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S trvalou vzpomínkou 
 

MUDr. Vladimír Kyncl 

Opustil nás jako odbornou obec zcela nedávno 

po profesionálně i lidsky velmi bohatém životě 

v obdivuhodně vysokém věku 89 let. 

Všichni, kteří jsme ho dlouhá léta znali  

a v našem oboru i výboru s ním spolupracovali, 

jsme ho ctili a vždy ho budeme oceňovat jako 

aktivního protagonistu moderní dětské 

anesteziologie. Zcela bezvýhradně si zaslouží 

vstoupit do oborové Síně slávy. Nadto byl 

férovým kolegou, vstřícným a laskavým; rád  

a dobře učil, podílel se osobně na uvedení naší 

nově vznikající anesteziologie v pediatrii  

na mezinárodní fórum, ačkoli jeho doba vůbec 

nebyla snadná. 

Primář Vladimír Kyncl se narodil v roce 1930  

a je představitelem historické doby – celkové  

i oborové. Tehdy byly po studiu povinné 

umístěnky, povinné úvodní atestace 

z klinických oborů, které s anesteziologií přímo nesouvisely. Anesteziologové nenesli tituly před 

jmény a za jmény a pouze jejich píle a vytrvalost jim vyplnila život – odborný i osobní. 

Narodil se v Čechách, Lékařskou fakultu vystudoval v Košicích v roce 1952, a studium na Fakultě 

dětského lékařství v Praze, které ukončil v roce 1956. Zvládl atestaci z pediatrie v roce 1958  

a atestaci z anesteziologie a resuscitace v roce 1968. 

Na umístěnku pracoval v Sokolově – 7 let v tzv. pohraničí a teprve poté ve FN Motol po dva roky  

na Pediatrické klinice. Zvládl v roce 1965 v ÚVN aspirantúru;  v roce 1968 byl přijat na Kliniku 

anesteziologie a resuscitace tehdejší Dětské fakultní nemocnice. Od roku 1972 vedl její lůžkovou 

stanici pro děti a stal se zástupcem přednosty kliniky. Dlouhá léta se věnoval především celkové 

anestezii v dětské kardiochirurgii. 

V roce 1986 v Rotterdamu na I. Evropském sjezdu reprezentoval naši republiku a stal se aktivním  

a průkopnickým členem odborné a organizační pracovní skupiny, připravující Evropskou společnost 

dětské anesteziologie.  

Byl jazykově zdatný, aktivně uměl anglicky, rusky, německy. Opakovaně připravoval návrhy grantů, 

kapitoly do knih; přednášel pediatrům, anesteziologům, sestrám; byl členem výboru odborné 

společnosti, členem poradního sboru pro nehodovost při ministerstvu zdravotnictví ČR. 
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Fakultní nemocnice v Motole mu udělila historický titul Zasloužilý pracovník. 

Svůj dospělý a profesní život prožil v centru Prahy, ve Štěpánské ulici a byl tomu velmi rád. 

Spoléhal na rodinu a na její zázemí s manželkou – zdravotní sestrou a se třemi dětmi – s pohodou 

o nich hovoříval. 

Stal se v nesnadné době jedním z prvních pilířů naší moderní anesteziologie a intenzivní medicíny 

v její pediatrické odborné větvi na vysoké akademické úrovni a tak si ho budeme vždy s úctou 

pamatovat. 

Drábková 

 

Dr. Miro Klain, PhD 

 
Miroslav M. Klain (1927 – 2019) patřil rovněž k prvním 

představitelům, úzce v České republice a v Praze pracovně 

navazujícími tématy na náš obor. 

Narodil se před 91 lety v Hradci Králové a po činorodém 

životě odešel do našich vzpomínek zcela nedávno 

v Pittsburghu, kde strávil se svou početnou a rozvětvenou 

rodinou velkou část svého života a kde vzpomínku na něho 

nesou dále jeho profesionální spolupracovníci a přátelé. 

Studoval v České republice – v roce 1951 ukončil úspěšně studium medicíny na Karlově univerzitě 

v Praze a zahájil svou odbornou dráhu původně jako kardiochirurg v rozvíjejícím se novém oboru. 

Jednoroční studijní pobyt absolvoval v USA – v Clevelandu. 

Po invazi v srpnu 1968 se z Prahy vrátil do Clevelandu a věnoval se na akademické úrovni vedení 

výzkumu umělého srdce. 

