s jejich patofyziologický uplatněním. „Sovy“ mají údajně vyšší
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predispozici pro vznik diabetes mellitus, pro rozvoj metabolického syndromu; inklinují ke zvýšení
BMT a k sarkopenii a k depresovním poruchám.
Znalost chronotypu pacienta má svůj význam – umožňuje personalizovaný časový režim
i posuzování rizikových faktorů, úpravu režimu osvětlení, výživy, u lůžka, aktivit, rehabilitace,
návštěv u lůžka, spánku, tj režim pro nejvhodnější nastavení terapie, podmínek prostředí, tj. její
logistiky.
Chronopatologie

Cirkadianní rytmy mohou být narušeny endogenně i geneticky – epigeneticky získanými podněty
a vzniklé dyssynchronie a dysrytmie jsou vázány k manifestaci chorob – jako je obezita, diabetes
mellitus, metabolické poruchy, kardiovaskulární choroby a onemocnění a nádory.
Genetická disrupce vedou k poruchám spánku, k dysregulaci buněčné proliferace, k poruchám
opravy DNA, k apoptóze. Genetický polymorfismus se experimentálně u myši projevil jako rizikový
faktor ( PER1 a PER2) pro nádorovou chorobu; u lidíé pro metabolické patologie, nepříznivý vliv má
pro vývoj závislosti na alkoholu a na užívání drog – viz tab. 1.
Tab 1. Rizikové faktory pro disrupci tzv. chronofitness

Cirkadianní dysfunkce

Klinické následky

Inverze spánek/bdělost

Spánkový deficit
Delirium
Intolerance fyzioterapie
a rehabilitace

Kontinuální enterální a parenterální
nutrice v nočních hodinách

Intolerance glukózy
Dyslipidemie
Metabolické dysfunkce

Invazivní výkony v noční době

Zhoršené hojení ran
Tvorba dekubitů …..
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Následky disrupce cirkadianní rytmicity jsou známé i u směnného zdravotnického personálu.
Noční směny působí přibližně stejně jako cestování přes 12 časových pásmem. Pracovníci trpí

spánkovými poruchami, inklinují k obezitě a k dalším metabolickým syndromům, snad i ke vzniku
tumorů. Spánková deprivace a restrikce má nepříznivý vliv i na zdravé pracovníky – představuje
„sociální jet lag“. Vzájemné vztahy jsou vyjádřeny i kruhovým grafem s překrývajícími se prvky.
Cirkadianní dysrytmie u pacientů v kritickém stavu a v intenzivní péči

Cirkadianní dysrytmie často přetrvává i samotný kritický stav po jeho úvodním zlepšení, např. dlouho
až do postseptického období.
Může se projevovat desintegrací až chaotickou situací v organismu - projevují se např. delirantním
stavem, vznikajícím až u 80 % pacientů s poruchami spánkové architektúry. Dalším projevem je
zhoršená funkční výkonnost imunitního systému a zpomalení rekondice.
Delirium bývá spojeno s omezenou amplitudou metabolitů melatoninu v moči –
6-sulfatoxymelatoninu. Cirkadianní disrupce a poruchy spánku často deliriu předházejí. Vzájemná
spojitost a překrývání jsou zřejmé v obr. 1., propojují se zřejmě i s kognitivní dysfunkcí.
K rizikovým stimulům se připojuje i propofol - omezuje např. mitochondriální respiraci – oxidativní
fosforylaci v jejím cirkadianním rytmu.
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Byly hledány možnosti pro klinickou a ošetřovatelskou intenzivní péči, jak cirkadianním poruchám
a zhroucení předcházet – viz tab. 2 jak chronobiologii zachovat. Jsou základem „balíčku“
a metodického doporučení.
Tab.2. Možnosti optimalizace prosředí intenzivní péče z pohledu chronopatologie

Udavatel času

Optimální prostředí intenzivní péče

Světlo

Jasné světlo v průběhu hodin s denním světlem ( > 1000 lx)
Minimalizace světelné poluce v noci (< 1 lx…podle možnosti)
Tmavé masky na oči

Strava, výživa

Intermitentní výživa v průběhu dne podle zvyklých časů
Pokud lze, vyhnout se kontinuálnímu nebo nočnímu podávání

Teplota

Teplejší prostředí během dne, chladnější v noci

Fyzioterapie

Denně ve stejnou dobu
Respektovat chronotyp při plánu rehabilitace

Hluk

Minimalizace hluku v průběhu noci
Ušní plombičky do zvukovodu v noci

Intervence

Minimalizace v noci, týmový přístup
U pacientů bez sedace spánek podle jejich časového vzoru

Farmakosedace

Minimalizace „prášků na spaní“
Zvážit medikaci melatoninem – do 5 mg ve 21 h
Podávat medikace s optimálním časovým rozvrhem podle jejich účinnosti

___________________________________________________________________

V běžném prostředí se variace v intenzitě světla a tmy pohybuje v rozmezí od 0,0001 lx v noci bez
měsíčního světla až po 0,25 lx při jasném úplňku. V průběhu dne je 1 000 lx při zamračené obloze
a s intenzitou 130 000 lx při jasném počasí se zářícím sluncem.
Na pracovištích intezivní péče je v noci běžně intenzita 10 lx a v průběhu dne 158 lx, čili světlo je
trvale přitlumené s malým rozdílem. Jakmile je intenzita světla v noci vyšší, i když jen na přechodnou
dobu, tlumí uvolňování melatoninu a tím i cirkadianní rytmicitu v různých tkáních – blíží se totiž
působení téměř konstantního osvětlení. Tento jev je velmi nepříznivý, jak ukázaly studie u zvířat.
Střídání intenzity bylo studováno i na jednotkách intenzivní novorozenecké péče – projevilo
se v rychlejším zvyšování hmotnosti dětí s možností časnějšího propuštění z NICU. Jasné denní
světlo snížilo výskyt delirií u dospělých pacientů v intenzivní péči.
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Rytmicitě svých pacientů se má přizpůsobiti „chronofriendly“ působící jednotky intenzivní péče –
s velkými okny, přímým světlem, dostatečným umělým světlem, větším zastoupením modrého
světla, úpravou barev mobiliáře.
Tyto podněty nemůže nahradit fototerapie, je neúčinná i u sedovaných pacientů na lůžkách
intenzivní péče.
Noční osvětlení má být minimální a pro větší nutné intervence jen cíleně spotové. Pacienti mohou
být před osvětlením chráněni i očními maskami. Světlo a monitory se žlutým / oranžovým světlem
výrazněji tlumí sekreci endogenního melatoninu; je možno je kontrolovat pomocí luxmetrů.
Výrazný hluk vede k deprivaci spánku; je třeba omezit intervence a užít plombičky do zevních
zvukovodů – jsou součástá prevence proti vzniku deliria.
Text je doplněn výrazně barevným schematem chrono-balíčku pro protektivní provoz
na pracovišti intenzivní péče

Umělá výživa

Pro periferní udavatele času je výživa hlavním stimulátorem a koordinátorem. Většina obratlovců
přepíná v noci bez příjmu glukózy na využívání a vytěžování ketonů. Přesto se v intenzivní péči umělá
výživa podává nejčastěji kontinuálně – a to jak v enterální tak v parenterální formě.
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Přitom omezení příjmu potravy v noci je významné pro udržení cirkadianní rytmicity a pro prevenci
metabolických poruch. Pokusy u myší, aktivních v noci, ukázaly pokles jejich přežití
při experimentech se sepsí, když bylo schéma výživy vertováno o 180 °.
Tento nepříznivý posun se uvádí i do souvislosti mezi prací v nočních hodinách a vznikem obezity
a metabolických poruch; ovlivňuje i cyklistu střevního mikrobiomu.
Dosud nebyly dostatečně studovány rozdíly mezi kontinuální výživou a intermitentní bolusovou
výživou z pohledu jejich časového harmonogramu v průběhu dne a noci. Mark uzavírá ve své studii
(Mark 2015), že kombinované doplňování aminokyselin a proteinů v noci omezuje rekondici
kosterního svalstva a bolusové podávání je naopak podporuje. Doporučuje opustit kontinuální
enterální výživu jako nefyziologickou.
Tělesná činnost

Ztráta tělesné činnosti v průběhu dne má v intenzivní péči mnoho důvodů – sedaci, celkovou
dekondici, parézy, plegie, ICU slabost, sarkopenii, polyneuropatii a/nebo myopatii, prodlouženou
a chronickou kritickou chorobu s umělou ventilací apod. Pacienti jsou po většinu času v supinní
poloze, polohováni jen střídavě na boky. Proto se velmi zdůrazňuje časná a to i pasivní vertikalizace,
mobilizace a to v denním čase, který odpovídá předchozímu chronotypu daného pacienta. Nejvíce
informací o něm podají členové rodiny z dlouhého spolužití – viz výše v textu.
Sedace / analgosedace

Sedace je často až vitálně indikována u akutních pacientů v kritickém stavu. Nicméně sedativa
zhoršují spánkový vzorec i jeho celkovou architektúru, mohou stimulovat vznik deliria a cirkadianní
dysrytmii. Nejzávažnější účinek se v tomto směru připisuje benzodiazepinům. Sedaci a sedativa
je třeba volit s respektem k jejich optimálnímu timingu.
Balíček – „chronobundle“ je souhrnným metodickým doporučením z pohledu ochrany individuální
cirkadianní rytmicity – viz přehledný a schematický multikompartmentový obrázek 2, vložený
do textu.
Již v minulosti byly podobné balíčky vypracovány např. pro vrcholové sportovce a výjimečně nadané
studenty. Základní podklady k jejich vypracování poskytují nejlépe členové rodin se svými
informacemi.
Výhledy

Dosud je málo relevantních studií a validních biomarkerů. Výzkum znesnadňuje i heterogenita
základních chorob, onemocnění a inzultů, s nimiž jsou pacienti na lůžka intenzivní péče přijímáni.
Přesto je komplexní výzkum v nejbližší budoucnosti velmi potřebný – výsledkem bude zlepšení tzv.
chronofitness. Prozatím se užívala např. polysomnografie a aktigrafie, ale celé téma je rozvětvené
daleko více a má širší a tím i důležitější význam.
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Je nutno vypracovat názvosloví – zatím se do studií řadí hladiny kortizolu, glykemie, hodnoty
krevního tlaku a MAP - středního arteriálního tlaku např. v předranních hodinách. Určují se špičky
i sedla, jejich posuny a změny i adaptace v průběhu dnů.
K biomarkerům se nyní zařazují melatonin, kortizol, metabolity melatoninu v moči, cykly spánek bdělost v polysomnografickém sledování, hodinové záznamy tělesné teploty, diurézy; sledují
se oscilace inzulinu, grelinu, leptinu, růstového hormonu.
Chronoterapeutika a jejich logistika

Pojmy vyjadřují především načasování intervencí i podávání léků v průběhu dne a noci, časově
zacílené k jejich nejlepší účinnosti.
Hepatální a renální clearance mají rovněž svou cirkadianní rytmicitu. Je zatím nejvíce propracována
v léčbě nádorové choroby a její chemoterapie. Antibiotika, steroidy, antikoagulancia mají rovněž svá
optimální terapeutická okna. Benzodiazepiny posunují endogenní hodiny podle doby, kdy jsou
podány.
V operatívě se poukazuje na skutečnost, že plánované kardiochirurgické výkony mají příznivější
výsledky, pokud se provádějí časně odpoledne, což koreluje s oscilující expresí genu nukleárního
receptoru Rev Erba.
V pokusech na myších se příznivě osvědčilo ošetřování popálenin v průběhu dne - až v 60 % se hojily
rychleji – fibroblasty mají totiž ve své aktivitě a množení rovněž cirkadianní výkyvy.
Farmakologická úprava cirkadianní dysrytmie

Melatonin zřejmě koordinuje fáze periferních a centrálních hodin v organismu. U lidí je secernován
z epifýzy – sekrece je zahájena v rozmezí 21. až 23. hodiny a dosahuje vrcholu mezi 1. a 3. noční
hodinou. Jeho nejnižší hladina je mezi 7. a 9. hodinou ranní – je zrcadlovým obrazem sekrece
a hladin kortizolu.
V enterálním podání zvyšuje kvalitu spánku; užívá se i ke zmírnění jet lag fenoménu. U části pacientů
v intenzivní péči se prokázal úvodní úspěch v kvalitě spánku a v prevenci deliria, zatím je ale
k dispozici málo studií.
Perspektívy

Výzkum se bude nadále věnovat fyziologii, změnám, ligandům Rev Erba (alfa a beta), receptorům
pro kyselinu retinovou.
Výzkumy budou sloužit pro léčbu a prevenci metabolického syndromu. Jejich výsledky se uplatní
nepochybně i v intenzivní péči k formulaci nových chronobiologických a multikompartmentových
strategií svými komplexními balíčky, určenými k ochraně synchronizovaných a integrovaných rytmů
ve funkcích lidského organismu.
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Zatím jsou k okamžité dispozici nefarmakologické prostředky pro environmentální úpravu
nejbližšího prostředí pacienta v intenzivní péči.
Chronoterapie se bude přizpůsobovat aktuálním lidským chronotypům – jejich znalost se zařadí mezi
významné prvky intenzivní medicíny.
MCKENNA, Helen, Gijsbertus T. J. VAN DER HORST, Irwin REISS a Daniel MARTIN. Clinical chronobiology: a
timely consideration in critical care medicine. Crit. Care [online]. 2018, 22(190) [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1186/s13054-018-2041-x. ISBN 1364-8535. Dostupné z:
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-018-2041-x
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Varia
Funkční odemčení mozku - „locked-in“ stavu přímo u lůžka
Velmi závažný inzult, poškození mozku – traumatické, anoxické, cévní je v úvodu nejčastěji
vyjádřeno komatem – naprostou nepřítomností bdělosti a bez známek vědomí; může být
přechodem k vegetativnímu stavu – syndromu intermitentní areaktivní bdělosti (VS / UWS).
Pacienti s minimální bdělostí – MCS (minimal consciousness state) jsou schopni účelného jednání,
ale bez projevů komunikace. MCS lze dále rozdělit na MCS+ a MCS- podle přítomnosti nebo
nepřítomnost základních řečových funkcí. Vznik a vývoj MCS lze ještě dále podrobněji určovat podle
funkčnosti komunikace.
Pacienti s „locked-in“ syndromem – uzamčením mozku mohou být mylně považováni za bezvědomé,
nekomunikativní. … Jsou nicméně schopni kontaktu, ale nevyjádří jej při kompletní paralýze příčně
pruhovaných svalů, kromě zcela zřejmé a cílené komunikace pohyby očních bulbů (Gosseries et al.
2014).
Výskyt syndromu uzamčení mozku a jeho projevů zatím nebyl systematický. V USA se odhadují počty
takto postižených pacientů na 25 000 – 420 000 případů pro VS / UWS vegetativní syndrom
s areaktivní bdělostí a na 112 000 – 280 000 pacientů pro MCS – stav minimálního vědomí
(Hirschberg, Giacino 2011).
Správná diferenciální diagnostika a diagnóza mají přitom vliv na léčbu i na prognózu,
na neurorehabilitaci, na analgetizaci, na autonomii pacienta i na lékařské rozhodování o paliativní
péči.
Nesprávná diagnóza se může podle literárních údajů stanovit při nedostatečných znalostech
a zkušenosti klinického lékaře až ve 40 % těchto inzultů a jejich projevů.
Diagnostika se opírá o 5x opakované standardizované vyšetření podle CRS – R Coma Recovery ScaleRevised (Wannez et al. 2017). Může být úspěšná v detekci skrytého vědomí až ve 20 % případů
a potvrzena fMRI a HD – EEG nebo i transkraniální magnetickou stimulací spolu s HD-EEG
(TMS – EEG).
Výsledky byly základem formulace funkčního locked-in syndromu / syndromu uzamčeného mozku
nebo syndromu kognitivně motorické disociace (CMD).
Patofyziologie CMD není dosud přesně prozkoumána a vysvětlena. Nejčastěji vzniká
po mozkolebečních poraněních. Pacienti jsou při vědomí, ale neschopni jednání, které by kontakt
ozřejmilo. Často je třeba doplnit vyšetření fMRI, a to i z medicínsko-právních důvodů.
Alternatívou je opakované otestování EEG, zaměřené na projevy na dané jednoduché
a srozumitelné výzvy. Obě metody lze kombinovat (Schiff et al., New York).
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Studie

Nová studie zařadila do svého souboru 28 pacientů po velmi závažném poškození mozku a 15
kontrolních zdravých dobrovolníků. Ve skupině 28 sledovaných pacientů jich 17 splňovalo kritéria
pro MCS; přičemž jeden z nich pro suspektní VS / UWS; 8 pacientů pro EMCS a tři pacienti pro
VS/UWS.
Ve většině případů bylo diagnosticky užito EEG se 17 elektrodami a u dvou pacientů s 23 a 29
elektrodami.
Zadávané úkoly byly: hra - tenis, prostorová navigace, plavání nebo poklepávání prsty. Údaje byly
sledovány kvantitativně na EEG projevech po výzvách s 10 a 14 vteřinovými přestávkami. EEG
záznamy byly pečlivě hodnoceny odborníky.
Pozitivní průkaz v reakci EEG na výzvu byl zjištěn u 21 pacientů ze 28 studovaných pacientů u 2 ze tří VS/UWS; u 11 ze 17 MCS a u všech 89 EMCS a u všech 15 hodnocených jedinců z kontrolní
skupiny.
Záznam fMRI byl pozitivní u 9 pacientů, další 2 pacienti nemohli vyšetření fMRI absolvovat.
Srovnávání s předchozími studiemi