Od roku 1972 po celý svůj další život poté pokračoval na University of Pittsburgh na klinice 

anesteziologie a medicíny kritických stavů UPMC – Presbyterian. 

Speciálně a výzkumně se věnoval vysokofrekvenční ventilaci, mimotělnímu oběhu a vybavení pro 

intraaortální balonkovou kontrapulzaci  - dosáhl sedmi úspěšných patentů. Byl aktivním členem 

velmi podporované výzkumné skupiny „Golden 24 Hours“ v oboru hromadných neštěstí  

a katastrof.  

Velmi rád a často cestoval se svými přednáškami. Manželka a celá jeho rozvětvená rodina 

podporovala jeho celoživotní angažovanost. 

Po roce 1989 často a rád přijížděl i do Prahy na společné semináře a kongresy, na návštěvy  

a k odborným i přátelským diskusím. 
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Strávil od roku 2006 zasloužilý odpočinek jako „professor emeritus“ ve svém domě s velkou 

knihovnou i milovanou zahradou. Nikdy nepřerušil dávné vzájemné vztahy a nedal dopustit na své 

původní kořeny. Prokázal, že medicína, moderní výzkum naplní život kdekoli ve vyspělém světě. 

Rádi vzpomínáme na opakovaná setkání, na výměny názorů, na jeho moudrost. Výsledky jeho 

práce ukazovaly vždy na další směry rozvinuté medicíny – a v tom má a bude mít vždy své 

pokračovatele. 

Drábková 
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Postgraduální témata 

Dechová rehabilitace – fyzioterapie v následné intenzivní péči 

Dechová fyzioterapie / rehabilitace vstupuje do intenzivní medicíny a intenzivní péče v současném 

období stále naléhavěji, protože přežívá stále větší počet kritických pacientů, kteří jsou v závažném 

stavu po akutní záchraně života indikováni do pokračující, následné intenzivní péče. Ta má za úkol 

předejít dlouhodobým následkům a podpořit obnovení HRQoL – Health Related Quality of Life – 

kvalitu života, závislou na zdraví. Dlouhodobé a cílené zlepšování se vztahuje až na 50 % 

zachráněných pacientů a na jejich somatické kognitivní a mentální funkce; na prevenci syndromu 

postintenzivní péče a ICU svalové slabosti. 

Spojují se s dlouhodobým pobytem na lůžku, s protrahovanou ventilodependencí, s inaktivitou, 

s kognitivní izolací a to zejména u pacientů staršího věku. Invalidizují je až na dobu 5 let dalšího 

života, někdy i trvale. Vyžadují časnou fyzioterapii, mobilizaci, motivaci, kognitivní terapii.  

V roce 2008 byla vydána první odborná metodická doporučení pro všechny fáze postupné 

rekondice s algoritmy pro dospělé; jsou cílena na časnou rehabilitaci, na využití moderních 

technických možností. Požadavky a metody se soustřeďují na dýchání jako na základní životní 

funkci a na vytváření její strategie; respektují její absolutní i relativní kontraindikace – viz tab. 1. 

Tab. 1  Kontraindikace fyzioterapie  

Absolutní kontraindikace 

 Aktuální ischemie myokardu 

 Srdeční frekvence < 40 a > 120 /min 

 MAP < 60  a  > 110 mm Hg 

 Potřeba vysokých dávek inotropik 

 SpO2 < 90 % 

 FiO2 < 0,61 

 PEEP > 10 cm H2O 

 Frekvence dýchání  > 40/min 
Relativní kontraindikace 

 Omezená bdělost, zhoršené vědomí 

 RASS -4, -5;  3,  4 

 Pocení 

 Bolest 

 Únava 

 Nestabilní zlomeniny 

 Vstupy, které nejsou při mobilizaci bezpečné 

 Mozkolebeční poranění, neurologická nestabilita, nitrolební tlak > 20 cm H2O 

 Nedrénovaný pneumotorax, emfyzematózní buly 

 Aktuální pneumochirurgický výkon 

 Těžký, kritický bronchospasmus, 

 Tělesná teploty > 38,5 °C 
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Metoda se vyvíjí v posledních 20 letech a její prameny a zdroje autoři sdělení vyhledali v PubMed, 

Cochrane a Scopus z mnoha různých pohledů. 

Výběr pacientů 

Výběr je často obtížný, ovlivněn medikacemi i invazivními vstupy, hraniční oběhovou stabilitou, 

snadno vznikající celkovou nestabilitou stavu. Vyžaduje monitoring krevního tlaku, srdeční  

a dechové frekvence, SpO2, pozornost vůči subjektivním pocitům a známkám dušnosti. Při jejich 

vzniku, změnách, zhoršení se fyzioterapie, mobilizace, vertikalizace přeruší, ukončí. Nežádoucí 

účinky jsou nicméně vzácné. Nejčastěji zahrnují změny SpO2 a MAP. 

Před volbou postupů a před jejich zahájením je z toho důvodu nutno vyloučit absolutní a z velké 

části i relativní kontraindikace. Dále je vhodné zhodnocení mentálních funkcí, vědomí, reakce na 

výzvy, míru spolupráce. Sedace, bezvědomí až po úroveň komatu nejsou kontraindikací pasivní 

fyzioterapie.  

Před zahájením se konziliárně zhodnotí i rozsah hybnosti kloubů, svalová síla, stabilita stoje, 

možnost přesunu z lůžka do křesla a chůze s pomocí (PARRY et al. 2017), dále schopnost  

6-minutové chůze a Borgovo skóre dechové únavnosti a dušnosti. 

Tab. 2  Postupy 

Aktivní postupy 

 Hyperinflace 

 Drenáž endobronchiálního sekretu 

 Hydratace a zvlhčování 

 Odsávání 

 Mechanická insuflace / exsuflace 

 Kauzální postupy – polohování, perkuse, vibrace 

 Vysokofrekvenční oscilace 

 Zařazení PEEP 

 Neinvazivní ventilace 

 Polohování 

 Mobilizace 

 Tréning dýchacího svalstva 
Pasivní postupy 

 Hyperinflace – manuální, ventilátorem 

 Rekrutační manévry 

 Drenáž endobronchiálního sekretu 

 Hydratace a zvlhčení 

 Odsávání 

 Mechanická insuflace + aktivní exsudace 

 HFCWO – vysokofrekvenční oscilace 

 Polohování 

 Mobilizace 

 Pasivní cvičení 

 Svalová elektrostimulace – EMS 
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Dechová fyzioterapie a její postupy 

Dechová fyzioterapie se v zásadě rozděluje na aktivní a pasivní, což je především dáno úrovní 

vědomí pacienta.  Hlavním cílem je minimalizace nežádoucích účinků chronické kritické choroby, 

tracheální intubace, tracheostomie. Urychluje odpojování z umělé ventilace a odpojení, umožňuje 

aktivní odkašlávání a vykašlání, je prevencí inspizace bronchiálního sekretu, vzniku atelektáz  

a pneumonie. Udržuje vzdušnost plic, zlepšuje jejich compliance, poměr V/Q , omezuje rezistenci 

dýchacích cest, snižuje dechovou práci a napomáhá optimalizaci oxygenace.  

Důležité je zachování síly a výkonnosti dýchacích svalů. 

Hlavní postupy dechové rehabilitace se zařazují do čtyř základních kategorií: 

1. Hyperinflace plic 

2. Drenáž endobronchiálního sekretu 

3. Mobilizace 

4. Tréning dýchacích svalů a příčně pruhovaného svalstva obecně 

1. Hyperinflace plic 

Intermitentní, vsunovaná hyperinflace plic je účinná v prevenci atelektáz a k jejich rekrutaci,  

ke zvýšení compliance a ke zlepšení výměny plynů. Napomáhá i eskalaci sekretu z malých  

do velkých dýchacích cest. 

Manuální hyperinflace (MHI) s pomocí samorozpínacího dýchacího vaku umožňuje přechodně 

zvýšit insuflovaný dechový objem, pomalým inspiriem a poté s 2 -3 vteřinovým udržením 

insuflovaného dechového objemu a poté s následným rychlým a nepřerušeným výdechem; využívá 

se většinou u uměle ventilovaných pacientů. Často podráždí ke kašli a k aktivnímu výdechu 

s eskalací sekretu, přinejmenším do velkých dýchacích cest. Umožňuje i zařazení endexspiračního 

přetlaku – PEEP při ARDS i užití inspirační frakce kyslíku FiO2 1,0. Pokud se dosáhne inspiračního 

tlaku 40 cm H2O a je na této úrovni udržen několik málo vteřin, je manévr schopen rozvinout 

atelektázu. Možným nežádoucím účinkem může být pokles minutového srdečního objemu, změna 

srdeční frekvence a zvýšení centrálního žilního tlaku. 