Srovnávání s předchozími studiemi svědčí o poněkud početně odlišných, ale přesto kladných
výsledcích.
EEG a fMRI reakce svědčí o zachovaných schopnostech komunikace, podobně jako studie (Monti
et al. 2010) uveřejněné v New Engl J Med. Poté Curley (Curley et al. 2014) v časopise Brain uvedl
pozitivní reakce až u 40 % pacientů.
Charakter slovních výzev a stimulace může mít individuální význam; opakované výzvy nemusí být –
zřejmě pro únavu – úspěšné.
V kontrolní studii u zdravých dobrovolníků byly zřejmé konzistentní alfa, beta vlny nad centrálními
kanály. U pacientů po inzultu mozku byly variabilní temporální vzorce EEG reakcí se zvýšenou nebo
se sníženou mohutností v delta a beta frekvencí.
Hodnocení

Výsledky jsou stále podrobovány podrobnějšímu a cílenějšímu výzkumu. Vyžadují srovnávání
klinických a neurobehaviorálních nálezů EEG a fMRi; jinak mohou totiž nesprávně interpretovat
pacienty s afázií, s abulií nebo se senzorickým zhoršováním. Tyto uvedené odlišné stavy jim mohou
zhoršovat reakce na zadávané výzvy a úkoly.
Doplňující diagnostiku vědomí a informaci poskytnou EEG, metabolický PET, fMRI, TMS - EEG –
zpřesňují stanovení diagnózy stavu vědomí u pacientů s motorickou areaktivitou. Reakce může
modifikovat i medikamentózní sedace.
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Schopnost komunikace je nevýznamnější příznivý prognostický faktor budoucí dobré kvality života
za podmínek locked-in syndromu.
Etické zásady beneficence a respektu k autonomii pro pacienta nás rovněž směřují k opakovaným
snahám o obnovení komunikace u CMD pacientů.
Současné poznatky a vyšetřovací možnosti s nejvyšší pravděpodobností povedou k revizi –
k inovaci současné nozologie postkontuzních a postkomatozních stavů. V nich jsou zastoupeny
reziduální kognice současně s kompletní motorickou neschopností.
Jsou i výzvou pro rozpracování přesnější a účinnější neurorehabilitace, pro definici sebeurčení
a také kvality dalšího života.
BOLY, Melanie a Steven LAUREYS. Functional ‘unlocking’: bedside detection of covert awareness after
severe brain damage. Brain [online]. 2018, 141(5), 1239–1241 [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1093/brain/awy080. ISBN 0006-8950. Dostupné z:
https://academic.oup.com/brain/article/141/5/1239/4985458
CURLEY, William H, Peter B FORGACS, Henning U VOSS, Mary M CONTE a Nicholas D SCHIFF.
Characterization of EEG signals revealing covert cognition in the injured brain. Brain [online]. 2018, 141(5),
1404–1421 [cit. 2018-09-10]. DOI: 10.1093/brain/awy070. ISBN 0006-8950. Dostupné z:
https://academic.oup.com/brain/article/141/5/1404/4944064
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Neurologická dysfunkce a pozdní postseptické úmrtí
Počet občanů USA, ročně hospitalizovaných pro sepsi, se již zvýšil na 1,6 milionu. Úmrtnost klesla,
větší část z nich lze po intenzivní péči propustit dokonce z nemocnice. Inklinují nicméně po dobu
měsíců až let k předčasnému úmrtí; až 20 % pacientů pokročilejšího věku je tomuto riziku
vystaveno.
Pozdní mortalita se nepodílí jako izolovaný jev. Zvýšená je i morbidita s projevy zejména funkční
omezenosti – disability, kognitivního zhoršení, vícečetných dysfunkcí. Jejich intenzita odpovídá
SOFA skóre a výskytu agitovanosti a deliria (Schuler 2018).
Autoři editorialu prověřili funkční vztahy, charakterizující jednotlivé akutně zachráněné pacienty
v souboru před vznikem sepse s jejich akutními a chronickými dysfunkčními projevy a s pozdní, tzv.
odloženou smrtí v postseptickém období.
Zjistili v souhlase s předchozími obdobně varovnými studiemi, že pozdní smrt se přidružila významně
častěji. U nemocničního pobytu byla zaznamenána v 9,4 % a údaj odpovídal závažnosti akutní
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multiorgánové dysfunkce a multiorgánového selhávání, zejména neurologické, kardiální
a respirační výkonnosti.
V průběhu dalších tří let 60 % přeživších pacientů následně zemřelo. Nejzávažněji se na tomto
průběhu podílela mentální a neurologická dysfunkce se 6% nárůstem, každým rokem. Ostatní
systémy neměly v této studii tak intenzivní predispoziční význam.
Na nepříznivém vývoji se podílela délka umělé plicní ventilace, nutnost podávat vazopresory, užít
kontinuální extrarenální eliminační metody - CRRT.
Nelze vysledovat přímou příčinnou souvislost, ale vzájemné vztahy se statisticky potvrdily.
Z klinických projevů se účastnilo delirium ve 30 % v 6měsíční mortalitě, přičemž jeho
medikamentózní prevence se ukázala jako nepříliš účinná.
Slibný je z medikací nyní dexmedetomidin a úprava celého režimu intenzivní péče. Pozornost
se obrací k sedaci, k posuzování NSE.
Průběh si vyžaduje i zodpovědné prognozování , zejména při postupujícím nepříznivém vývoji,
protože intenzivní terapie a péče jsou velmi nákladné.
HENSLEY, Matthew K. a Hallie C. PRESCOTT. Bad Brains, Bad Outcomes: : Acute Neurologic Dysfunction and
Late Death After Sepsis*. Critical Care Medicine [online]. 2018, 46(6), 1001-1002 [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1097/CCM.0000000000003097. ISBN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201806000-00022
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Nitrobřišní hypertenze a kompartmentový syndrom na vzestupu?
Nitrobřišní hypertenze (IAH) a břišní kompartmentový syndrom (ACS) se v současné době zjišťují
u pacientů v intenzivní péči častěji. Projevy jsou podle výsledků mnoha studií diagnostikovány
u nechirurgických i u traumatologicko-chirurgických pacientů a podílejí se nepříznivě na jejich
morbiditě a mortalitě.
Rizikové faktory postihují celou řadu pacientů prakticky nezávisle na jejich základních diagnózách,
i když se zohledňují a realizují preventivní opatření, jak je zformulovala světová odborná společnost
WSACS (World Society of the Abdominal Compartment Syndrome) – viz Intensive Care Med 2013,
36, 1190 – 1206.
Výzkumná skupina z Kanady připojila k mnoha minulým retrospektivním studiím unicentrickou, ale
rozsáhlou prospektivní studii z jednotek intenzivní péče s traumatologickými, chirurgickými
i nechirurgickými 285 dospělými pacienty.
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Studie byla provedena u 285 pacientů v nemocnici centrové akademické úrovně s traumacentrem –
Victoria Hospital s rajonem 2 milionů obyvatel. Kapacita ICU o 28 lůžkách v časovém rozmezí 9. 9.
2015 – 31. 12. 2015 sloužila k pilotnímu projektu a studie pokračovala nadále až do 16. ledna 2016.
Informovaný souhlas byl vyžádán pro zařazení do studie i pro měření nitrobřišního tlaku
zprostředkovaným způsobem speciální cévkou v močovém měchýři.
IAH byl měřen dvakrát denně již od příjmu na ICU. Podle mezinárodního normativu je za IAH
považován nitrobřišní tlak ≥ 12 mm Hg trvalého měření nebo opakovaných změření, z nichž je určen
průměr nebo medián ze dvou následujících měření.
Výsledky

Z uvedených 285 pacientů byl ve 30 % případů zjištěn IAH již při příjmu do intenzivní péče
a u dalších 15 % pacientů se IAH rozvinula během jejich pobytu na ICU. Prevalence ACS byla 3 %.
Zásadními predispozičními faktory a aktuálními rizikovými faktory byla obezita, sepse, umělá plicní
ventilace a dále pozitivní 24hodinová tekutinová bilance > 3 litry.
IAH se u neventilovaných pacientů vyskytla ve 28 %. Nebyl zjištěn rozdíl ve vzniku mezi chirurgickotraumatologickými pacienty a nechirurgickými pacienty.
Celková mortalita na ICU byla 20 %. Byla významně vyšší – 30 % u pacientů s pozitivním IAH nálezem
a byla pouze 11 % u pacientů bez nálezu IAH – RR 3,33; 95% CI; 1,46 – 7, 57.
Hodnocení

Autoři uzavírají, že IAH je nezávislým rizikovým a predisponujícím faktorem pro zvýšení mortality.
Měření je jednoduché, není nákladné, má vypovídací aktuální i prognostický význam.
Doporučují je velmi naléhavě jako pravidelnou součást monitorovaných údajů.
Zvýšené hodnoty vyžadují neodkladnou léčbu a jejich kontrola a snížení se mohou příznivě účastnit
na dalším průběhu i na výsledné prognóze. Měření je indikováno i u pacientů bez nitrobřišního
postižení a bez nitrobřišních komplikací.
MURPHY, Patrick B., Neil G. PARRY, Nathalie SELA, Ken LESLIE, Kelly VOGT a Ian BALL. Intra-Abdominal
Hypertension Is More Common Than Previously Thought… A Prospective Study in a Mixed Medical-Surgical
ICU. Critical Care Medicine [online]. 2018, 46(6), 958-964 [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1097/CCM.0000000000003122. ISBN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201806000-00016
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Vliv tělesné teploty na mozkovou autoregulaci v akutním komatu
Zhoršená mozková autoregulace u neurokritických komatozních pacientů je vždy nepříznivým
prognostickým faktorem. Spoluúčastným nepříznivým faktorem je zřejmě i zvýšená tělesná teplota
a oba momenty spolu nepochybně souvisejí.
Studie a výsledky

Výzkumný tým z John Hopkins Hospital (Baltimore, USA), činný v neurokritické intenzivní péči
se věnoval retrospektivně studii souboru 85 pacientů s GCS < 8 z let 2013 – 2017. Mozková
autoregulace byla multimodálně monitorována cestou NIRS (near infrared spectroscopy)
a posuzována podle indexu mozkové oxymetrie - podle pomalých změn a výkyvů mezi regionální
tkáňovou StO2 a MAP – středním systémovým arteriálním tlakem.
Po úvodním souborném hodnocení byli pacienti stratifikováni podle tělesné teploty do čtyř
základních skupin:


žádná změna teploty : < 1 °C; n = 11



zvýšení teploty ≥ 1 °C ; n = 9



pokles teploty ≥ 1 °C ; n = 9



fluktuující výkyvy ≥ 1 % C ; n = 56

Tělesná teplota a index mozkové oxymetrie byly zaznamenávány po jedné hodině a dlouhodobě byl
posuzován i celkový klinický výsledek
Index mozkové oxymetrie vykázal lineárně přímo závislý vztah s tělesnou teplotou (beta = 0,04; +0,10; p = 0,29).
U všech pacientů, u nichž byly prokázány výkyvy, se projevilo, že změna o každý 1 °C tělesné teploty
vedla v témže směru o stejnou změnu při zvýšení a při snížení tělesné teploty v poměru 0,04 +- 0,01
(p < 0,001) a 0,02 +- 0,01 (p = 0,12).
Sledovaný soubor pacientů byl vzájemně srovnatelný z pohledu kapnometrie, hodnoty
hemoglobinu, středního arteriálního tlaku - MAP, medikace vazopresory, sedace i umístění
teplotního čidla.
Klinické výsledky (Rankinovou skóre 4 – 6) a mortalita se nelišily z pohledu propuštění, dožití tří
až šesti měsíců po inzultu.
Nejvýznamnější výsledkem bylo zjištění, že zvyšování tělesné teploty je spojeno přímo úměrně se
zhoršováním mozkové autoregulace.
ADATIA, Krishma, Romergryko G. GEOCADIN, Ryan HEALY, et al. Effect of Body Temperature on Cerebral
Autoregulation in Acutely Comatose Neurocritically Ill Patients. Critical Care Medicine [online]. 2018, 46(8),
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e733-e741 [cit. 2018-09-10]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003181. ISBN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201808000-00029
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Lze považovat hudbu za prevenci deliria u pacientů staršího věku?
Delirium u pacientů staršího věku v pooperačním období a v intenzivní péči je stále fenoménem
a zátěží, které si nárokují hledání nefarmakologických preventivních prvků, indikovaných lékařem
a poté spadajícím především do intenzivní ošetřovatelské péče.
Delirium je neurobehaviorální syndrom s poruchou vědomí, pozornosti, kognice a vnímání. Má své
tři základní formální projevy.


Hyperaktivní s agitovaným neklidem,



Hypoaktivní s apatií a letargií,



Kombinované se střídavými projevy.

Nejvyšší výskyt deliria se pozoruje u pacientů staršího věku. Převažuje u nich totiž chronický
zánětlivý stav, i když nízkého stupně, dále pokračující neurodegenerativní změny v mozku, omezená
schopnost homeostatické kompenzace, nízká rezerva v reakci na stres včetně nejistoty při pobytu
v neznámém a stresujícím prostředí.
Stresové podněty s uvolňováním stresových hormonů jsou z oblasti provedených chirurgických
výkonů, bolest, nepříznivé vstupy z oblasti traumatu a konečně stupeň systémové zánětlivé
odpovědi – SIRS – všechny přispívají k rozvoji deliria a k jeho prodlužování.
Starší pacienti k deliriu inklinují - k jeho akutnímu vzniku; přispívají k tomu i jejich senzorické
zhoršení, podávaná farmaka, imobilizace, nemožnost se věnovat rozptylujícím aktivním činnostem,
omezující a imobilizační prostředky, nepříjemně akusticky vnímané rušivé zvuky a hluk, spánková
deprivace.
Správný postup zahrnuje farmakologické i nefarmakologické prostředky, podporu kognice, časnou
mobilizaci s podporou spánku a se zachováváním cirkadianní rytmicity včetně aktivit a možností
spánku.
V současné pooperační péči a v intenzivní péči se doporučuje k prevenci i hudba – jako součást
muzikoterapie. Je schopna pozitivně ovlivnit stres a kontraproduktivní emoce cestou kmenových
reflexních oblouků. Osvědčuje se hudba v mírném, uklidňujícím tempu s jednoduchým opakujícím
se rytmem, s hlubšími tóny. Navozují zpomalení srdeční frekvence, frekvence dýchání a snižují
tendenci k hypertenzi.
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Tématu se věnovala randomizovaná kontrolovaná klinická studie s poslechem zvolené hudby u 40
pacientů ve věku 55 let a starších na ICU, určené pro traumatické a ortopedické pacienty - Trauma
Intensive Care and Trauma Orthopaedic Unit.
Výzkumná studie se věnovala vlivu hudby na úpravu oběhových parametrů, srdeční frekvence,
frekvence dýchání a systolického tlaku u 40 pacientů pokročilejšího věku. Sledované skupině byla
dvakrát denně po dobu tří dnů vysílána hudba po dobu 60 minut s výše uvedenou charakteristikou.
Hudba byla vybrána podle přání pacienta. K relaci byl využit iPod a sluchátka, k poslechu byly vždy
vyčleněny časové úseky a parametry.
K ověření účinku byl použit E-test s analýzou variance - ANOVA. Opakované hodnocení ANOVA
F (4,134) = 4,75; p = 0,001 statisticky ukázalo významné rozdíly v srdeční frekvenci před poslechem
hudby a po jejím poslechu a F (1,37) = 10,44; p = 0,003 pro systolický krevní tlak v totožných časových
intervalech.
Celková analýza po ukončení serie prokázalo výslednou statistickou významnost p = 0,010 a p =
0,005 a p = 0,39 a změnu hodnoty systolického tlaku s p = 0,001.
Prostředí pro všechny bylo srovnatelné po stránce provozu a ošetřovatelského harmonogramu.
Pacienti mohli poslouchat hudbu zařazenou v čase podle jejich přání. Mohli se přitom věnovat
i jiným aktivním činnostem.
Velký význam má volba muzikoprevence a její trvání od 20 minut – 2x denně až po 60 minut až 4x
denně. Většina sledovaných pacientů poslouchala hudbu vždy plných 60 minut. U části z nich
poslech přerušila návštěva rodiny, telefon, nutné medikace, hluk v prostředí, volba jiné hudby, přání
hudbu ukončit.
Všichni pacienti prožili celé sledované období bez deliria a souhrnně zhodnotili vliv hudby jako
přínosný.
Music helps prevent delirium in elderly critical care patients. ICU Management & Practice [online]. 2018,
August 8[cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/news/music-helps-preventdelirium-in-elderly-critical-care-patients
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Multirezistentní patogeny – jaké perspektívy?
Rezistence na ceftazidim - avibactam (dále C - A) - jedno z nových kombinovaných antibiotik se dále
prověřuje. Uvedený přípravek byl FDA uznán k léčbě velmi komplikovaných nitrobřišních infekcí
a uroinfekcí, vyvolávaných zejména karbapenem-rezistentními kmeny Enterobacteriaceae (dále
CRE). První zkušenosti podle studií a aplikací nicméně svědčí nejen o účinnosti, ale i o rezistencích –
viz níže uvedené citace z poslední doby.
SHIELD et a. uveřejnili unicentrickou retrospektivní studii u 77 pacientů, léčených C-A antibiotikem;
předpokládaná úmrtnost ke 30. dnu byla 81 % a k 90. dnu 62 % pacientů. Klinického úspěchu bylo
dosaženo u 55 % pacientů. Horší výsledky byly obecně u pneumonií, které se vyskytly u 43 %
pacientů souboru.
Hlavní rizikové faktory:


pneumonie RR 4,78; 95%CI; 1,03 – 22,2; p = 0.046;



nutnost CRRT – mimotělní podpory ledvin RR 3,09; 95% CI; 2,24 – 317.1; p = 0,009.