Stejný manévr lze použít i u pacientů na ventilátoru. U spontánně dýchajících pacientů, 

připojených k ventilátoru se užije hyperinflace v jeho programu, a to zvýšením tlakové podpory 

nebo při objemové ventilaci zvýšením dechového objemu k dosažení cílového objemu. Nejčastěji 

se tím zpomalí současná frekvence dýchání a inspirační proud. Manévry pravděpodobně 

předcházejí i vzniku ventilátorové pneumonie – VAP, snižuje se riziko jejich atelektraumatu. 

Rekrutační manévry jsou podobné hyperinflačním insuflacím ventilovaných pacientů, indikují se 

zejména při ARDS.  Klinické stavy pacientů jsou ale heterogenní, výsledky studií nejsou zcela 

jednoznačné, nemění se 28denní mortalita a rutinní užití se z těchto důvodu nedoporučuje. 
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Při rekrutačních manévrech se mohou jako nežádoucí účinky vyskytnout: zvýšení nitrohrudního 

tlaku, tím snížení žilního návratu, minutového srdečního objemu i arteriálního tlaku. Není vyloučen 

vznik volutraumatu  nebo netěsnosti plicních anastomóz. Je vhodné do pacientského okruhu vřadit 

manometr k včasnému zaznamenání rizika barotraumatu. 

Nácvik hlubokých dechů se provádí v sérii k tréningu především bránice jako hlavního dýchacího 

svalu. Lze jej spojit s respirometrií; v těchto případech vyžaduje spolupráci pacienta. 

2. Drenáž bronchiálních sekretů 

Drenáž je bezvýhradných požadavkem v prevenci infekcí a je podmínkou pro udržování volných 

dýchacích cest. Nahrazuje nebo alespoň doplňuje jejich vlastní clearance, a to zejména v případech 

ICU svalové slabosti nebo při zatékání podél tracheální rourky nebo tracheostomické kanyly 

v polohách polosedě, kde gravitace limituje mukociliární eskalaci. Pro účinnou drenáž je třeba 

diferenciálně diagnosticky stanovit hlavní příčiny rizika a na ně cíleně zaměřit a zvolit postupy pro 

optimální clearance sekretů a bronchiální hygieny. Úkolem je zajistit kvalitní průchodnost a snížit 

viskozitu vytvářeného hlenu. Základním požadavkem pro jeho kvalitní expulzi je prodloužení 

exspiria v poměru k trvání inspiria. Dalším předpokladem jsou úměrná hydratace a zvlhčování 

aktivními nebo pasivními zvlhčovači. Rutinní užívání N- acetylcysteinu nebo fyziologického roztoku 

se nedoporučuje. 

Odsávání je možné z velkých dýchacích cest – bronchoskopicky nebo odsávací cévkou. Lze je 

zavést i nosním průduchem, pokud se nejedná o závažnou koagulopatii nebo o zlomeninu lební 

spodiny. 

Při invazivně zajištěných dýchacích cestách se užívá zavřený nebo otevřený systém. 

U hypoxemických pacientů je možno očekávat přechodné zhoršení oxygenace a vzdušnosti plic  

se zhoršením jejich stavu. Je indikováno preventivní, přechodné zvýšení FiO2. Pokud možno se volí 

systém zavřeného odsávání – minimalizuje přerušení kontinuity pacientského systému; omezení 

rizika infekce ošetřujícího personálu  nebylo validně prokázáno. 

Mechanická insuflace-exsuflace je založena na zařazení pozitivního tlaku s náhlým přepnutím  

do negativního tlaku – napodobuje účinné odkašlání jako tzv. cough assist. Způsob je výhodný při 

nervosvalových onemocněních, zvyšuje úspěšnost extubace a dekanylace. Přesto je indikace 

uvedeného postupu pouze výběrová, protože může vést ke kolapsu dýchacích cest s nepevnou 

stěnou. Je kontraindikován při nedrénovaném pneumotoraxu, při oběhové nestabilitě a při 

vlajícím hrudníku. Relativní kontraindikací jsou emfyzematozní buly a mozkolebeční poranění. 

Polohová drenáž zahrnuje využití účelné gravitace, hlubokého dýchání, dále poklep hrudníku, 

vibrace, poklepávání a podporu kašle. Lze ji doplnit poklepem hrudní stěny nad handicapovanými 

oblastmi. Kombinace jsou vhodné zejména u uměle ventilovaných pacientů. Lze užít i vibrace 

s vyšší frekvencí, která s více než o 50 % zvyšuje špičkový výdechový proud. 

Vysokofrekvenční oscilace (HBOs) lze užít přímo s napojením na dýchací cesty nebo na povrch 

hrudníku jako perkusivní. Přímá forma oscilací může být superponována na spontánní dýchání. 
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Oscilace se provádějí s charakteristickou frekvencí 10 – 20 Hz; jsou vytvářeny kompresorem  

a navozují alveolární rekrutaci; výdechový proud přibližně 4x převyšuje inspirační proud. Metoda 

nejen snižuje dechovou práci a námahu, ale reologicky ovlivňuje i hlen. Při frekvenci 12 – 22 Hz 

snižuje jeho viskozitu a hustotu. Příznivé účinky se popisují u mnoha chorob; významné jsou např. 

při CHOPN, při neinvazivní ventilaci i při invazivní umělé plicní ventilaci s tracheostomií  

a s dlouhodobým odpojováním. Režim se zařazuje 2x denně ke konvenční fyzioterapii. Je indikován 

prozatím, při CHOPN , při cystické fibróze a při pooperačních komplikacích s dýchání.  

HFCWO  je technika, pracující s externě prováděnými oscilacemi hrudní stěny. Zprostředkuje je 

nafukovací vesta, kterou se obalí hrudník;  vykonává pulzy o vysoké frekvenci a tím generuje pulzní 

výkyvy tlaku s lehkými stlačeními a uvolněními povrchu hrudníku. Působí tím oscilující proud 

vzduchu, který je superponován na spontánní dýchání pacienta nebo na jeho konvenční umělou 

plicní ventilaci. 

Mobilizace sekretu je důsledkem proudu, který vzniká mezi inspirační a exspirační fází, i vlivem 

změn reologie hlenu a zesílením ciliární eskalace. 

Indikace zahrnuje diagnózy: cystická fibróza, bronchiektázie nebo nervosvalové choroby a pacienty 

pokročilého věku po dlouhodobé invazivní umělé plicní ventilaci. 

Přesto uvedená metoda nedosáhla příznivých výsledků z pohledu trvalého odpojení. Je spojována 

s nižším skóre bolesti; nepřinesla významně lepší výsledky s mobilizací sekretu. Je poměrně dobře 

tolerována a stále zůstává otevřena. 

Přetlak při výdechu poskytuje nastavitelný exspirační odpor, je virtuálním stentingem dýchacích 

cest, zvyšuje nitrohrudní tlak a funkční reziduální kapacitu a je stále podrobněji studován. 

Neinvazivní ventilace se často částečně překrývá s fyzioterapií. Užívá se především BiPAP – Bilevel 

Positive Airway Pressure, a to zejména u pacientů s exacerbacemi CHOPN, dále při riziku 

opakovaného selhání spontánního dýchání po extubaci a jako podpora odpojování u pacientů 

s hyperkapnickou dechovou nedostatečností. CPAP a BiPAP, popř. obě metody se užívají při 

akutním kardiogenním edému plic a výběrově při akutním hypoxemickém selhání.  Snižují 

dechovou práci, zvyšují dynamickou plicní compliance a dechový objem, inspirační kapacitu  

a zlepšují hodnoty krevních plynů. Zatím nejsou ale přesvědčivě příznivé výsledky o mobilizaci  

a expulzi bronchiálního sekretu. 

Vysoký proud kyslíku s užitím nosní kanyly (HFNO) patří k relativně novým a slibným metodám. 

Indikace jsou zejména  hypoxemická dechová nedostatečnost a prevence reintubace. Metoda 

zlepšuje oxygenaci, zvyšuje vyplavení z faryngeálního mrtvého prostoru, snižuje odpor dýchacích 

cest, zvyšuje endexspirační plicní objem a udržuje přetlak v dýchacích cestách, snižuje dechovou 

práci. Je spojen s vyšší tolerancí a s komfortem, s nižší dušností, s menším pocitem suchosti 

horních dýchacích cest a s menším zasycháním sekretu v porovnání s běžným přívodem 

vdechovaného kyslíku. 
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3. Mobilizace 

Představuje vysoce významný moment a požadavek, protože v závažném stavu vždy hrozí slabost 

příčně pruhovaného svalstva z nepoužívání a z celkové dekondice. 