Rezistence vznikla u 10 % pacientů; patogenem byla ve všech případech Klebsiella pneumoniae
s rezistencí na karbapenemy – 3. subtyp.
Kanwar et al. provedli kazuistickou studii u pacientů s infekcí krevního řečiště, u nichž byla zjištěna
rezistence Klebsiella pneumoniae na colistin. Na přípravek C-A byla MIC 4 mikrog / ml. Po první
úspěšné kúře meropenemem, tigecyklinem a colistinem po 8 dnech léčby vznikl relaps. Prokázala
se nová rezistence na colistin, pravděpodobně po pohotové genetické modifikaci mgrB sekvence.
Posledním, téměř záchranným antibiotikem při CRE infekci byl dosud téměř vždy colistin; C-A
se nejeví jako zcela spolehlivý.
Vyvíjí se možnost terapie bakteriofágy - viz citace – testovaná např. u posttraumatického zánětu
CNS po provedené kraniektomii, vyvolaná multirezistentním kmenem Acinetobacter baumannii.
Přípravek musí být nicméně nastaven přímo individuálně a specificky na zjištěný izolát daného
patogenu. Lokální užití při fokální infekci není zřejmě dostatečně účinné - viz citovaný případ.
Indikováno bude zřejmě nitrožilní podávání s dosažením účinných hladin.
Relevantní výsledky a klinická doporučení je možno očekávat teprve v budoucnosti.
MARCELIN, Jasmine R. Multidrug-Resistant Infections: What's on the Horizon? Medscape [online]. 2018,
July 18 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/899190
KANWAR, Anubhav, Steven H MARSHALL, Federico PEREZ, et al. Emergence of Resistance to Colistin During
the Treatment of Bloodstream Infection Caused by Klebsiella pneumoniae Carbapenemase–Producing
Klebsiella pneumoniae. Open Forum Infectious Diseases [online]. 2018, 5(4) [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1093/ofid/ofy054. ISBN 2328-8957. Dostupné z:
https://academic.oup.com/ofid/article/doi/10.1093/ofid/ofy054/4982817
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LAVERGNE, Stephanie, Theron HAMILTON, Biswajit BISWAS, M KUMARASWAMY, R T SCHOOLEY a Darcy
WOOTEN. Phage Therapy for a Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii Craniectomy Site Infection.
Open Forum Infectious Diseases [online]. 2018, 5(4) [cit. 2018-09-10]. DOI: 10.1093/ofid/ofy064. ISBN 23288957. Dostupné z: https://academic.oup.com/ofid/article/doi/10.1093/ofid/ofy064/4951780
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Dlouhodobá umělá plicní ventilace a rozhodování o paliativní péči
Retrospektivní studie z národního registru z let 2009 – 2013 u pacientů ve věku > 18 let se věnovala
rozboru klinického průběhu u mužů i žen s trváním umělé plicní ventilace delším než 96 hodin.
Protokol posuzoval aspekty a kritéria pro určení paliativní péče u 1 751 870 pacientů / pacientek,
kteří splnili výše uvedená kritéria v daném období. Jejich diagnózy byly stanoveny podle MKN –
9. vydání.
Přechod k paliativní péči z intenzivní, plné terapie postupně mezi jednotlivými roky narůstal od 6,5
% v roce 2009 na 13,1 % v roce 2013; p < 0,001.
Mezi uměle ventilovanými pacienty, kteří zemřeli, se zvýšily indikace pokračující paliativní péče
z 15,9 % v roce 2009 na 33,3 % v roce 2013; p < 0,001.
Průměrná délka hospitalizace (medián) byl u pacientů bez zařazení do paliativní péče 17 dnů
a u pacientů, zařazených do paliativní péče byl 13 dnů; p < 0,001.
U pacientů, kteří byli přeloženi do následné krátkodobé nebo dlouhodobé péče, byl zjištěn kratší
pobyt. Pokud jim byla poskytována paliativní péče, byl 15 dnů v porovnání s 19 dny bez indikace
a přesunu z předchozí péče do péče paliativní; p < 0,001.
Faktory, spojené s častěji indikovanou paliativní péčí, zahrnovaly: starší, pokročilý věk, výskyt
malignity, větší nemocnice v městských aglomeracích, výuková zdravotnická zařízení.
Méně často byla paliativní péče indikována u nekavkazské etnické příslušnosti.
Studie v zásadě svědčí u dlouhodobě ventilovaných pacientů o navyšování indikací převodu z plné,
intenzivní péče do péče paliativní. Její realizace je spojena s kratší dobou hospitalizace.
CHATTERJEE, Kshitij, Abhinav GOYAL, Krishna KAKKERA, Sarah HARRINGTON a Howard L. CORWIN. National
Trends (2009–2013) for Palliative Care Utilization for Patients Receiving Prolonged Mechanical Ventilation*.
Critical Care Medicine [online]. 2018, 46(6), 1230-1237 [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1097/CCM.0000000000003182. ISBN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201808000-00004
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Vysokofrekvenční trysková ventilace – bezpečná a účinná v katetrizační
laboratoři kardiologů
Nová, ověřovací retrospektivní studie výzkumného týmu z Phoenixu (USA) za vedení Dra Bulkleye
potvrdila bezpečnost i účinnost vysokofrekvenční tryskové ventilace (dále HFJV) při katetrizaci.
I v nově provedené, původní studii pouze dva ze sledovaných a monitorovaných pacientů v průběhu
13měsíčního výzkumného trvání byli indikováni ke konverzi z HFJV na konvenční způsob umělé plicní
ventilace.
Katetrizaci a intervence proběhly úspěšně, s běžně krátkým trváním výkonu; intervenční
kardiologové byli spokojeni s komfortním průběhem.
Způsob je třeba kombinovat s TIVA; velmi přínosné bylo trvalé, průběžné monitorování EEG.
Retrospektivně byl posouzen a zhodnocen průběh v období březen 2016 – 2017 k následujícím
katetrizačním výkonům u intubovaných pacientů, uvedeným v tab.1.
Tab. 1:
Výkony

FiS – ablace
PVC – ablace
Fibrilace / flutter síní
Watchman implantace
SV ablace
Síňový flutter – ablace
Síňová tachykardie – ablace
Komorová tachykardie - ablace
PVC – předčasné komorové stahy

n

%

83
21
7
5
3
2
1
1
-

67
17
5
4
2
1
1
1
-

HFJV byla užita podle definice a parametrů, uváděných ve světové literatuře – viz Acta Anaesthesiol
Scand 2017; 61 (9): 1066 – 1074.
HFJV umožnila snížení inspiračního tlaku; zlepšil se hemodynamický profil pacientů, omezil se pohyb
hrudníku i pohyb levé síně. Zklidnilo se pohybově i intervenční pole, zkrátil se kontakt s ablačními
katétry i trvání celé intervence.
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Pouze dva pacienti z celého souboru HFJV netolerovali tento způsob umělé ventilace – oba muži
ve věku 72 a 73 let. První z nich měl rizikový BMI = 39; druhý měl BMI = 25; oba byli zařazeni
do kategorie ASA III a indikováni k ablaci při předčasných komorových stazích.
Indikací k přechodu na konvenční ventilaci byla u prvního pacienta setrvalá respirační acidóza;
u druhého vznikla těžká systémová hypotenze po jedné minutě HFJV.
Přesnou patofyziologickou příčinu intolerance nebylo možno určit. I studie jiných autorů udávají,
že 3 – 8 % pacientů netoleruje HFJV z různých důvodů.
Metoda je přesto velmi perspektivní, vyžaduje další a podrobnější rozpracování z více aspektů.
Zajištění a sledování pacientů kombinuje intraarteriální linku se standardní monitorací základních
životních funkcí, monitorování EEG, využití TIVA a zajištění tracheální intubací. V uvedené studii byl
užit pro HFJV ventilátor Monsoon.
DOYLE, Chase. High-Frequency Jet Ventilation Safe, Effective in Cardiac Cath Lab. Anesthesiology News
[online]. 2018, August 8 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/ClinicalAnesthesiology/Article/08-18/High-Frequency-Jet-Ventilation-Safe-and-Effective-in-Cardiac-CathLab/52318
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Optimalizace zajištění dýchacích cest a umělé ventilace při a po KPR
Umělé dýchání - umělá plicní ventilace (dále UPV) jsou součástí základní i rozšířené neodkladné
resuscitace; UPV pokračuje i po obnovení spontánního oběhu – ROSC. Metodická doporučení má za
svůj základ provedené observační studie a názory zkušených odborníků, a přesto není zcela
jednoznačně rozřešena.
Současné názory zdůrazňují především včas a účinně zahájenou a prováděnou nepřímou srdeční
masáž a defibrilaci výbojem AED.
Zajištění průchodnosti dýchacích cest má mnoho možností technické realizace. Obdobná je řada
možností pro provádění umělých vdechů. Pro dospělé platí poměr 30 : 2, vyšší FiO2 je přínosná.
Analýza účinnosti užitých protokolů referuje o statisticky vyšším přežití s propuštěním
z nemocnice u pacientů, kteří byli současně s nepřímou srdeční masáží také uměle ventilováni. Tyto
výsledky vynikají v porovnání s pacienty, resuscitovanými pouhou masáží.
Pokud je neodkladná resuscitace (dále KPR) prováděna vyškolenými a vybavenými záchranáři,
je indikována i umělá ventilace s co nejvyšší FiO2 a s užitím kapnografie.
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Rychlost zajištění dýchacích cest vyžaduje užít postup, který poskytuje nejvyšší pravděpodobnost
úspěchu.
Optimální FiO2 v průběhu KPR a poté i po ROSC není zcela jednoznačně doporučena. Malý stejně
jako vysoký přívod kyslíku mohou mít patofyziologicky nežádoucí účinek. Nicméně stále
se doporučuje užít během úvodní KPR co nejvyšší přívod kyslíku.
Teprve po ROSC se titruje optimálně obohacování dýchací směsi kyslíkem a volba optimální ventilace
podle SpO2 a ETCO2. Pacienti po zresuscitované srdeční zástavě v terénu i po srdeční zástavě vzniklé
v nemocnici procházejí syndromem po resuscitované srdeční zástavě – post cardiac arrest
syndrome.
Je nejčastěji spojen s komatem, s deficitními reflexy z dýchacích cest a s nedostatečností vlastního
dýchání. K danému stavu se připojuje i závažnost příčiny, která k náhlé srdeční zástavě vedla.
Je indikována doplňující tracheální intubace a pokračující umělá plicní ventilace.
U části resuscitovaných pacientů ale nelze vyloučit návrat vědomí; není v tom případě indikováno
ani mechanické zajišťování dýchacích cest. Tito pacienti jsou nejčastěji postiženi náhlou komorovou
fibrilací, jsou včas resuscitováni nepřímou srdeční masáží a pohotově a úspěšně defibrilováni. Jejich
prognóza přežití a výsledného neurologického nálezu a mentální rekondice
je příznivá.
Optimální zajištění pacientů pro jejich transport na urgentní příjem nemocnice je tracheální
intubace, pokračující umělá plicní ventilace a oxygenace i po ROSC.
Medikace pro tracheální intubaci a hladký transport se nejčastěji volí s ketaminem, midazolamem,
fentanylem a rokuroniem.
NEWELL, Christopher, Scott GRIER a Jasmeet SOAR. Airway and ventilation management during
cardiopulmonary resuscitation and after successful resuscitation. Crit Care [online]. 2018, 22(190) [cit.
2018-09-10]. DOI: 10.1186/s13054-018-2121-y. ISBN 1364-8535. Dostupné z:
https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-018-2121-y
Best airway and ventilation strategy during CPR and after resuscitation. ICU Management & Practice
[online]. 2018, August 22 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://healthmanagement.org/c/icu/news/bestairway-and-ventilation-strategy-during-cpr-and-after-resuscitation
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Epinefrin a OHCA
Stále se hodnotí a v nových studiích přehodnocuje podání epinefrinu při OHCA – zda znamená přínos
či zda o výsledku v příznivém smyslu nerozhoduje. Studie jsou důležité i proto, že k roku 2020 bude
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třeba zodpovědně připravit inovované znění k neodkladné resuscitaci cestou International Liaison
Committee on Resuscitation; to je poté pravidelně i celosvětově přebíráno i národními společnostmi
k výuce laického obyvatelstva i odborníků – zdravotníků.
Studie

Studie byla provedena jako randomizovaná, dvojitě zaslepená u 8 014 pacientů s OHCA ve Velké
Británii. Paramedické výjezdové skupiny v pěti zdravotnických záchranných službách National
Health Service v rámci KPR při OHCA podali buď parenterálně epinefrin (4 015 pacientů) nebo
fyziologický roztok jako placebo (3 999 pacientů). Provádění KPR bylo jednotné.
Prvotním hodnoceným výsledkem bylo přežití 30 dnů. Druhotným cílovým zaměřením bylo přežití
do doby propuštění z hospitalizace s příznivým neurologickým nálezem GOS (Glasgow Outcome
Score) kategorie 3. a nižší v modifikované Rankinově stupnici (žádná rezidua = 0; 6 = smrt).
Výsledky

Do 30 dnů přežilo ve skupině epinefrinu 130 pacientů (3,2 %) a ve skupině s podáním placebo
roztoku 94 pacientů (2,4 %) – OR 1,39; 95% CI; 1,06 – 1,82; p = 0,02.
Významný rozdíl mezi počty propuštěných z nemocnice s příznivým neurologickým nálezem byl 87
pacientů ze 4 007 pacientů = 2,2 % v porovnání se 74 pacienty z 3 994 pacienty = 1,9 %; OR 1,18;
95% CI; 0,86 – 1,61.
V době propuštění z nemocnice byly zaznamenány závažné neurologické následky se skóre 4 – 5
u více pacientů ve skupině epinefrinu než v placebo skupině se 39 ze 126 pacientů = 31,0 % vs. 16
pacientů z počtu 90 pacientů – 17,8 %.
Závěr

Po podání epinefrinu při OHCA bylo statisticky významně vyšší přežití 30 dnů. Z pohledu
neurologických následků nebyl u přeživších statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami.
Ve skupině po epinefrinu byl dokonce relativně vyšší počet přeživších se závažným stupněm
přetrvávajícího neurologického poškození.
PERKINS, Gavin D., Chen JI, Charles D. DEAKIN, et al. A Randomized Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital
Cardiac Arrest. N Engl J Med [online]. 2018, 379(8), 711-721 [cit. 2018-09-10]. DOI:
10.1056/NEJMoa1806842. ISBN 0028-4793. Dostupné z:
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1806842
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Tips and tricks – Cave
Je dexmedetomidin / dex kouzelnou hůlkou pro obtížné odpojování od
ventilátoru?
Dexmedetomidine (dále dex) má své osobité přednosti pro odpojování pacientů z umělé plicní
ventilace. Přibližně u 15 % ventilodependentních pacientů je však úspěšné odpojení velmi obtížné.
Dex je v klinickém užívání přibližně 20 let. V roce 1999 byl schválen FDA pro krátkodobou
analgosedaci při vědomí do 24 hodin trvání pro kritické pacienty v intenzivní péči.
V roce 2008 byl dán souhlas i pro sedativní indikace neintubovaných pacientů, pro chirurgické
i nechirurgické intervence.
V roce 2017 byla vydána CHEST/ATS metodická doporučení; doplnila odpojování a extubaci
a možnosti přechodu na neinvazivní ventilaci s minimalizací sedace (Chest 2017).
Dex má své výhodné vlastnosti: působí anxiolyticky, šetří - snižuje dávkování morfinu, neovlivňuje
dechovou aktivitu.
Má však i své nepříznivé, nežádoucí účinky – zejména s hemodynamickou nestabilitou – a je navíc
zatížen nově zdůrazňovaným pojmem „econotoxicity“, což znamená podstatně větší náklady než
další dvě nejčastěji užívané látky – midazolam ze skupiny benzodiazepinů a propofol. Srovnatelné
denní dávky znamenají v USA 40 US dolarů pro midazolam, 120 US dolarů pro propofol a 500 dolarů
pro dex.
Pro dex ale příznivě svědčí, že je schopen zkrátit trvání ventilodependence oproti midazolamu; mezi
dexem a propofolem je zřejmě doba odpojování srovnatelná.
Sedmiletá studie souboru s 9 603 případy odpojování po umělé plicní ventilaci o trvání > 48 hodin
(Chest 2016) prokázala jako výhodnější režim s dexem a s propofolem v porovnání s midazolamem.
Dex zkrátil navíc dobu do extubace v porovnání s propofolem. Soubor se skládal především
z pacientů po kardiochirurgických výkonech a 12 % z nich testovalo dex.
Nelze jej tedy určit jako „ kouzelnou hůlku, magickou střelu“. Pro jednotlivé pacienty je třeba
zohlednit jeho příznivé působení i jeho nežádoucí účinky podle obecně platného pravidla
v intenzivní péči.
V intenzivní péči není vše pouze černé a bílé; vše je mnohovrstevná šeď a všechna klinická
rozhodnutí je třeba činit přímo u lůžka konkrétního pacienta k jeho danému stavu (FRASER, 2015).
ROSENTHAL, Thomas. Is Dexmedetomidine a Silver Bullet for Ventilator Weaning? Pharmacy Practise News
[online]. 2018, May 30 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
https://www.pharmacypracticenews.com/Clinical/Article/06-18/Is-Dexmedetomidine-a-Silver-Bullet-forVentilator-Weaning-/48838
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Amisulprid v prevenci PONV
U operovaných pacientů vznikne po celkové anestezii v prvních 24 pooperačních hodinách nauzea
až zvracení (PONV) v 60 – 80 %. K výskytu inklinují především pacienti s nejméně třemi základními
rizikovými faktory: ženy; nauzea a popř. i zvracení se vyskytly již v anamnéze; pozitivní kinetóza,
nekuřáctví, pooperační analgetizace opioidy.
V prevenci se víceméně osvědčovaly antagonisté – blokátory různých drah, ovládaných vícečetnými
neurotransmitery vč. serotoninu, 5-HT3, dopaminu D2 a histaminu H1. Empiricky se jako účinné
prokázaly i kortikosteroidy. Adherence pacientů je přitom různá, předem není určena a tak
se k profylaxi poměrně rozpačitě doporučují jejich kombinace.
D2 antagonisté nejsou příliš populární, k jejich nežádoucím účinkům patří prodlužování QT intervalu
a extrapyramidové projevy. Dříve oblíbený droperidol byl uváděn do souvislosti se vznikem torsade
de pointes.
Do výběru v poměrně nedávné době přistoupil potentní antagonista D2 a D3 receptorů – amisulprid.
Přípravek je již dlouhodobě užíván jako antipsychotikum při akutní i chronické schizofrenii v denním
perorálním dávkování 50 – 1200 mg / den. Riziko prodloužení QT intervalu je zanedbatelné a arytmie
typu torsade de pointes a vznik extrapyramidových projevů jsou vzácné.
V poslední době se dávka 5 mg i.v. prokázala jako účinná i v profylaxi PONV vzniku, bez
nežádoucích projevů prodlužování QT intervalu. Lze jej kombinovat i s dalšími antinauzeozně
a antiemeticky účinnými přípravky.
Přípravek je registrován v České republice, využívá se především v psychiatrii.
Studie

Výzkumná skupina z univerzitního pracoviště anesteziologie a kritické péče ve Würzburgu provedla
dvojitě zaslepenou, randomizovanou multicentrickou a mezinárodní studii se srovnáváním
amisulpridu s placebem.
Do souboru bylo zařazeno 1 147 dospělých chirurgických pacientů, kteří byli již apriorně zatíženi
třemi nebo čtyřmi rizikovými faktory pro vznik PONV.
Byla jim podána buď jednorázová bolusová i.v. dávka s 5 mg amisulpridu nebo placebo již při úvodu
do celkové anestezie jako doplněk non-dopaminergního antiemetika, nejčastěji ondansetronu nebo
dexametazonu. Pacienti byli pooperačně sledováni po dobu 24 hodin se zaměřením na projevy
PONV. Jako úspěch byla hodnocena absence nauzey a zvracení a skutečnost, že nebylo třeba
doplňovat antiemetikum z jiné farmakoskupiny.
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Výsledky a hodnocení

Plný úspěch se dostavil u 330 pacientů z celkového počtu 572 pacientů v souboru, tj. v 57,7 %
ve skupině s amisulpridem a u 268 pacientů z jejich celkového počtu 575 , tj. ve 48,6 % v kontrolní
skupině s placebem: rozdíl 11,1 %, 95% CI, 5,3 – 16,8; p < 0,001.
Při obdobném srovnávání byla další výsledky:
Zvracení se vyskytlo v 13,8 % vs. 20 %; p = 0,003.
Nauzea se vyskytla v 50 % vs. v 58,3 %; p = 0,002.
Významná nauzea v 37,1 % vs. 47,7 %; p < 0,001.
Doplňková medikace indikována: ve 40,9 % vs. 49,4% ; p = 0,002.
Výsledky byly příznivější pro skupinu po podání amisulpridu. Nežádoucí účinky z pohledu QT
intervalu v EKG ani jiné se nevyskytly.
Studie byla uzavřena zjištěním, že amisulprid je přínosným přípravkem pro kombinaci antiemetické
profylaxe a PONV pooperačních projevů u dospělých operovaných pacientů, predisponovaných
nejméně třemi rizikovými faktory. Je účinný po celkové anestezii v prvních 24 pooperačních
hodinách.
Výsledky studie jsou předloženy spolu s provedeným statistickým zpracováním v několika
podrobných tabulkách.
KRANKE, Peter, Sergio D. BERGESE, Harold S. MINKOWITZ, et al. Amisulpride Prevents Postoperative
Nausea and Vomiting in Patients at High Risk. Anesthesiology [online]. 2018, 128(6), 1099-1106 [cit. 201809-10]. DOI: 10.1097/ALN.0000000000002133. ISBN 0003-3022. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201806000-00017
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Hodnoty SpO2 se liší mezi prstem a uchem
Výzkumná studie na dané téma byla provedena v Montefiore Center v New Yorku. Zjistila, že se
ve 2,7 % případů měření SpO2 lišily simultánně zjištěné hodnoty z ucha a ze špičky prstu o 5 %
a více; u 4,6 % pacientů se dokonce lišily o 7 % a více.
Studie byla provedena u 50 pacientů, u nichž bylo zaznamenáno 566 takto spárovaných hodnot.
Rozdíly bylo možno uvést do vztahu k pohybu s pacientem, s hypotenzí, se sníženou regionální
perfuzí nebo s vazokonstrikcí.
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Pokud obě hodnoty jsou vyšší než 90 %, není třeba s nejvyšší pravděpodobností činit další
kategorické diagnostické kroky.
Pokud však jedna z hodnot je nižší než 90 %, vyžaduje aktuální stav podrobnější a cílenou
diagnostiku a další opatření.
Je třeba věnovat hodnotám a jejich rozdílu trvalou klinickou pozornost. U rizikových pacientů a při
rizikových výkonech je vhodné již apriorně umístit snímače SpO2 na ušní lalůček i na dostupný prst.
V případě náhlého poklesu SpO2 v kterékoli lokalizaci jsou nutná okamžitá doplňující opatření:
-Při zavedené arteriální kanyle je indikován okamžitý odběr krevního vzorku k porovnání se vzorkem,
se vzorky z periferie.
-NIRS vykazuje změny regionálního průtoku daleko dříve, než se projeví klinické rozdíly, svědčící
např. pro nástup rozvoje šoku. Zvýšené hodnoty laktátemie jsou rovněž až následné a pro rychlou
terapeutickou reakci jsou pozdní.
KRONEMYER, Bob. Pulse Oximetry Saturation Values Differ Between Finger, Ear. Anesthesiology News
[online]. 2018, June 12[cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Multimedia/Article/05-18/Pulse-Oximetry-Saturation-Values-DifferBetween-Finger-Ear/49983
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Stoupající BMI = riziko hypoxemie při anestezii
Riziko hypoxemie u anestezovaných obezních pacientů je obecně známo, ale poměr vzájemného
vztahu mezi BMI a hypoxemií je studován poměrně vzácně. Tématu se u pacientů s BMI > 30 kg / m2
navíc komorbidních a se zvyšujícím se věkem věnoval výzkumný tým v New York University –
Langone Medical Center.
Považuje uvedený fenomén za velmi významný prvek nejen pro monitorovanou anesteziologickou
péči, ale pro komplexní perioperační medicínu, pro jednodenní a ambulantní intervence.
Účinnost spontánního dýchání je u obézních pacientů ve středu odborného anesteziologického
zájmu již několik posledních let (J Clin Anesth 2016; 33: 97 – 104).
Studie

Výzkumný tým nyní prověřoval 11 595 anesteziologických záznamů z ambulantních
gastroenterologických endoskopických intervencí z období června 2015 – 2016. Byly provedeny
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v šesti diagnostických centrech. Ze souborů byli vyloučeni obézní s BMI > 42 – 45, kteří již apriorně
nebyli vyšetřováni a ošetřováni ambulantně.
Hypoxemie byla definována periferním údajem SpO2 < 90 % a údaj byl monitorován
po 60 sekundách.
Rozdělení souboru do skupin podle BMI bylo následující:


10 – 24,9; n = 5 194



25 – 29,9; n = 3 932



30 – 34,9; obezita I°; n = 1 756



34.9 – 40; obezita II°; n = 584



> 40;

obezita III°; n = 129.

Přídatné faktory:


komorbidity byly z kategorie bronchiálního astmatu, CHOPN, GERD, chronické kouření –
nikotinismus;



rozdíly podle věku, pohlaví



rozdíly podle druhu a délky výkonu, intervence.

Rozdíly BMI a jeho stoupající riziko byly zjištěny od hodnoty BMI > 25, a to se strmě narůstajícím
trendem zhoršování do BMI k hodnotě 30.
Statisticky významný vztah mezi rizikem hypoxemie a SpO2 < 90 % a hodnotou BMI:
I. stupeň

OR 1,6; 95% CI; 1,3 – 1,8

II. stupeň

OR 2,8; 95% CI; 2,2 – 3,4

III. stupeň OR 1,8; 95% CI; 1,1 – 2,9
Nejvyšší riziko bylo zjištěno u pacientů s obezitou II. stupně výše, tj. od BMI = 30. Pokud byli
do souboru zařazeni i pacienti s komorbiditami, bylo riziko v dané skupině ještě výraznější.
Jedná se o velmi významný výsledek a platný údaj. Nejen aktuální zjištění, ale i trvání hypoxemie
navíc prognózu jejích následků ještě více umocňuje. Je třeba oběma faktorům věnovat již
v anamnéze daleko podrobnější pozornost z náležitou volbou anesteziologické péče.
Uvedená studie je podnětem k širšímu výzkumu. Pacienti jsou převážně vyšetřováni v centrech
ambulantní péče, spolu s narůstající obezitou v populaci a s důrazem na jejich bezpečnost
a na zachování kvality jejich života je téma tím významnější výzvou. Nejedná se pouze o udržení
průchodnosti dýchacích cest, ale o komplexnější pohled a náležitý postup vyžaduje i navazující
zaměření anesteziologického zajištění a intenzivního dohledu a péče.
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VLESSIDES, Michael. Increasing BMI Adds to Risk for Hypoxemia in Monitored Anesthesia Care.
Anesthesiology News [online]. 2018, June 25 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z:
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Přínos suplementace vitaminu D spinálním pacientům

Výzkumná skupina ze Stanfordské univerzity v Palo Alto v Kalifornii testovala v nové studii, zda jsou
dávky D vitaminu, dosud doporučované k jeho suplementaci léčebně postačující pro pacienty
se spinálním poraněním a to včetně sportovců. U dospělých pacientů je v metodickém doporučení
uváděna denní dávka 600 – 800 m.j. Uvedená kategorie pacientů je totiž charakterizována až 4 –
5krát vyšším rizikem nízké hladiny 25-hydroxyvitaminu D než je typické pro běžnou populaci.
D vitamin má přitom příznivý vliv nejen pro kostní hmotu, ale ovlivňuje i kardiopulmonální stav
a homeostázu; platí to zejména pro spinální pacienty bez možnosti pohybu a stálého tělesného
procvičování.
Studie

Výzkum se věnoval suplementaci D vitaminu u 20 pacientů v akutní fázi po spinálním traumatu
a 22 pacientům s chronicky probíhajícím spinálním poraněním, pokud zjištěná koncentrace
D vitaminu byla u nich nižší než 30 ng /ml.
Pacienti byli náhodným výběrem zařazeni do skupiny se suplementací nízkými dávkami D vitaminu
800 m.j. denně po dobu 6 měsíců. Srovnávaná skupina s vysokými dávkami užívala denně 2000 m.j.
denně po dobu 6 měsíců.
Pokud úvodní koncentrace D vitaminu byla 20 – 30 ng / ml, dostávali pacienti 4000 mj. denně
po dobu 1 měsíce a 2000 m.j. denně poté po dobu dalších 5 měsíců, pokud hladina D vitaminu
přetrvávala nižší než 20 ng / ml.
Výsledky byly hodnoceny po 1 měsíci, dále po 3 měsících a po 6 měsících. Byly užity systémy:


Beck Depression Inventory – BDI,



Modified Fatigue Impact Scale,



Brief Pain Inventory – BPI,



Dynamometrické výsledky.

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [online]. 2018, 65(32)

49

Základní koncentrace 25-hydroxyvitaminu D se v provedeném průzkumu statisticky významně
zvýšily s p < 0,01.
Suplementace vysokými dávkami ovlivnila jednotlivé parametry:


Pokles BDIi skóre – p = 0,034;



Zvýšení, zlepšení BPI – p = 0,034;



Skóre dynamometrie se lišila minimálně a navíc nebyla závislá na dávkování.

Rozdíly byly nejvíce patrné po 3 měsících, po 6 měsících nebyly již statisticky významné. Nízké
dávkování k uvedeným příznivým výsledkům nevedlo.
U špičkových sportovců svědčí i o zvýšení svalové síly – ve spolupůsobení stimulace, nutrice,
fyzioterapie atd. Dávkování nebylo provázeno nežádoucími účinky, výjimkou byla obstipace
po vysokém a dlouhodobém dávkování, mohla ale souviset i s charakterem spinálního traumatu.
Autoři doporučují zařadit do pravidelného skríningu již od příjmu uvedených pacientů
do intenzivní péče i hladinu D vitaminu a suplementovat ji, pokud je nízká.
Suplementace je bezpečná, ovlivňuje nejvíce depresi a únavnost. Výsledky vyžadují početnější
soubory, aby mohly podpořit modifikaci současných metodických doporučení.
SALAMON, Maureen. Vitamin D Eases Depression, Fatigue in Spinal Cord Patients? Medscape [online].
2016, October 16 [cit. 2018-09-10]. Dostupné z: https://www.medscape.com/viewarticle/870992
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Komedikace pregabalinu a opioidů je velmi riziková
Komedikace pregabalinu s opioidy ve vyšších dávkách je vysoce rizikovým faktorem pro vznik
nemocniční náhlé srdeční zástavy – IHCA (In Hospital Cardiac Arrest).
Pregabalin patří do skupiny antikonvulziv, ale v současné době je stále častěji předepisován k léčbě
chronické bolesti. Snadno v komedikaci potencuje tlumivý vliv opioidů na dýchání.
Studie

Výzkumná skupina z Toronta se věnovala vztahu mezi uvedenou medikamentózní kombinací
a mortalitou u pacientů ve věkovém rozmezí 15 – 105 let v období od 1. srpna 1997 do 31. prosince
2016.
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Soubor zahrnul 1 417 uvedených zemřelých pacientů. Jeho účastníci byli porovnatelní a byli
roztříděni do skupin podle věku, pohlaví, smrti s podezřením na účin spojený s opioidy, podle
pozitivní anamnézy chronické renální nedostatečnosti a komorbidit a výkonnosti – rezervy podle
Charlsonova skóre a indexu.
Takto sledovaná skupina měla nejčastěji bohatší komedikaci, početnější komorbiditu
až polymorbiditu.
Při kombinaci pregabalin – opioidy bylo riziko smrti vyšší než při medikace pouze opioidy – aOR =
1,68; 95%CI ; 1,19 – 2,36.
Analýzy senzitivity, předchozího podávání medikací s rizikem útlumu dýchání rovněž prokázaly
podobné vztahy mezi pregabalinem a opioidy.
Pacienti, kteří užívali poměrně vysoké dávky pregabalinu, byli ve větším riziku úmrtí vzdor
identickému dávkování opioidů ve srovnání s pacienty bez komedikace s pregabalinem – aOR = 2,51;
95% CI; 1,24 – 5,026.
U pacientů, kteří brali jen nízké dávky pregabalinu při chronicky podávaných opioidech, bylo sice
riziko smrti statisticky nižší, ale nicméně prokazatelné s aOR = 1,52; 95% CI; 1,04 – 2,22.
Komedikace nesteroidních analgetik – NAF s opioidy naproti tomu nebyla spojena s vyšší
mortalitou – aOR = 1,04; 95% CI; 0,9 -1,19.
Již v dřívější době byly jako obdobně rizikové hodnoceny komedikace gabapentin-opioidy
ve společné preskripci.
Gabapentinoidů je třeba se maximálně vyvarovat při podávání opioidů, a to zejména v situacích,
kdy je dávkování jednoho nebo druhého přípravku nebo dokonce obou uvedených léků zvýšené.
GOMES, Tara, Simon GREAVES, Wim VAN DEN BRINK, Tony ANTONIOU, Muhammad M. MAMDANI, J.
Michael PATERSON, Diana MARTINS a David N. JUURLINK. Pregabalin and the Risk for Opioid-Related
Death: A Nested Case–Control Study. Ann Intern Med. [online]. 2018 [cit. 2018-09-10]. DOI: 10.7326/M181136. ISBN 0003-4819. Dostupné z: http://annals.org/article.aspx?doi=10.7326/M18-1136
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Sublinguální sufentanil pro krátkodobou akutní bolest
Ve finálním klinickém zkoušení jsou sublinguální tablety sufentanilu a prokazuje se, že jsou účinné,
dobře tolerovány, bez významnějších nežádoucích účinků, podání je neinvazivní, jsou vhodné pro
akutní a poměrně krátce trvající bolest až střední intenzity.
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Výzkum se nyní klinicky zaměřil na indikace krátkých chirurgických intervencí – s pooperační bolestí
a pro užití v urgentní medicíně; není vhodný pro ambulantní, domácí preskripci.
Zkoušeny jsou pro dospělé sublinguální tablety v dávkách po 30 mikrogramech přípravku podané
aplikátorem pod jazyk.
Účinek nastupuje pohotově – do 6 minut, je poměrně spolehlivě předpověditelný; sufentanil nemá
aktivní metabolity, podání je neinvazivní, nestimuluje zvýšenou salivaci, takže nedráždí ke spolknutí.
Je déle účinný než po i.v. podání, má vyrovnanější hladiny. Při porovnání s opioidy se prokazuje,
že ty dosáhnou vyrovnaného účinku podstatně později - morfin za 2,8 hodiny, hydromorfon za 46
minut.
Sublinguální sufentanil je tolerován i pacienty staršího věku a komorbidními.
Studie

Byla provedena již řada studií, v klinickém výzkumu jsou k dispozici čtyři studie. Nyní je referována
studie celkem u 437 dospělých pacientů. Do ní bylo zařazeno 399 pacientů mladších než 65 let, 30
pacientů ve věku 65 – 74 let a 8 pacientů ve věku 75 let a starších.
Bolest byla hodnocena v subjektivní škále do počtu 11 bodů během 12 hodin po podání v pooperační
fázi a v průběhu jedné hodiny v akutních bolestivých případech.
U mladých pacientů v porovnání s kontrolní placebo skupinou byl ústup bolesti v průběhu 12 hodin
statisticky významný oproti placebo (P < 0,001) a P = 0,002 pro břišní chirurgické výkony a extirpace
burz a cyst. U seniorů nebyl výpočet statistické významnosti zařazen pro malý počet.
Tableta byla podávána pod jazyk aplikátorem, velmi rychle se rozpustila. Účinná koncentrace trvala
až 3 hodiny.
Nežádoucí účinky byly zanedbatelné: ve 44 % pacientů mladších než 65 let; u 54 % pacientů ve věku
65 let a v 13 % u pacientů ve věku 75 let a vyšším. Nedosáhly statistické významnosti.
Další studie byla provedena a publikována (Pain Medicine 2017) u 140 dospělých pacientů ve věku
40 let a starších pro pooperační bolest střední intenzity, tj. s hodnocením 4 body z 11bodové škály.
Bolest se výrazně zmírnila do 30 minut po prvním podání; do 15 minut po opakované dávce
a analgezie trvala až 12 hodin. U čtyř pacientů byla studie ukončena pro nedostatečnou analgezii,
u 45 pacientů se projevily nevýznamné nežádoucí účinky.
Zhodnocení: Účin sublinguálního sufentanilu v dávce 30 mikrog u dospělých různého věku
je rychlejší, delší, neinvazivní, je vyrovnanější oproti nitrožilnímu podání; vychytání přípravku
v mozku je pohotové při lipofilii uvedené látky.
Finální shrnutí výzkumu se připravuje pro FDA.
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https://www.painmedicinenews.com/Clinical-Pain-Medicine/Article/04-16/Rapid-Acting-SublingualSufentanil-Effective-for-Short-Duration-Acute-Pain/52439