Nepříznivě se podílejí i vybrané léky jako kortikosteroidy a /nebo svalová relaxancia. Společně 

vedou s malnutricí a s kritickou neuromyopatií k dlouhodobé slabosti a celkovému handicapu. 

Jejich protiváhu tvoří časná mobilizace; aktivuje metabolismus ve svalech, optimalizuje distribuci  

a spotřebu kyslíku, zvětšuje alveolární ventilaci a podporuje správný poměr mezi ventilací a perfuzí 

– V/Q. Má i gravitační vliv na rozložení tekutin v těle – brání gravitační depozici edémů. Je 

indikována u všech pacientů nezávisle na jejich vědomí / bezvědomí ani na spolupráci a/nebo  

sedaci. Doporučení a protokoly nejsou dosud jednotné, i když jsou požadavky plně uznávány. 

Vybrané prvky fyzioterapie 

Polohování je prevencí vzniku atelektáz, stagnace bronchiálních sekretů, pneumonie. Trvalá 

supinní poloha omezuje funkční reziduální kapacitu, vede k neprůchodnosti malých dýchacích cest, 

ke zvýšení jejich rezistence ze statického stlačení břišní a hrudní stěny. 

Poloha horizontálně naznak je predilekční pro aspiraci zejména žaludečního obsahu u uměle 

ventilovaných pacientů.  

Poloha plážového lehátka se zvýšením horní poloviny těla až v úhlu 45 ° aspiraci předchází; navíc 

zlepšuje poměr V/Q , dechové objemy a mukociliární eskalaci a clearance; snižuje dechovou 

frekvenci a náročnost dechové práce a tím ovlivňuje příznivě i oběhové parametry. 

Pronační poloha se stala léčebným postupem ve vybraných závažných stavech, např. při ARDS. 

Zlepšuje nepoměr V/Q a oxygenaci, vede k redistribuci edému, ke zlepšení funkční reziduální 

kapacity. U pacientů s jednostranným postižením plic se patologicky změněná plíce polohuje výše 

k usnadnění drenáže a ke zlepšení poměru V/Q. 

Kontinuální rotační semilaterální terapie (CLRT): Rotační polohovací lůžka jsou schopna až 60° 

oboustranného bočního náklonu podle předem stanoveného programu. Předpokládá se, že je 

prevencí atelektáz a pneumonií, ale zatím nejsou k dispozici validně přesvědčivé výsledky 

robustnějších studií. 

Nejsou vyloučeny nežádoucí účinky; jedná se o celotělové polohování, které nesplňuje současné 

nároky, které podporují a doporučují selektivní a cílenou fyzioterapii, pokud možno mobilizační  

a aktivní. Uvedená rotační terapie není běžně užívána, je známa např. z popáleninových center. 

4. Tréning svalstva 

Jeho metody mají za úkol včas předcházet celkové svalové dekondici a ICU svalové slabosti (ICU 

weakness), zejména u závažných pacientů, dlouhodobě upoutaných na lůžko.  
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Svalová slabost má prevalenci 25 – 40 % u pacientů již po umělé plicní ventilaci v trvání ≥ 48 hodin. 

Je ještě více zdůrazněna při sepsi a při dlouhodobém pobytu v intenzivní péči.  

Svalová slabost se vyvíjí již v prvním týdnu, zejména při multiorgánovém selhávání,  

při polyneuropatii, u pacientů s onkologickými diagnózami. Nejvíce postihuje kosterní, příčně 

pruhované svalstvo, ale postiženy jsou i bránice, dýchací svaly a údajně i myokard. 

Etiologie je dána dekondicí, atrofií při neužívání, procesem SIRS, MODS, sepsí, hyperglykemií  

a nevhodnými medikacemi, jako jsou kortikosteroidy a myorelaxancia. Postižení bránice vede  

při umělé plicní ventilaci k tzv. ventilátorové dysfunkci bránici a k narůstající dechové únavě při 

snaze o odpojování. 

U dlouhodobě ventilovaných pacientů ale tréning inspiračních dýchacích svalů je zatím hodnocen 

kontroverzně; soubory studií nejsou homogenní a studie nedosahují validních výsledků. Tréning 

dýchacích svalů lze programovat i na sofistikovaných ventilátorech různými programy, ale výsledky 

nejsou dosud jednoznačné, takže se předem připravené programy dosud běžně neužívají. 