Klíčová slova: Sufentanil sublinguální; Akutní bolest; Neinvazivní analgezie
Key words: Sufentanil sublingual; Acute pain; Analgesia non-invasive
Drábková

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [online]. 2018, 65(32)

53

Pro širší rozhled – Ad informandum
Časné intervence jsou prevencí rozvoje PTSD po intenzivní péči
Přehledový článek se věnuje problematice posttraumatické stresové poruchy (PTSD); jde o poměrně
novou nozologickou jednotku; je velmi významná, je zřejmě častější než jsme dosud předpokládali.
Snižuje značně výslednou kvalitu života po jeho akutní záchraně a po poskytnutí intenzivní péče. Při
dostatečné informovanosti intenzivistů, klinických psychologů je hrozba rozvoje PTSD z velké části
preventabilní a prevenci je třeba se věnovat velmi časně – již v průběhu pobytu na lůžku intenzivní
péče.
Studie a výsledky

Výzkumná skupina se věnovala rozsáhlým rešerším ze zdrojů CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL
a textům a dalším výsledkům mnoha provedených klinických studií nezávisle na jejich textovém
jazykovém vyjadřování.
Do hodnocených souborů byli zařazeni dospělí muži i ženy po pobytu a po léčbě na jednotkách
intenzivní péče. Rozděleně byli hodnoceni ti, kterým byla včas poskytnuta prevence PTSD
v porovnání se skupinou bez uvedených preventivních intervencí. Konečné hodnocení se věnovalo
rozvoji akutního stresu a/nebo PTSD. Celý soubor byl zpracován metodologií podle COCHRANE
zvyklostí.
Do celkového zpracování bylo zařazeno 17 studií. Nevýhodou byla jejich poměrná heterogenita.
V osmi ze 12 studií (67 %) bylo posuzování symptomatologie časné, tj. již v době pobytu
na intenzivním lůžku. V jedné z pěti studií (20 %) byla diagnostika s testováním zařazena
až po propuštění z intenzivní péče.
Zřejmý byl ústup obtíží a známek PTSD a její progrese u subjektů, kterým byly poskytnuty včas
preventivní podmínky před vznikem stresu a PTSD, a dále u těch, u nichž byly včas zařazeny klinickopsychologické preventivní prvky do jejich celkového léčebného režimu.
Výsledky svědčí pro závěry a doporučení:


PTSD po intenzivní péči je realitou a je z velké části preventabilní;



Časná opatření již v době pobytu na lůžku intenzivní péče jsou nejúčinnější a příznivě
se spolupodílejí na výsledné celkové kvalitě života zachráněného pacienta / pacientky jako
lidského subjektu.

ROBERTS, Michael B., Lindsey J. GLASPEY, Anthony MAZZARELLI, Christopher W. JONES, Hope J.
KILGANNON, Stephen TRZECIAK a Brian W. ROBERTS. Early Interventions for the Prevention of
Posttraumatic Stress Symptoms in Survivors of Critical Illness. Critical Care Medicine [online]. 2018, 46(8),
1328-1333 [cit. 2018-09-10]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003222. ISBN 0090-3493. Dostupné z:
http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201808000-00016
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Spiritualita a kritický stav
Spiritualita je definována v širokém pojetí jako součást humanity; zohledňuje u pacientů jejich
hledání, prožívání, názory, vnímání účelnosti i jejich zkušenost ve vztahu k aktuálnímu okamžiku
a situaci, k vlastnímu já, k blízkým i k ostatním lidem, k přírodě i k významným nebo posvátným
životním i transcendentálním momentům.
U pacientů v intenzivní péči se může měnit, vyvíjet zejména v konfrontaci s perspektivou hrozící
smrti se spirituálním hledáním, přehodnocováním, odpouštěním a s životní nejistotou.
Uvedené situace snadno vyvolávají distres pacientů i jejich blízkých. Vyžadují odpovídající duchovní
podporu, i když ji pacient předtím případně odmítal. Kliničtí lékaři by měli tyto lidské potřeby chápat,
být na ně připraveni a být schopni nové potřeby a žádosti pacientům a jejich blízkým naplnit.
Uvedený moment péče má stejnou důležitost jako volba nejvhodnější somatické léčby, jako příprava
k rozhodování, k přijetí informace o prognóze. Spirituální péče je součástí komplexní
psychosomatické podpory – vyžaduje naslouchat obavám pacientů i rodin i jejich rozvahám
a projevit pro ně pochopení s hledáním a nalezením nejvhodnější konkrétní pomoci.
Téma je v intenzivní péči stále více zdůrazňováno, jak prokazují i nové světové publikace – viz citace.
FERRELL, Betty R. Spirituality in Serious Illnes. Medscape [online]. 2018, July 17 [cit. 2018-09-10]. Dostupné
z: https://www.medscape.com/viewarticle/899241
STEINHAUSER, Karen E. a Tracy A. BALBONI. State of the Science of Spirituality and Palliative Care Research:
Research Landscape and Future Directions. J Pain Symptom Manage [online]. 2017, 54(3), 426-427 [cit.
2018-09-10]. DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2017.02.020. ISBN 0885-3924. Dostupné z:
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0885392417302907
NELSON-BECKER, Holly. Spirituality, religion and aging, illuminations for therapeutic practice. Thousand
Oaks, California: Sage Publication, 2018. ISBN 978-1412981361.
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Epigenetika – v čem je zajímavá i pro anesteziology, intenzivisty a
algeziology?
Je epigenetika jen zajímavá nebo je pro uvedené oborové lékaře relevantní pro budoucí poznatky
a osobní kreativní myšlení ve volbě optimálního odborného postupu?
Prokazuje se, že epigenetické procesy a projevy v anesteziologii, v intenzivní medicíně
i v algeziologii jsou velmi významné.
Charakteristickým konkretním příkladem v anesteziologii je již historicky známá maligní hypertermie
s mutací genu ryanodinových receptorů.
V algeziologii je významný polymorfismus cytochromu P450(CYP)2D6; ovlivňuje volbu
nejvhodnějšího opioidu pro daného pacienta. Syndrom dlouhého QT v rodině je rizikový
se zvýšenou pravděpodobností vzniku náhlé srdeční zástavy.
Poprvé popis zformuloval von Waddington v roce 1942, tj. ještě před identifikací DNA.
Teprve v prvních letech tohoto století se ozřejmily epigeneticky podmíněné a děditelné změny
v expresi genů, které nejsou zakódovány v sekvenci DNA. Hereditární možnosti jsou stále
diskutovány.
Schematický přehled s příklady poskytuje tab. 1
Tab 1. Příklady
Anesteziologie - anestezie
 Změna neurokognice vlivem acetylace histonu po užití prchavých inhalačních anestetik


Omezení růstu tumorů vlivem metylace DNA i lokálních anestetik



Využití mikro RNA jako pooperačního biomarkeru

Algeziologie – analgetizace
 Vznik chronicity bolesti, pooperační bolest vlivem acetylace histonů se zvýšením stresu,
steroidů


Vývoj tolerance opioidů acetylací histonu-penetrace neurobariéry cestou mikro RNA

Intenzivní medicína
 Tolerance vůči endotoxinu acetylací histonu při sepsi


Imunitní stimulace, podpora s Candida albicans – vliv modifikace histonu



MikroRNA jako regulátory vrozené imunity pro a při sepsi

_______________________________________________________________________________
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Stále přesnějších a bohatších analogických poznatků je stále více. U zcela normálního genotypu,
mohou k jeho změnám vést epigenetické mechanismy: DNA metylace, modifikace histonu nebo
ztráta kódovacích schopností RNA.
Ty jsou příčinou změn fenotypu; může se nadále i dědit, mohou se měnit podle životního stylu. Text
je velmi podrobně popisný se schématy a připojenými tabulkami pro odborníky.
Průkazy lze získat i srovnáváním jednovaječných, v úvodu identických dvojčat v průběhu jejich života
– postupně se začnou rozlišovat a mohou trpět i odlišnými chorobami.
Z pohledu epigenetiky se nyní věnuje intenzivní výzkumná pozornost: deliriu, neurotoxicitě
celkových anestetik, citlivosti na bolestivé stimuly, pooperační bolesti, různosti v toleranci
a adherenci opioidů, dále hyperalgezii, navozené opioidy, sepsi…
Výsledky zatím nemění naše přijaté odborné postupy. V budoucnosti se budeme nepochybně
epigenetikou a jejími konkrétními poznatky zabývat a řídit se jimi v personalizovaně cílené volbě
hypnotik, analgetik, medicínských postupů.
REINHOLD, A.- K., E. JENTHO, S. T. SCHÄFER, M. BAUER a H. L. RITTNER. Epigenetik. Wichtiges für
Anästhesisten, Schmerz- und Intensivmediziner. Anaesthesist [online]. 2018, 67(4), 246–254 [cit. 2018-0910]. DOI: 10.1007/s00101-018-0424-7. ISBN 0003-2417. Dostupné z:
http://link.springer.com/10.1007/s00101-018-0424-7
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Pacient s tracheostomií na domácí umělé plicní ventilaci
Domácí umělá plicní ventilace je pravděpodobně nejpokročilejší a nejvíce komplikovaný typ léčby,
poskytované mimo nemocniční zařízení (Dybwik, Nielsen a Brinchmann, 2011). Projekt DUPV byl
v České republice zahájen v roce 2003 a vznikl díky iniciativě Ministerstva zdravotnictví České
republiky, zástupců zdravotních pojišťoven a Fakultní nemocnice Brno (Mičudová, 2006).
Hlavním cílem dotazníku a tím i bakalářské práce bylo zjistit, zdali jsou respondenti dostatečně
informováni o DUPV a vědí, na koho se v případě potřeby obrátit. Tato informace by mohla být
přínosem pro organizace, které DUPV poskytují, aby v případě negativního ohlasu, mohly zvýšit
kvalitu informovanosti.
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Ošetřovatelská péče v domácím prostředí
Definice UPV

Definice podle Dostála: „Umělá plicní ventilace (UPV) představuje způsob dýchání, při němž
mechanický přístroj plně nebo částečně zajišťuje průtok plynů respiračním systémem.“ UPV
je využívána ke krátkodobé či dlouhodobé ventilační podpoře respiračního systému (Dostál, 2016).
V letech 2001 a 2002 za iniciativy European Respiratory Journal, proběhla studie, jež měla zhodnotit
užívání DUPV v celkem 16 evropských zemích. Česká republika do tohoto průzkumu nebyla
zapojena. Dotazníkového šetření Eurovent survey se zúčastnilo 329 center a celkem 21 526
ventilovaných osob z odhadovaných 483 center s 27 118 uživateli domácí umělé plicní ventilace.
Tato studie odhaduje prevalenci DUPV v Evropě na 6,6 na 100 000 osob. Nejvyšší prevalence je
ve Francii, Dánsku, Norsku, Finsku a Portugalsku.
Předložená bakalářská práce má teoreticko-průzkumný charakter.
Pro sběr dat bylo využito dotazníkového šetření s 17 otázkami. Dotazník byl určen pro osoby, které
jsou závislé na domácí umělé plicní ventilaci a také pro osoby, které o ventilované pečují. Otázky
byly zčásti inspirovány z bakalářské práce Mičudové, z roku 2006.
Z celkového počtu respondentů bylo 10 osob ventilovaných a 14 respondentů byly osoby, které
o ventilované pečují. Sběr dat probíhal od 1. do 15. dubna 2018.
Výzkumné otázky

1. Bude vrozená vada hlavním důvodem ventilace alespoň u 50 % respondentů?
2. Uvede alespoň 60 % respondentů, že se na péči o ventilovanou osobu podílí celá
rodina?
3. Budou všichni respondenti jako největší pozitivum DUPV uvádět, že může být
ventilovaná osoba se svou rodinou v domácím prostředí?
4. Uvede alespoň 60 % respondentů, že jako největší negativum DUPV vnímají technické
nedostatky?
5. Zmíní alespoň 90 % respondentů, že jsou dostatečně informováni o DUPV?
6. Mají se všichni respondenti v případě nutnosti na koho obrátit?
Soubor

Z celkového počtu respondentů bylo 10 osob (41,67 %) ventilovaných a zbylých 14 respondentů
(58,33 %) byly osoby, které o ventilované pečují.
Všichni respondenti, kteří uvedli možnost, že jsou ventilovaní (10 osob), byli muži. Celkem
12 pečujících osob má v péči muže a 2 pečující osoby se starají o ženy.
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Nejpočetnější skupinou bylo věkové rozmezí od 21 do 30 let, kdy toto rozmezí zastoupilo 7 (29,17
%) z dotazovaných osob. Naopak nejméně početnou skupinu tvořila věková kategorie pod 10 let,
kterou volili pouze 2 (8,33 %) respondenti. Celkem 5 (20,83 %) dotazovaných osob na domácí umělé
plicní ventilaci bylo ve věku 31–40 let. Mezi ventilovanými osobami byli 4 (16,67 %) pacienti, kteří
dosahovali věku 11 až 20 let. Věkovou kategorii 41–50 let zastupovaly 3 (12,50 %) osoby a taktéž
3 (12, 50 %) osoby byly starší než 50 let.
U 14 (58,33 %) ventilovaných osob, byla důvodem ventilační podpory, vrozená vada. Celkem
u 3 pacientů (12,50 %), byl příčinou úraz. Získaná onemocnění byla důvodem UPV u 7 (29,17 %)
respondentů. Poslední, z možných odpovědí jiné, nebyla volena nikým.
Pouze 1 respondent (4,17 %), je na nutné ventilační podpoře závislý méně než 1 rok. Celkem deseti
(41,67 %) respondentům je umělá plicní ventilace poskytována v rozmezí 1–5 let. Sedm respondentů
(29,17 %) má poskytnutou podporu UPV v rozmezí 6 až 10 let. Dohromady 6 (25,00 %) respondentů,
je na podpoře UPV závislých již více než 10 let.
Tři respondenti (12,50 %) jsou v programu DUPV relativně čerstvě, protože jejich celková doba
ventilace v domácím prostředí, je menší než 1 rok. Celkem 11 respondentů (45,83 %) užívá DUPV
v rozmezí 1–5 let. Šesti respondentům (25,00 %) je DUPV poskytována 6 až 10 let. Dohromady
4 (16,67 %) respondenti, jsou v programu domácí umělé plicní ventilace již více než 10 let.
Další otázka zjišťovala, jaký čas tráví denně ventilovaní na ventilátoru. Nejčastější odpověď byla celý
den, celkem ji zvolilo 20 (83,33 %) respondentů. Jeden z respondentů (4,17 %), užívá ventilační
přístroj pouze při spánku a 3 (12,50%) respondenti používají ventilační přístroj dle potřeby.
Samostatná otázka měla za úkol zjistit, kdo o ventilovanou osobu pečuje. V této otázce bylo možné
vybrat jednu ze sedmi možností: Odpovědi syn/dcera, sourozenec a ústavní péče nebyly
respondenty voleny. Nejčastější odpovědí byla možnost celá rodina, tuto odpověď zvolilo 10 (41,67
%) respondentů. Další velmi početná odpověď, byla možnost rodiče, kterou si pro svůj výběr určilo
9 (37,50 %) respondentů. Celkem o 4 (16,67 %) ventilované osoby, pečuje partner či partnerka.
A jeden respondent (4,17 %) je schopen o sebe pečovat sám.
Pouze jeden (4,17 %) respondent je plně soběstačný. Částečně soběstačné jsou 4 (16,67 %)
ventilované osoby. Bohužel celkem 19 (79,17 %) respondentů volilo možnost, že ventilované osoby
jsou nesoběstačné.
Celkem 12 (50 %) respondentů, je plně upoutáno na lůžko, což lze pozorovat z obrázku číslo 10.
Deset (41,67 %) respondentů je schopných se pohybovat s pomocí invalidního vozíku a 2 (8,33 %)
respondenti se pohybují bez pomoci. Odpověď chodící s pomocí, nebyla volena nikým.
Celkem 12 (50 %) respondentů, je plně upoutáno na lůžko. Deset (41,67 %) respondentů
je schopných se pohybovat s pomocí invalidního vozíku a 2 (8,33 %) respondenti se pohybují bez
pomoci. Odpověď chodící s pomocí, nebyla volena nikým.
Nutnost pomoci: nejvíce respondenti zmiňovali pomoc s odbornými výkony, odborné výkony byly
zmíněny celkem 42x (30,43 %) – všech 24 respondentů zmínilo péči o tracheostomii (péče
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o tracheostoma, výměna tracheostomické kanyly a odsávání z dýchacích cest), 9 respondentů
uvedlo péči o vyživovací sondu a permanentní močový katétr, 5 respondentů potřebuje pomoci
či pomáhá s podáváním léků a 4 respondenti odpověděli, že obsluhují ventilátor.
Početné zastoupení má také hygiena, která byla uvedena 26x (18,84 %). Devět respondentů uvedlo
péči o dutinu ústní a 17 ventilovaných osob potřebuje pomoci při celkové hygieně.
Do pomoci se stravou bylo zahrnuto vaření a krmení. Strava byla uvedena celkem třinácti (9,42 %)
respondenty, kdy 6 respondentů uvedlo pomoc s vařením a 7 pomoc s krmením.
Celkem 10 (7,25 %) respondentů uvedlo, že ventilovaná osoba potřebuje pomoci úplně se vším. Zde
je pár respondentů citovaných: „S manželem pomáháme naprosto se vším. Neexistuje nic,
co by zvládl syn sám.“ nebo „Se vším… syn má spinální atrofii svalovou a dnes pouze ovládá myš na
PC.“ či „Je zcela odkázán na pomoc rodiny ve všech oblastech.“
4 respondenti uvedli, že jsou nápomocní u polohování ventilované osoby, 4 pomáhají
při přesunu z invalidního vozíku na lůžko a dvě pečující osoby musí pacienty uspávat. Tyto úkony
byly zařazeny do oblasti obsluha u lůžka. Obsluha u lůžka tvoří celkem 7,25 % a zmínilo ji celkem
10 respondentů.
Do oblasti ošetřovatelská péče 7,25% (10) byly zahrnuty tři podoblasti – rehabilitace (2), převazy
chronických ran (4) a pomoc na toaletu (4).
Poslední z oblastí byla oblast jiné, do které byly zařazeny – úklid (6), dohled nad ventilovanou osobou
(3), pomoc při učení a úkolech (2), doprava a transport (9) a pomoc při oblékání (7). Tato oblast
zaujímá 19,57 % (27).
Všech 24 (100 %) respondentů jako první uvedlo, že největší pozitivum vnímají v tom, že ventilovaní
mohou být se svými blízkými v rodinném zázemí, což je zřejmé i z obrázku číslo 12. Několik citací
respondentů: „Pozitivum je to, že s námi může být syn doma a nemusíme za ním dojíždět
do nemocnice.“ nebo „Domov a rodinné zázemí. A svým způsobem určitě svobodu.“
Většina respondentů (14), poté ještě mimo známé a rodinné prostředí zmínila i další pozitiva:
Celkem 4 (28,57 %) respondenti uvedli větší možnost aktivit a pohybu. Tři (21,43 %) respondenti
se domnívají, že pobyt v domácím prostředí přináší lepší psychickou pohodu.
Další 3 (21,43 %) respondenti jsou rádi, že o ně pečuje rodina, jeden z těchto respondentů dokonce
uvedl: „Moci být s rodinou. Mám špatné zkušenosti s chováním a péčí sester v nemocnici, proto jsem
rád, že o mne pečuje manželka, která se vše doučila a mohla by všem studovaným konkurovat.“
Celkem 2 (14,29 %) respondenti jako pozitivum uvedli, že se cítí svobodnější oproti nemocniční péči.
Jeden (7,14 %) z respondentů si cení, že může cestovat a je za to vděčný, protože před úrazem
cestoval velmi často a rád. A jeden (7,14 %) respondent jako pozitivum vnímá lepší spánek, který při
hospitalizaci nebyl tak kvalitní.
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Negativní momenty

Nejpočetnější oblastí jsou technické nedostatky, které zmínilo 9 (20,93 %) respondentů.
Tři respondenti odpovídali, že v případě poruchy ventilačního přístroje není k dispozici náhradní
ventilátor, a nevědí, co by v tu chvíli dělali, když jsou závislí na plné ventilační podpoře. Jednomu
respondentovi vadí vysoká hlasitost ventilačního přístroje a dalších 5 respondentů jako největší
negativum vnímá nízkou výdrž baterie, a tím závislost na elektřině. „Být neustále na dosahu
elektrické energie, z důvodu nízké výdrži baterie.“ či „Při pobytu mimo domov jsem limitován výdrží
baterií.“ nebo „Malá kapacita baterie u ventilátoru. 3 hodiny je na pobyt venku málo!“
Celkem takto odpovědělo 8 (18,60 %) respondentů. Zde je pár respondentů citováno: „nic mě
nenapadá“ nebo „Zatím jsem žádné neshledal.“ a „Negativum jsem zatím nezaregistroval
i spotřební materiál chodí včas.“
Šest (13,95 %) z dotazovaných jako negativum uvedlo – velkou psychickou náročnost (3), vysoká
zodpovědnost rodiny (2) a 24hodinové zatížení (1), což bylo zařazeno do oblasti psychická
náročnost. „psychická i fyzická náročnost péče (celodenní), zodpovědnost“ či „Samozřejmě je
to zátěž pro rodinu, ale to je dáno zdravotním stavem. Pacienti by měli mít k dispozici dva ventilátory.
V případě poruchy by měl mít člověk náhradní. A nebylo by to ani o tolik dražší. Při pravidelném
střídání přístrojů by zase jejich servisní hodiny nabíhaly pomaleji.“
Do oblasti odborných nedostatků (6; 13,95 %) byly zařazeny odpovědi se zmínkou horších sterilních
podmínek (3) a častějších výskytů infekcí dýchacích cest (3). Citování odpovědi respondentů:
„Častější infekce dýchacích cest, omezení pohybu a omezení rodiny ve smyslu potřeby péče 24 hod.“
a „Horší sterilní podmínky, mnohdy až nesterilní. Jako další negativum vnímám pohled společnosti,
bohužel…“
Oblast společenské nedostatky (7; 16,28 %) zahrnuje vnímání společnosti, omezený pohyb
a odtržení od společnosti. Celkem 2 respondenti ve své odpovědi zmínili, že je mrzí, jak je DUPV
vnímána společností. Třem respondentům přijde, že s DUPV mají omezený pohyb a dva respondenti
mají pocit, že jsou odtrženi od společnosti. I k této oblasti je uvedeno pár odpovědí respondentů:
„Omezení v pohybu.“, také „Překáží a omezuje pohyb, hlasitost, pocit nepřirozeného dýchání.“
Tři (6,98 %) respondenti vnímají jako negativum nepodporu státu. Cituji: „Přestože by měl být STÁT
rád za to, že pacient DUPV šetří peníze z národního rozpočtu, tak neochota legislativců a úředníků
měnit zákony a vyhlášky, brání tomu, aby mohl každý adept do DUPV.“ Poslední oblastí, je oblast
jiné, do které byly zařazeny negativa jako pocit nepřirozeného dýchání (1), neúčast na pomoci
od jiných organizací (2), neadekvátní zastoupení rodiny (2). Tato oblast zaujímá 4 odpovědi a 9, 30
%. Například: „Nedomyšlenost adekvátně zastupující osoby v případě potřeby
Aktivity, zájmy

Největší zastoupení nesla oblast elektronika, kterou zmínili respondenti celkem 29x (31,18 %),
jednalo se především o práci či hraní na počítači (10), zvuk u lůžka (9) – DVD přehrávač s pohádkami
či rádio, sledování televize (6) či poslech audioknihy (4). „Pouze poslech hudby a pasivní účast
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na aktivitách rodiny, nesouvisí ale s UPV, je to kvůli celkovému zdravotnímu stavu.“ další
z respondentů odpovídal: „Už jen práce na počítači (úprava fotek, videa atd.). Jízdu na vozíku
v Lednickém parku už mi znemožňuje zdravotní stav.“ nebo „Sledování TV (filmy, zprávy,
dokumenty), poslech mluveného slova nebo předčítání knihy druhou osobou.“
Do oblasti výlety přispělo celkem 15 (16,13 %) respondentů, kteří se snaží chodit
na procházky/výlety nebo případně jezdí po venku na invalidním vozíku (12), tři respondenti jezdí
také na dovolenou. „Když zdraví dovolí, tak výlety, občasné procházky, návštěva školy a divadla.“
Oblast sport (10; 10,75 %) zahrnuje jak sport aktivní, tak také pasivní. Pasivní sport jmenovali tři
respondenti: „Marek chodí s kamarádem na fotbal do hospody, s námi do divadla a na jídlo“, také
„Žiju hasiči, procházky, kino a divadlo“ a poslední „Jezdím se koukat na fotbal k nám na vesnici.“
Mezi aktivní sportování či pohyb bylo zahrnuto sedm odpovědí – venčení psa (2), hraní šipek (1),
herectví (1) a koupání se v bazénu (2), jízda na kole (1). Cituji pár respondentů: „Velmi rád hraji
s kamarády v hospodě šipky, věnuji se malování a skládám básně.“ také „Chodí do speciální školy,
hraje v divadelním kroužku, chodí na procházky, často navštěvujeme kino a divadlo, jednou
i koncert, podnikáme spoustu výletů, jezdíme na dovolenou, v létě chodíme „plavat“ pomocí kruhu
do bazénu, chodíme nakupovat, hry na počítači.“ nebo „S pomocí druhé osoby: jízda na kole, kino,
škola, výlety, koupání v bazénu, počítač.“
Do oblasti kultura, byly zahrnuty čtyři podoblasti – kino, divadlo, restaurace a koncerty. Celkem
12 (12,90 %) respondentů se zmínilo, že s ventilovanými osobami dochází za kulturou.
Důležitou oblastí je vzdělávání, které v dotazníku uvedlo 6 (6,45 %) respondentů. Tři ventilovaní
dochází do Speciálních škol, kde mají svůj individuální plán. A tři z respondentů se samo vzdělávají
doma. „Aktivity spojené s PC, tabletem apod. – hraní her, internet; procházky a cestování;
samovzdělávání doma; četba; záliba v elektrotechnice a jejím využívání.“
Dva respondenti, konkrétně dvě (2,15 %) pečující osoby odpověděly, že ventilovaná osoba nemá
žádné aktivity a dovednosti. Obě ventilované osoby jsou těžce mentálně postiženi a nedokážou
vnímat okolí kolem sebe. Citace jedné z maminek: „Syn má těžkou mentální poruchu a je ochrnutý
na všechny končetiny. Bohužel žádné aktivity nemá, ale snažím se ho do všeho zapojovat, hodně
na něj mluvit a to se vždy usmívá.“
Poslední z oblastí čtrnácté otázky, byla oblast jiné. Do této oblasti bylo zařazeno celkem 19 (20,43
%) odpovědí. Pět ventilovaných osob se rádo zapojuje do hraní společenských her a do hraní
s hračkami, dalších 5 ventilovaných rádo maluje či kreslí. Tři respondenti chodí, případně jezdí
na vozíčku navštěvovat svou rodinu a přátelé. Jeden pán odkázaný na ventilátor, je sportovní
novinář, a proto je jeho hlavní aktivitou práce. Tři respondenti rádi nakupují a dva respondenti
se snaží vařit, ale většinou k tomu potřebují druhou osobu. „Kreslení ústy, práce s počítačem, výlety,
divadlo, kino a návštěvy známých.“, a také „Malování, hra s hračkami, hraní společenských her,
v kočárku jezdí na vycházky a výlety, sledování a poslouchání dětských pořadů a pohádek.“
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Posilování psychického zdraví

Nejvíce odpovědí bylo zahrnuto do oblasti povídání si s druhými, svěřování se druhým a být soudržný
s rodinou, pomáhá 18 (28,13 %) respondentům. „Povídání s kamarádkou, kterou mám blízko našeho
domu, a tak k nám přiběhne a rozebereme život. Jednou týdně si platíme službu pečovatele, a zajedu
si autem do Hradce Králové na větší nákup.“
Dvanáct (18,75 %) respondentů, musí pro udržení psychické pohody užívat farmakologické
produkty, jako jsou antidepresiva (10) či anxiolytika (2).
Zde je uvedeno několik odpovědí od respondentů: „Bohužel už jsem několik let „závislá“
na antidepresivech. Při opravdu silných depresích a úzkostech užívám i Neurol.“ nebo „Přes zimu
užívám antidepresiva Citalon, přes léto vysazuji a zvládám to, pomáhají mne teplé dny, sluníčko
a výlety.“ či „antidepresiva (Elicea)“.
Hodně respondentům, pomáhá na psychickou pohodu jejich záliba. Celkem 8 (12,50 %) osob
zmínilo, že jim pomáhá jejich koníček. Mezi nejčastější záliby ventilovaných osob patří čtení a práce
či hraní na počítači. „Věnuji se zálibám – IT, akvaristika, počítačové a konzolové hry.“ či „čtu o autech
a hraju na PC“
Osm (12,50 %) respondentů zmínilo procházky. Tři osoby dokonce zmínily, že nejraději se chodí
procházet samy.
Další čtyři (6,25 %) odpovědi zahrnovali zahradu. Někteří respondenti si tam jdou pouze lehnout
na lehátko a odpočívat, jiným zase pomáhá fyzická práce na zahrádce. „Píšu obecní kroniku a obecní
zpravodaj, což jde dělat večer a v noci. Pracuji občas v muzeu, hodně mi pomáhají vycházky, nebo
jen posedět na zahradě.“
Celkem 4 (6,25 %) lidi na tuto otázku odpověděli, že jsou se vším naprosto smíření a berou život
takový, jaký je. Odpověď ventilovaného muže: „Jsem psychicky naprosto vyrovnaný a slovo deprese
vůbec neznám, nejlepší po psychické stránce je pobyt na venkově na zahradě, venčení pejska,
psycholožka mi stačila, když se vyřizoval ventoš – ta byla zralá na psychologa!“ či „Nic mě nenapadá,
beru to tak, jak to je.“
Tři (4,69 %) odpovědi spadají do oblasti čas pro sebe jako například odpověď jedné pečující
maminky: „Snažím se najít si čas sama pro sebe a odreagovat se třeba procházkou nebo cvičením.
Pokud se někdy s někým zapletu do konverzace o tomto tématu a osoba je negativní, tak reaguji
velmi ostře. O všem se bavím s rodinou a nejlepší kamarádkou a to mi velmi pomáhá. Někdy se pro
úlevu také musím vybrečet.“
Oblast jiné zahrnuje celkem 7 (10,94 %) podoblastí – víra v Boha (1), venčení psa (1), silná káva (1),
zanadávání si na celý svět (1), psaní deníku (1) a zpravodaje (1), pláč (1). „Rodinnou soudržností,
občasným zanadáváním si na celý svět, a když už toho je opravdu hodně, tak antidepresiva.“ nebo
„lehká medikace antidepresivy, víra v Boha, komunikace s rodinou nebo přáteli“ či „užívání
antidepresiv, komunikace s dcerami, doping (silná káva)“.
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Informovanost o DUPV
Celkem

22 (91,67 %) respondentů odpovědělo, že jsou dostatečně informováni, přičemž jeden
respondent zmínil, že pokud mu nějaká informace chybí, což se stalo pouze jednou, tak je schopen
si ji vyhledat na internetu.
Zbylí dva (8,33 %) respondenti odpověděli, že se necítí být příliš informovaní. Jeden z těchto
respondentů uvedl, že dostatečná informovanost není při prvotním seznámení, ale poté již ano.
Kdykoliv něco potřeboval, tak mu to kdokoliv vysvětlil. Druhý tento respondent zmínil, že si vše
zjišťuje na internetu a v unii pečujících.
Šest respondentů psalo, že by se v případě nutnosti obrátilo na agenturu poskytující DUPV. Pět
respondentů by v případě potřeby kontaktovalo obvodního lékaře a pouze dva respondenti
by se obrátili na své spádové ARO.
Vybavení, vlastní úhrada, úhrada zdravotní pojišťovnou

Nejpočetnější skupinu tvoří fyziologické roztoky, které zmínilo 10 (32,26 %) respondentů. Druhou
početnou skupinou jsou léky, které se liší dle individuálních potřeb, ale například mast Betadine
zmínili tři respondenti. Léky v grafu zaujímají 25,81 % a byly zmíněny celkem 8 respondenty.
Respondenti také zmiňovali, že si sami hradí rukavice a to jak rukavice sterilní (4), tak nesterilní (3).
Rukavice byly psány celkem 7x (22,58 %). Tři (9,68 %) respondenti si musí platit dezinfekce a zbylí
3 (9,68 %) respondenti zmínili, že si sami hradí pouhé drobnosti, které více nespecifikovali.
Hrazené vybavení, pomůcky

V odpovědích, byl u všech 24 respondentů zmíněn ventilátor a příslušenství potřebné k ventilátoru
– hadicové okruhy, otočná kolínka, filtry, vrapovky a hadice na přívod kyslíku. Respondenti dále jako
hrazené pomůcky uváděli dezinfekce. Dezinfekce je hrazena celkem 17 (11,89 %) respondentům.
Do oblasti toaleta DC byly zahrnuty pomůcky – odsávací přístroj (8), odsávací cévky (8) a TrachCare
(3). Tyto pomůcky, byly v odpovědích zmíněny 19x a zaujímají 13,29 % v grafickém znázornění.
Podložní čtverce Metalline (8) a tracheostomické kanyly (12) byly pomůcky, které se řadily do oblasti
tracheostomie (13,99 %). Poslední z oblastí, je oblast jiné (16; 11,15 %). Spadají sem odpovědi: pleny
(2), rukavice (2), oxymetr (4), ambuvak (5), obvazy (2) a pomůcky k PEGu (1).
Z odpovědí vybíráme autentická vyjádření
„Drobný zdravotnický materiál si hradíme sami. Veškerý materiál k ventilátoru, ventilátor,
tracheostomické kanyly a dezinfekce nám hradí pojišťovna.“
„Hradí: odsávací cévky, tracheostomické kanyly, ventilátor, spotřební materiál k ventilátoru, čtverce
pod kanyly, pomůcky k PEG – Janettovy stříkačky, čtverce pod PEG. Nehradí: léky.
„Po ekonomické stránce je to i pro nás dost náročné, spoustu věcí pojišťovna proplácí, ale i tak
si toho platíme dost sami. Pojišťovna proplácí ventilátor, odsávací přístroj, odsávací cévky, filtry,
otoční kolínka, dezinfekce, hadice na kyslík, oxymetr a ambuvak. Zátěž vidím v tom, že na spoustu
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pomůcek se musí cca každé tři měsíce znovu zasílat nový poukaz kvůli schválení od revizního lékaře.
Prodloužení čekací doby na pomůcky je někdy i měsíc, než přijde schválený poukaz. Sami si platíme
léky a fyziologické roztoky.“
„Po ekonomické stránce je to velice náročné. Pojišťovna proplácí ventilátor, pomůcky k ventilátoru,
odsávačku, filtry, Metalline podložky, odsávací cévky, otočné kolínko, dezinfekce, Shiley
tracheostomické kanyly, fixační pásky, čistící pomůcky a sterilizátor. Sami si kupujeme fyziologické
roztoky na lavážování, sterilní rukavice a krabicové rukavice.“
„Pojišťovna proplácí tráši, filtry, vrapovky, ventoš, pomůcky k ventoši. Hradím si filtry do odsávačky,
sterilní rukavice. Pojišťovna by mohla schvalovat více cévek na odsávání. Mám nárok na 300 cévek
na rok. 100 jich spotřebuji za měsíc a revizák těch 300 cévek schvaluje už přes měsíc, což je šílené.
Nějakou část cévek přinese domácí sestra“
Z výsledků lze konstatovat, že respondenti vnímají možnost umělé plicní ventilace v domácím
prostředí jako velmi kladnou.
K tomuto výsledku přispívá skutečnost, že ventilovaní mohou být doma se svou milující rodinou
a v jejich známém a rodinném prostředí.
Vyjádření autorky bakalářské práce

Z vlastního rodinného prostředí po příchodu mého bratra na trvalé umělé plicní ventilaci
do domácího prostředí se zlepšil jeho psychický stav, i stav fyzický, protože domácí péče
mu umožňuje více aktivit, při kterých mu fyzická kondice stoupá.
Zážitky mne podnítily k napsání bakalářské práce na toto téma – je dosud z pohledu pacientů
a kvality jejich života opomíjené.
Redakční souhrnné zpracování se souhlasem autorky Lenky Šromové, vedoucí práce a vedení FZS:
Jarmila Drábková
ŠROMOVÁ, Lenka. Pacient s tracheostomií na domácí plicní ventilaci. Pardubice, 2018. Bakalářská práce.
Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií, katedra klinických oborů. Vedoucí práce Mgr. Jindra
HOLEKOVÁ, DiS.