Periferní svaly ztrácejí svou hmotu, ztráta jejich síly je až 40 %. Je navíc tím větší, čím je podávaná 

výživa chudší na proteiny a čím významnější je demineralizace kostí. Cílem je zachovat svalovou 

sílu a výkonnost alespoň do té míry, aby byl pacient výsledně schopen vykonávat běžné denní 

činnosti (ADL- Activities of Daily Living) a aby byl schopen nezávislé chůze bez pomoci dalších osob.  

U pacientů, neschopných spolupráce a aktivního tréningu se volí nervosvalová elektrostimulace 

(NMES) elektrickými stimuly o nízkém napětí cestou elektrod, umístěných na kůži nad cílovými 

svalovými skupinami. Stimuly aktivují motorické nervy, napodobují mírné svalové kontrakce; 

zvyšuje se v nich i perfuze, aktuální maximální síla a výdrž. Opakovaná stimulace podporuje 

udržení svalového tonu. Tréning  je subjektivně komfortní. Zkracuje dobu do vertikalizace 

pacienta,  

do samostatného přesunu z lůžka do křesla; je velmi vhodný pro pacienty s CHOPN. Udržuje 

svalovou hmotu. Není vhodný při sepsi, při edémech, při podávání  vazopresorů. 

U stabilnějších pacientů se do programu svalového tréningu a rekondice zařazují: 

 Pasivní nebo aktivní pohyby horních končetin a dolních končetin, popř. doplněné zvedáním 

lehkého závaží nebo tlakem proti odporu 

 Lze využít cyklované ergometry (CB) – motomedy, u nichž lze zvolit cílený program času  

i podle výkonu daného pacienta 

 U imobilních, sedovaných pacientů v závažném stavu se užívají CB- motomedy, podporující 

zachování svalové architektúry. 

Výsledky různých programů nejsou zatím spolehlivě prověřeny. 

Vertikalizace a chůze 

Jakmile je pacient schopen vertikalizace, trénuje chůzi i s pomůckami, např. s vysokým chodítkem, 

trénuje sezení na lůžku se svěšenými dolními končetinami, statickou chůzi, přesuny z lůžka  
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do křesla a zpět. Vše lze provádět i při neinvazivní ventilaci, při umělé plicní ventilaci, s přenosnými 

dýchacími přístroji a s tlakovými kyslíkovými lahvemi. Příznivé výsledky jsou jasně patrné např.  

u pacientů s CHOPN, po hyperkapnických epizodických selháních dýchání.  

Velmi příznivé výsledky takto vedené fyzioterapie jsou evidentní, ale nezlepšují samy o sobě 

kognitivní funkce ani mortalitu, dané heterogenními a často určujícími kauzálními diagnózami. 

Těm je třeba věnovat samostatnou pozornost a cíleně se zaměřit na jejich možné zlepšování. 

COMELLINI, Victoria, Antonio ARTIGAS a Stefano NAVA. Respiratory physiotherapy in critically ill patients. 

ICU Management & Practice, 2019 [online]. Summer 2019, 19(2), 100-108 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: 

https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/icu-v19-i2-vittoria-comellini-stefano-nava-

antonio-artigas-respiratory-physiotherapy-in-critically-ill-patients.pdf 

Klíčová slova: Dechová fyzioterapie; Rehabilitace; Následná intenzivní péče 
Key words: Respiratory physiotherapy;  Rehabilitation; Prolonged intensive care 
 

Drábková 

Předoperační diagnostika a hodnocení plicní hypertenze 

Úvodní kazuistika 

63letá pacientka před plánovanou laparoskopickou hysterektomií a bilaterální ovariektomií 

s disekcí lymfatických uzlin; dušná, s cyanotickými rty. Na otázku, zda se cítí dobře, odpoví  

po zaváhání přerývaně: „Takhle mi je, když to přeženu.“ Dg.: Plicní hypertenze. Pacientka užívá 

blokátory kalciových kanálů. Chirurgický výkon je odložen, pacientka je optimálně připravována. 

Plicní hypertenze (PH) je anesteziologicky velmi riziková; zvyšuje celkovou perioperační morbiditu  

a mortalitu. Zahrnuje řadu klinických stavů, které spojuje střední tlak v a. pulmonalis (mAP) 

s klidovou hodnotou 25 mm Hg a vyšší, zjištěnou při pravostranné srdeční katetrizaci. 