Klíčová slova: Domácí umělá plicní ventilace, Chronická podpora dýchání
Key words: Home mechanical ventilation; Chronic ventilatory support
Lenka Šromová

Zdravotnický záchranář v České republice a na Slovensku
Přednemocniční neodkladná péče (dále jen PNP) bývá definována jako odborná péče o postižené
na místě události, v průběhu jejich transportu až po předání k definitivnímu odbornému ošetření
v nemocničním zařízení. Je poskytována u stavů, které bezprostředně ohrožují postiženého
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na životě, u stavů, které mohou vlivem prohlubování patologických změn vést k náhlému úmrtí
a u stavů, kdy bez rychlé odborné pomoci hrozí postiženému trvalé následky.
Dále je poskytována u náhle vzniklé, akutní bolesti a utrpení, či u patologických změn chování, které
přímo ohrožují postiženého, či jeho okolí.
Páteřní součástí systému PNP v České republice i na Slovensku jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci
– zdravotničtí záchranáři.
Předložená a obhájená bakalářská práce má název „Zdravotnický záchranář v České republice
a na Slovensku Věnuje se společným momentům i rozdílům, které konkrétně a přehledně uvádí jako
cílenou informaci nejen pro aktuální přesný přehled, ale i pro rozhodování budoucích potenciálních
zájemců o tuto profesi.
V teoretické části je popsaná historie ZZS v těchto dvou zemích, následně i její současnost,
do které podle názoru autorky patří i aktuální rozdělení posádek ve vozech ZZS.
V další části je popsané vzdělávání na úrovni bakalářského studia v obou státech. Pozornost
je věnována souboru kompetencí zdravotnického záchranáře, či fungování ZZS v rámci IZS.
Vlastní výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření a je rozdělen do dvou částí. V první jsou
uvedené výsledky dotazníkového šetření mezi studenty v České republice a ve Slovenské republice.
Ve druhé části je pak sledovaná skupina respondentů z řad institucí a zaměstnanců ZZS, opět
v Česku a na Slovensku posuzována z pohledu zčásti odlišných systémů.
Na základě dotazníkového šetření si bere za cíl odhalit rozdíly ve vzdělávání a znalostech
doporučených postupů v přednemocniční péči studentů bakalářského oboru Zdravotnický
záchranář a zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb v České republice a na Slovensku.
Autorka věří, že její bakalářská práce bude v mnoha ohledech přínosná. Ať už z pohledu studenta
střední školy, který se rozmýšlí, kde by chtěl studovat, anebo studenta vysoké školy, který si může
vybrat, v které zemi se chce po ukončení studia státní závěrečnou zkouškou pracovně uplatnit, nebo
také pro zdravotnické záchranné služby, které se účastnily výzkumu a chtěly být obeznámeny
s výsledky.
V těchto případech by měla být tato bakalářská práce nápomocna, zejména tedy tím, že jsou zde
srovnány dva vzdělávací systémy a fungování ZZS ve dvou sousedících zemích – Českou republikou
a Slovenskou republikou.
Práce je rozsáhlá, kromě informativních textů a odpovědí v dotazníkovém šetření a jejich rozborem
obsahuje podrobné popisy legislativních znění na obsažená a rozpracovaná témata.
Zařazuje dále pro informaci podrobné seznamy pracovišť ZZS v obou státech s mapami podle
geografického a organizačního uspořádání v obou zemích. Obsahuje hojnost informací, plánky,
seznamy výjezdových stanovišť, jejich charakteristiku a je výborným přehledem pro budoucí
zájemce i dnešní současné profesionální záchranáře.
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Zpracováním – jeho rozsahem, přesnými údaji, kvalitou i přehledností se významně vymyká
běžnému standardu bakalářských prací a stojí za pozornost v širším rámci.
Redakční souhrnné zpracování a doporučení věnovat dokumentu pozornost je podloženo
souhlasem autorky Viktorie Dontové, vedoucí práce a vedení FZS: Jarmila Drábková
DONTOVÁ, Viktoria. Zdravotnický záchranář v České republice a na Slovensku. Pardubice, 2018. Bakalářská
práce. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií, katedra klinických oborů. Vedoucí práce Mgr.
Jindra HOLEKOVÁ, DiS.

Klíčová slova: Zdravotnický záchranář – Česká republika; Zdravotnický záchranář – Slovenská
republika; Komplexní rozbor
Key words: Paramedics – in Czech Republic; Paramedics in Slovak Republic; Complex evaluation
Viktoria Dontová

Připravenost studentů oboru Zdravotnický záchranář být profesionálové.
Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení pochopení, co tvoří profesionalitu zdravotnického
záchranáře. Průzkum probíhal formou dotazníku. Pro práci byl ke srovnání použit dotazník s názvem
Students‘ perceptions of the profesional status of the paramedic discipline Questionnaire for
Paramedic Students, který testoval srovnatelné studenty na dvou vysokých školách v Austrálii
a na Novém Zélandu. Byl přeložen zpětně do českého jazyka.
Charakteristika profese zdravotnického záchranáře

Zdravotnický záchranář je povolání, které se vždy a za každých okolností musím vykonávat naprosto
profesionálně. Zdravotnický záchranář musí být připraven se vyrovnat s každou situací
a profesionalita se netýká pouze jeho znalostí, ale rovněž jeho chování, jeho lidskosti, vyjadřování
a vizáže. Veřejnost nahlíží na zdravotnické záchranáře jako na profesionály, kteří si vědí vždy rady.
Profesionalita může také znamenat umění selektovat důležité věci od těch méně důležitých, a to jak
v diagnostice nebo ve vzájemných stazích či komunikaci. Dále se může projevit převzetím vedení
v dané situaci nebo naopak ustoupením vedení někomu jinému, který vlastní v danou chvíli
odbornou nebo i sociální výhodu.
Jeden z nejdůležitějších pilířů profesionality je sebereflexe. Je nadmíru důležité znát hranice svých
možností a vědět, kdy je pacientovi ku prospěchu a kdy ho už může poškodit. Profesionalita tím
zahrnuje i jistou míru vlastní sebekázně. Sebekázeň by měla profesionála donutit udržovat své
odborné znalosti dle nejnovějších poznatků. V širokém pojmu je profesionalita kvalitou obecnou
(Ptáček, 2014).
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Vztah zdravotník, zdravotnický záchranář a pacient

Osobnost člověka a sklony při komunikaci, chování a řešení nastalých problémů se ukazuje
i ve vztahu mezi zdravotníkem a pacientem. Každý by měl nejprve výborně znát sebe sama, znát své
tendence v chování a své sklony v posuzování jiných lidí. Své sebepoznání pak velmi usnadňuje
utváření vztahů k pacientům. Nejčastější chyby ve vztazích se vyskytují z důsledku vztahové
nerovnosti a využívání svých znalostí ze soukromého života. Tato nevyrovnanost se obvykle ukazuje
dominancí zdravotníka. Zdravotník většinou vyžaduje naprostou spolupráci a poslušnost pacienta.
V této komunikaci zdravotník většinou radí, edukuje, přikazuje nebo zakazuje. Tento způsob může
vést až k tomu, že zdravotník léčí pouze nemoc a opomíjí pacienta.
Povinná mlčenlivost

Prvotním cílem povinné mlčenlivosti je důvěra mezi pacientem a zdravotníkem, ochrana pacientova
soukromí a důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti pacienta.
Narušení intimní zóny

Další prioritní oblastí při kontaktu s pacientem je zasahování zdravotníka do intimní a osobní zóny
pacienta.
Komunikace zdravotnického záchranáře

Dobře vedené rozhovory zdravotníka a pacienta tvoří nenahraditelnou složku zdravotnické profese.
Rozhovor s pacientem by měl mít vždy několik zásad. Nemocný by měl vždy pociťovat náš osobní
zájem o danou komunikaci i samotného pacienta. Vždy musíme myslet na to, aby náš verbální projev
souhlasil i s tím neverbálním. Typický příklad tohoto problému je uhýbání očí. Dále není vhodné se
vyhýbat nějakému tématu, o kterém si chce povídat pacient. Ale přitom se snažíme být citlivý v dané
věci, i když nám toto téma může být nepříjemné. Zájem vždy upínáme směrem k pacientovi nikoli
k jeho nemoci či problémům. Naprosto zásadní, pro správnou komunikaci je vyhýbání se odborným
výrazům.
Coping znamená vyrovnání se, se zátěžovými situacemi; má několik strategií, jak se vypořádat
se stresem nebo frustrací.
Každá strategie je vhodnější pro určitý problém. Například strategie zaměřená na emoce
je vhodnější v situacích, kdy s danou problematikou nemůžeme nic dělat a strategie zaměřená
na problém je vhodná, když víme, že se situace dá řešit. Strategie zaměřená na útěk je vhodná
málokdy. V každém případě si každý musí najít svou vlastní strategii, popř. vytvořit vlastní - úplně
jinou, musí však mít pro daného člověka uplatnění.
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Rizika práce Zdravotnického záchranáře

Nejzávažnějším rizikem v urgentní medicíně jsou infekční nemoci. V České republice se vyskytuje
i fyzické napadení zdravotníků přímo v terénu.
Sociální deprivace

Špatná právní ochrana, nejasné kompetence a riskantní sestavení výjezdových skupin. Tlak médií
a některých advokátních kanceláří neustále stoupá.
Vlastní výzkum a základní výsledky

Pro výzkum byl v práci zvolen dotazník Students‘ perceptions of the profesional status of the
paramedic discipline Questionnaire for Paramedic Students, který byl použit v práci Measuring
professionalism as a multidimensional construct a byl již dříve použit v Austrálii a na Novém Zélandě
(WILLIAMS, 2015).
Sběr dat probíhal od 28. února 2017 do 30. ledna 2018. Jako respondenti byli oslovováni pouze
studenti jedné vysoké školy v ČR v oboru Zdravotnický záchranář. Celkově bylo vyplněno 71 plných
verzí dotazníků.
Podskupiny otázek zahrnuly: hrdost na profesní identitu, organizační podpora, zaměření na čas,
zaměření na profesní vývoj, srovnávací profesní status, flexibilní komunikace, vhodné chování,
sebejistota v jednání, vzhled, komunikace s pacienty a dodržování pravidel. Hodnocení bylo založeno
na Likertově škálování.
Všichni dotazovaní byli studenti oboru zdravotnický záchranář (dále ZZ) na bakalářské úrovni.
Genderové rozdělení bylo následující, 53,5 % mužů, 43,6 % žen a 2,8 % se nechtělo o svém pohlaví
vyjádřit. Věkové rozdělení respondentů bylo vcelku jednoznačné, 90,1 % nebylo starších než 25 let,
7% bylo ve věku 25 až 34 let a 2,8 % nechtělo věk uvést. 40,8 % ZZ – respondentů bylo z prvního
ročníku studia; 28,1 % z druhého ročníku a 31 % z třetího – závěrečného ročníku.
Výsledky

Téměř 55% ZZ-respondentů si myslí, že jeho standard profesionality je vyšší než u ostatních a 45%
si myslí, že je s ostatními srovnatelný
73,2 % dotazovaných si myslí, že povolání ZZ je spíše poslání.
94,4 % je názoru, že ZZ jsou pro společnost nepostradatelní. S požadavkem, aby měl ZZ, s vysokým
stupněm odbornosti a znalostí, souhlasilo 83,1 %. A své přesvědčení, že veřejnost soudí, že ZZ jsou
vždy profesionálové, potvrdila valná většina - 97,2 % účastníků šetření.
Být zdravotnickým záchranářem je důležité pro 87,3 % respondentů; uspokojení z profese přináší
83 % dotázaných; radost jít do této práce má 56,3 %; nicméně 31 % studentů na tuto otázku
odpovědělo nerozhodně.
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Co si studenti oboru ZZ myslí o srovnávání mezi jinými profesemi?

Dotazovaní potvrdili ze dvou třetin, že se cítí být odlišnými od ostatních profesí. Vedl jejich pocit,
že si jich veřejnost váží stejně jako hasičů; ale byli spíše negativní ve srovnání s policií, zdravotními
sestrami a lékaři. Jako konkrétní profesní status se nejvíce cítí jako vysokoškolský studenti a studenti
záchranáři.
Podle výsledků analogického australského a novozélandského výzkumu si tamní společnost váží ZZ
stejně jako policistů, sester a lékařů.
Dodržují studenti oboru ZZ veškerá pravidla?

Většina studentů se shodla, že veškerá pravidla nelze vždy dodržet- ať se jedná o kodex chování
nebo odborné postupy. Studenti se rozcházeli i v hlášení malých nebo mizivých nehod a v dotazu
na čas na vyplnění příslušné administrativy.
Starají se studenti oboru zdravotnický záchranář o vlastní vzhled?

Studenti označovali ve velké většině, že pokud si obléknou uniformu ZZS, cítí se v ní reprezentativně
a podle toho se také o uniformu a vzhled snaží pečovat, názory odpovídají i výsledkům australského
dotazníku.
Otázky zásadního charakteru byly ve vyjádření ZZ studentů - respondentů naprosto srovnatelné
s výsledky z Austrálie a Nového Zélandu (Williams, 2015). Rozdíly – a to spíše v našich podmínkách
negativního rázu jsou v hodnocení rozsahu požadované administrativy, v nízké aktivitě v hlášení
nežádoucích jevů, ve vztahu k nejednotnému systému trvalého vzdělávání a podpory z vedení dané
ZZS, které zřejmě zasluhují sjednotit a zkvalitnit.
Dalo by se nicméně uzavřít, že studenti oboru zdravotnický záchranář jsou připraveni být
profesionálové - což je velmi potěšující výsledek.
Redakční souhrnné zpracování se souhlasem autora Davida Žmolila, vedoucího práce a vedení FZS:
Jarmila Drábková
ŽMOLIL, David. Připravenost studentů oboru Zdravotnický záchranář být profesionálové. Pardubice, 2018.
Bakalářská práce. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií, katedra klinických oborů. Vedoucí
práce Mgr. Jan POSPÍCHAL.

Klíčová slova: Profesionalismus; Zdravotnický záchranář – studenti
Key words: Professionalism; Paramedics – students
David Žmolil
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Zajímavosti z historie oboru
Světoví guru v historii oboru anesteziologie - na známkách USA Virginia
Apgarová a Linus Carl Pauling ... co nám přinesli?
Být zvěčněn na poštovní známce USA je nadživotní uznání a pocta.
Z řad světových guru, úzce spjatých s naším oborem, se této pocty dostalo dvěma
nezapomenutelným osobnostem:


klinické anestezioložce v pediatrii, perinatoložce Virginii Apgarové



široce zaměřenému vědci a aktivistovi a v našem oboru teoretickému fyziologovi v tématech
subcelulárního a molekulárního působení plynných celkových anestetik – xenonu Linusi
Carlu Paulingovi.
Virginia Apgarová se narodila v roce 1909 v New Jersey. K jejím
osobním zálibám patřila od dětství, díky výchově v hudebně aktivní
stabilní rodině, hra na housle, která ji provázela celým životem. Byla
již jako teenagerka – studentka velmi aktivní – byla reportérkou
školního časopisu, ve více disciplínách se věnovala sportu. Od mládí
toužila studovat medicínu; po střední škole získala bakalariát
ze zoologie a absolvovala vstupní kurz ke studiu medicíny.
Ve
20
letech
zahájila
jako
jedna
z celkem devíti dívek mezi 90 studenty studium
v New Yorku na Columbia University College
of Physicians and Surgeons.

Po promoci v roce 1933 působila nejdříve
na chirurgickém oddělení v Presbyterian
Hospital. Zde jí její primář Allen Whipple doporučil, aby se dále věnovala anesteziologii. Jeho radu
zrealizovala, absolvovala anesteziologickou stáž na Wisconsin University a vrátila se na své
předchozí pracoviště jako vedoucí lékařka úseku anesteziologie.
V roce 1949 získala jako první žena v USA hodnost univerzitního profesora. V témže roce
zformulovala dnes stále a celosvětově anesteziologům známý a stále používaný Apgarové test
s výsledným skóre klinického stavu novorozence ihned po porodu. Přetrval beze změny do 21. století
a doplnily se v něm pouze časové údaje při jeho opakovaném, dynamickém posouzení a zhodnocení.
Hodnocené klinické parametry a výsledné početní skóre bylo uceleně předneseno autorkou v roce
1952 na 27. kongresu amerických anesteziologů. V roce 1953 byl systém hodnocení poprvé
zveřejněn v odborném tisku Current Researches in Anesthesia and Analgesia. A Proposal for a New
Method of Evaluation of the Newborn Infant.
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Ale teprve po dalších 10 letech – v roce 1963 byl hodnotící, skórovací systém doplněn jejím jménem
a to americkým pediatrem Josephem Butterfieldem a stal se celosvětově užívaným nástrojem
moderní medicínské diagnostiky a komunikace.
Kvůli onemocnění jater ukončila Virginia Apgarová svou aktivní lékařskou činnost v roce 1973
ve svých 64 letech. Zemřela na jaterní cirhózu a na selhání jater v roce 1974 v New Yorku.
Sama zůstala svobodná, bezdětná, ale světové neonatologii, anesteziologii i celé medicíně přinesla
velký odborný medicínský i lidský vklad.
V roce 1975 Americká akademie pediatrů zřídila Cenu Virginie Apgarové – je nyní udělována každý
rok za mimořádné zásluhy, dosažené v perinatální pediatrii.
V roce 1994 byla na její počest vydána v USA poštovní známka, která tento vzpomínkový text
doplňuje.
V roce 1995 byla posmrtně uvedena v rodné zemi do National Women´s Hall of Fame – Národní
ženské síně slávy v New Jersey.
Zpracováno podle Wikipedie – otevřené encyklopedie
Linus Carl Pauling se narodil v roce 1901 a prožil svůj
neobyčejně dlouhý a plodný život do 92 let věku
s oceněním, které ho zařadilo mezi dvacet největších
vědců v lidské historii podle názoru New Scientist.
V roce 2000 mu bylo přiřčeno v hodnocení lidské
historie 16. místo mezi nejvýznamnějšími vědci.
Měl v USA neobyčejně široký životní záběr – jako
chemik, biochemik, aktivista v mírovém hnutí.
Publikoval více než 1 200 odborných sdělení, napsal
řadu knih. Více než 850 titulů se věnovalo vědeckým
tématům.
Linus C Pauling patřil mezi
vědce - zakladatele výzkumu
v kvantové
chemii
a
molekulární
biologii;
vynikal ve formulaci teorií –
orbitální hybridizace, elektronegativity prvků. Věnoval
se strukturám biologických molekul a proteinů. Bylo iniciátorem myšlenky o významu a o určení DNA
pro své následovníky.
Kromě tohoto zaměření byl mírovým aktivistou, bojujícím za jaderné odzbrojení. Spolupracoval
v tomto zamření i s manželkou – Ava Helen Pauling byla veřejně činná především v boji za lidská
práva.
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Ve zralém věku se věnoval orthomolekulární medicíně, megavitaminové terapii, zejména kyselinou
askorbovou, a doplňkům stravy – sám je bohatě užíval a údajně byl plně přesvědčen, že se podílely
na jeho dlouhověkosti.
V roce 1954 byl oceněn Nobelovou cenou za obor chemie a v roce 1982 Nobelovou cenou míru
za veřejné mírové aktivity. Stal se tím jedním z pouhých čtyř světových nositelů dvou Nobelových
cen ve světové historii.
Jeho vědecká účast – přínos oboru anesteziologie odpovídal jeho době a jeho zaměření chemika,
biochemika. Vytvořil hypotézu působení celkových anestetik na základní úrovni molekul. Je citována
jako hydrátová mikrokrystalická teorie anestezie – Hydrate Microcrystall Theory of Anesthesia.
Působení celkových anestetik ho začalo intenzivně zajímat v roce 1952.
Již od 40. let minulého století byl jedním z dvanácti vědeckých pracovníků – poradců v poradním
sboru Massachusetts General Hospital. V prosinci roku 1951 na jedné ze schůzí poradního sboru
sledoval pozorně přednášku, kterou si připravil Henry K Beecher – světově známý anesteziolog –
etik. Hovořil o možném užití xenonu jako celkového anestetika. Paulinga obsah přednášky jako
chemika zcela vyvedl z jeho konceptu odborného nazírání. Xenon patří ke vzácným plynům,
areaktivním, s plně obsazenou elektronovou slupkou; jeho atom je stabilní a neměl by mít biologické
účinky – bylo tehdejší pevné přesvědčení ….
Linus C Pauling si problém odnesl v paměti domů jako rozpor a zde jej konzultoval se svým synem
Patrickem, rovněž chemikem; ale ani společně nenašli řešení.
Nicméně podnět, vyžadující odborné rozluštění a vysvětlení zůstal a týdny přetrvával … zabíral
Paulingovi i volný čas.
V roce 1952 se Pauling věnoval výzkumně hydrátům metanu se svými diplomanty. Společně zjistili,
že i xenon je schopen tvořit hydráty. Pokud by vznikly v mozku s jeho 78 % obsahu vody, byly
by schopny blokovat již v 10 % vody proudění iontů jejich lipidovými kanály a tím zmrazit komunikaci
v mozkové tkáni a způsobit bezvědomí a blokovat vnímání bolesti.
Jeho promýšlená a navržená hypotéza se ale neosvědčila. Hydráty xenonu jsou nestabilní při teplotě
2 – 3 °C nad bodem mrazu vody. Lidská přirozená teplota je nejméně třikrát potentnější pro rozpad
xenonových hydrátů, takže další výzkumná cesta tímto směrem by byla marná.
Přesto neubírá LC Paulingovi výstupy jeho všestranného pronikavého myšlení. Xenon se v celkové
anestezii používá, i když vzácně – je vzácným, téměř nedostatkovým plynem. Sám LC Pauling uznal,
že teprve budoucí poznatky správně osvětlí procesy působení – a v současné době jsem jim
v poznání daleko blíže…
Zpracováno podle Wikipedie – otevřené encyklopedie
Klíčová slova: Virginia Apgarová; Linus Carl Pauling; Neonatologie; Skóre Apgarové Teorie
anestezie; Xenon
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Suplementum 3/2018 – Statistické údaje ÚZIS
Statistika oboru anesteziologie a intenzivní medicína - A 025
ARO, KARIM - Česká republika 2017

Údaje: Odbor analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR
Hlásící složky za rok 2017 ke dni 31. 12. 2017
NZIS REPORT č. A025 – sumář zpracován k 09/2018
Časový trend je dostupný od roku 2007.
Kopie zpracování pro Národní zdravotnický informační systém
Zpracování: doc. MUDr. J. Drábková, CSc. pro výbor České společnosti anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny

ARO, KARIM – pracoviště
Počet KARIM/ARO
 lůžková KARIM/ARO

954
142



nelůžková anesteziologická pracoviště

812



počet anesteziologických ambulancí

456



počet ambulancí pro léčbu bolesti

79

Počet resuscitačních lůžek
Počet probouzecích/zotavovacích lůžek
Vysokoprahový příjem v rámci AR pracoviště
NIP
DIOP
Ambulantní pracoviště – DUPV

826
749
28
18
12
13
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Pracovníci ARO, KARIM – fyzické osoby a úvazky
Lékaři

Lékaři celkem
- bez specializace
- se specializací
- přepočtené úvazky
- smluvní
- bez specializace
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů celkem (vč. smluvních)
- se specializací
- bez specializace
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů bez specializace
- průměrný roční přepočtený počet
lékařů se specializací
- počet lékařů s částečným úvazkem
- počet lékařů s částečným úvazkem bez specializace
- počet lékařů s částečným úvazkem se specializací
- smluvní lékaři celkem
- smluvní lékaři bez specializace
- smluvní lékaři se specializací
- počet lékařů v nelůžkové složce AR
- z nich se specializací
- bez specializace, v zácviku
- smluvní lékaři v nelůžkové složce AR
- z nich se specializací
- z nich bez specializace, v zácviku

2 437
587
1 850
1 915,4
284,2
32,7
2 573
2 048,1
524,9
515,9
1 399,1
613
95
518
613
95,0
518
774,7
569,1
205,6
83,5
69,5
14,0

ZPBD – dř. SZP

Celkem
Počet ZPBD
- anesteziologické sestry
- sestry u res. lůžek
- ambulantní úsek
- přepočtené úvazky vč. smluvních
- přepočtené úvazky
- přepočtené počty na nelůžkové části AR
- smluvní
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4 840
1 682
2 779
379
4 236,4
4 189,3
1 119,5
154,3
76

- smluvní na nelůžkové části AR
46,1
- počet osob s částečným úvazkem
749,0
____________________________________________________________________________
SPSZ + JOP

Celkem
přepočtené úvazky
smluvní
počet osob s částečným úvazkem
na nelůžkové části AR: celkem
smluvní na nelůžkové části AR: celkem

554
471,8
41,7
109
130,4
9,8

ZPOD

Celkem
přepočtené úvazky
průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem – vč. smluvních
smluvní
počet osob s částečným úvazkem
na nelůžkové části AR
smluvní na nelůžkové části AR

699
642,6
659,5
16,3
52,0
84,5
8,9

Ostatní odborní pracovníci

Celkem
přepočtené úvazky
průměrný roční přepočtený počet
pracovníků celkem – vč. smluvních
smluvní
počet osob s částečným úvazkem
přepočtené počty na nelůžkové části AR
z toho smluvní

96
85,9
82,9
10,3
15,0
10,8
0,0

Anesteziologická činnost a péče

Počet anestezií celkem
- v regionální anestezii
- u ambulantních pacientů

873 740
107 024
108 649

12,2 % ze všech
12,4 % ze všech
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- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
- u dětí s t.hm. < 3000 g celkem
- v regionální anestezii
- u ambulantních pacientů
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

96 541
48 826

11,05 % ze všech

766
4
0
170
48

- u seniorů ≥ 65 let
- v regionální anestezii
- u ambulantních pacientů
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

223 122
39 358
17 410
22 413
12 046

Počet porodnických analgezií

16 772

25,5 % ze všech
17,6 % z anestezií seniorů
10,04 % z anestezií seniorů

Rozdělení pacientů podle ASA z celkového počtu
takto vykázaných anestezií
719 708
- v průběhu ÚPS celkem podáno anestezií
71 706
ASA 1

9,96 % ze všech

247 809
18 806
37 814
21 496
10 977

34,43 % ze všech kategorií
7,6 % z ASA 1
15,26 % z ASA 1
8,7 % z ASA 1

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

312 979
30 519
22 776
24 240
15 796

43,5 % ze všech kategorií
9,7 % z ASA 2
7,3 % z ASA 2
7,7 % z ASA 2

ASA 3

133 368

18,5 % ze všech kategorií
15,5 % z ASA 3
1,8 % z ASA 3
14,9 % z ASA 3

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
ASA 2

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

20 690
2 460
19 845
9 021

ASA 4

22 986

- v regionální anestezii
- ambulantně

2 931
110
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3,2 % ze všech kategorií
12,8 % z ASA 4
0,5 % z ASA 4
78

- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

5 307
1 315

ASA 5

2 566

- v regionální anestezii
- ambulantně
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii
Dohled na zotavovacím pokoji
- u ambulantních pacientů
Dohled u rizikových výkonů
- u ambulantních pacientů

80
11
818
143

23,1 % z ASA 4

3,6 % ze všech kategorií
3,1 % z ASA 5
0,43 % z ASA 5
31,9 % z ASA 5

274 845
42 748
61 935
14 179

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

- celkem
- při a po regionální anestezii
- pří a po ambulantních výkonech
- v průběhu ÚPS
- v kombinované anestezii

118
0,135 ‰
7
1
55 = 46,6 % ze všech MIT
2

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek
Počet probouzecích / zotavovacích lůžek
Počet přijatých pacientů
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

826
749
36 651
826
19 030

2,25 %
51,92 %

Výsledný počet přeložených, propuštěných, zemřelých pacientů
z celkem 36 651 přijatých pacientů
-

-

Počet přeložených na ARO/JIP
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

11 514
605
6 176

31,4 %

Počet přeložených na NIP
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

2 227
14
1 101

6,1 %
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49,4 %
79

-

-

-

-

-

-

-

Počet přeložených na DIOP
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

311
5
177

0,85 %
56,9 %

Počet přeložených na standardní oddělení
celkem
12 341
z toho dětí do 19 let
15
z toho seniorů ≥ 65 let
5 610
Počet propuštěných
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

6 486
99
1 149

Počet zemřelých celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

6347
34
3 956

v tom počet zemřelých do 24 hodin
celkem
z toho dětí do 19 let
z toho seniorů ≥ 65 let

1 932
17
1 254

33,7 %
45,5 %

17,7 % ze všech přijatých
17,7 % ze všech propuštěných
17,3 % celková mortalita
62,3 % - ze všech zemřelých
10,8 % - ze všech přijatých

30,4 % ze všech zemřelých
64,9 % z počtu zemřelých do 24 h

v tom počet zemřelých později než za 24 hodin
celkem
4 415

69,6 % z počtu všech zemřelých

z toho dětí do 19 let
z toho senioři ≥ 65 let

42,6 % z počtu všech zemřelých

17
2 702

Typ, hlavní indikace příjmu

32 636

zhodnocených pacientů

- interní choroba
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

13 608
246
7 521

41,7 % ze všech dg.

- chirurgická/ traumatologická dg.
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

19 028
188
7 908

58.3 % ze všech dg.

58,3 % z interních dg.

41,6 % z chir/traum.dg.
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Příjmové APACHE II skóre / 24 h
vypočteno celkem v počtu případů
- z toho u dětí do 19 let
- z toho u seniorů ≥ 65 let

Počet ošetřovacích dnů vč. dětí
- z toho na dětských lůžkách ARO / KARIM
Délka ošetř. doby – průměrný počet dnů
Využití kapacity resuscitačních lůžek
- ve dnech (sanit. závěry nepočítány)
-v %
Počet uměle ventilovaných pacientů
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let
Počet pacientů ventilovaných < 24 h

- z toho dětí do 19 let

- z toho seniorů ≥ 65 let

Počet pacientů ventilovaných > 24 h
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

Počet úmrtí celkem - mortalita
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

-

179 017
4,88 dne

216,8 dne
59,4 %
20 782 = 56,7 % z počtu přijatých
626 = 75,8 % ze všech přijatých dětí
11 149 = 58,6 % ze všech přijatých seniorů
7 438 = 35,8 % ze všech ventilovaných
= 20,3 % z počtu přijatých
323 = 51,6 % z počtu všech
ventilovaných dětí
3 875 = 34,8 % z počtu všech
ventilovaných seniorů
13 349 = 64,2 % ze všech ventilovaných
= 36,42 % z počtu přijatých
303 = 48,4 % z počtu všech
ventilovaných dětí
7 274 = 65,2 % z počtu všech
ventilovaných seniorů
6 347 = 17,3 %
34 =

4,1 % z přijatých dětí do 19 let

3 956 = 62,3 % z celkové mortality
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= 20,8 % z přijatých seniorů
Počet úmrtí do 24 h od příjmu = časná mortalita
celkem

1 932

- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

17
1 254

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita
celkem
- z toho dětí do 19 let
- z toho seniorů ≥ 65 let

4 415
17
2 702

5,3 % z celkem přijatých
30,4 % z celkové mortality
6,6 % z přijatých seniorů
64,9 % z údaje časné mortality

69,6 % z celkové mortality
68,3 % z celkové mortality
seniorů

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů ARO, KARIM
- z toho na dětských res. lůžkách

179 017
-

Základní údaj viz rovněž výše a dále podrobnější rozbor:

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS kategorií ARO, KARIM
Počet ošetřovacích dnů celkem
- dětských do 19 let
9 – 14 b.
15 – 19 b.
20 – 29 b.
30 – 39 b.
40 – 49 b.
50 b. a více

179 017 minim. pokles
12 494
6,9 %
18 791
10,5 %
50 252
28,1 %
55 614
31,1 %
31 925
17,9 %
9 941
5,5 %

Dohled na zotavovacím pokoji
- z toho u ambulantních pacientů

274 845
42 748

15,6 % ze všech

Dohled u rizikových výkonů
- z toho u ambulantních pacientů

61 935
14 179

22,9 % ze všech

Počet výkonů v anest. ambulancích

389 874
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- průměr / 1 anest. ambulanci
Počet výkonů v ambulanci
léčby chronické bolesti
- průměr / 1 ambul. léčby bolesti
Tým pro léčbu akutní bolesti

854,9

222 925
2 821,8
39

Specifické vybavení AR pracoviště

Resuscitační úsek
ECMO
ECC
Léčebná hypotermie
CRRT

85
9
5
65
77

Vysokoprahový urgentní příjem v rámci ARO, KARIM

28

Dlouhodobá intenzivní péče

NIP v rámci AR pracoviště
DIOP v rámci AR pracoviště

18
12

Specifická péče DUPV

13

Stručný souhrn a zhodnocení
Údaje svědčí
 O stabilitě oboru z pohledu počtů pracovníků, rozšíření kategorie zejm. technických
a pomocných pracovníků, o doplňování počtu lékařů i sester;


Aktivity jsou setrvalé početně, do sítě oborů přispívá sofistikované technické vybavení,
tématika NIP a DIOP, setrvale se podílejí anesteziologické ambulance a ambulance
pro léčbu bolesti;



Logicky se zvyšuje počet seniorů, tomu odpovídají i jejich výsledky, méně příznivé než
je celooborový průměr;



Zvyšuje se počet překladů na NIP a DIOP, které nemají ještě vlastní statistický systém
vykazování svých činností obsazení, činností a výsledků;



Statistické hodnocení si zasluhuje inovaci souboru dat úměrně současné situaci a jejím
dalším vývojovým trendům.
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