Hemodynamické rozdělení je na formu nekapilární, postkapilární, popř. kombinovanou. Kritéria 

podle Světové zdravotnické organizace ji dělí na pět skupin, uvedených přehledně v tab. 1. 

Tab. 1  Skupiny PH podle etiologie 

1. Plicní arteriální hypertenze ( dědičná, idiopatická ….) 
2. Onemocnění levého srdce 
3. Hypoxemická plicní nemoc 
4. Chronická tromboembolická nemoc 
5.   Jiné – různé etiologie: sarkoidóza, chronické onemocnění ledvin apod. 

Anesteziologický pohled 

Nejčastější je kontakt s pacienty s původní, izolovanou PH 1. skupiny. 

Skupina 1. PAH má mPAP  ≥ 25 mm Hg, PAWP < 15 mm Hg a plicní cévní rezistenci minimálně  

3 Wood jednotky. Její příčinou je hyperplázie a zánět plicních arterií jako plexiformní arteriopatie, 

skládající se z malých angioproliferativních cévních kanálů v průsvitu malých plicních arterií. 

https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/icu-v19-i2-vittoria-comellini-stefano-nava-antonio-artigas-respiratory-physiotherapy-in-critically-ill-patients.pdf
https://healthmanagement.org/uploads/article_attachment/icu-v19-i2-vittoria-comellini-stefano-nava-antonio-artigas-respiratory-physiotherapy-in-critically-ill-patients.pdf
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Vaskulární dysfunkce vzniklá vlivem dysbalance endogenních vazodilatátorů a vazokonstriktorů. 

Průměrný věk uvedených pacientů je v pásmu 45 – 65 let a převládají ženy v poměru 3 – 4 : 1 vůči 

mužům. Ambulantní léčba zahrnuje dlouhodobou domácí oxygenoterapii – DDOT, diuretika  

a farmakovolbu z agonistů prostacyklinu, blokátorů kalciových kanálů, antagonistů receptoru 

endothelinu a podpory cGAMP – cyklického guanozin monofosfátu, oxidu dusnatého. Před 

zahájením komplexní terapie je diagnosticky určena tolerance námahy při standardním cvičení / 

aktivitách, provedena echokardiografie, test vazoreaktivity. Test se hodnotí podle reakce  

na podání krátce účinného vazodilatátoru. Výsledek se hodnotí jako pozitivní, pokud  mPAP klesne 

minimálně o 10 mm Hg na hodnotu < 40 mm Hg, aniž by se významněji měnil systémový krevní 

tlak. Pokud je výsledek pozitivní, je vhodnou ordinací podání blokátorů kalciových kanálů. 

Farmaka a jejich volba 

Epoprostenol  (prostacyklin – PGI2) je první volbou pro pacienty v kategorii závažnosti WHO IV. 

Je vazodilatátorem, který zlepšuje hemodynamiku, funkční kapacitu i přežití. Pro krevní destičky je 

mohutným antiagregačním přípravkem. Aktivuje totiž adenylátcyklázu a zvyšuje cyklickou AMP 

v buňkách hladkých svalů a destiček. 

U pacientů v nižší kategorii závažnosti  II a III a bez významně rychlé progrese se doporučují  jako 

první volba perorální přípravky  ze skupiny antagonistů receptorů endothelinu a inhibitory PDE5  

(fosfodiesterázy). 

Pro ambulantní a závažné pacienty se volí epoprostenol v kontinuální infuzi cestou centrálního 

žilního katétru za podrobného sledování a cíleného monitorování v úvodní dávce 1 – 2 ng/kg t.hm. 

/ min s pokračující titrací dávkování. K nežádoucím účinkům se řadí zčervenání, bolest v kloubech, 

bolest hlavy a průjem. K dalším vhodným analogům patří treprostinil (i.v. nebo inhalačně), 

selexipag (per os) a inhalační iloprost. 

Endothelin je endogenní vazokonstriktor a antagonisté receptoru pro endothelin (ERAs) se 

v terapii PH užívají. Do jejich skupiny patří neselektivní látky jako bosentan;  macitentan  

a ambrisentan jsou selektivní antagonisté receptoru A. 

Podle výsledků cílených studií vedou k přesunu léčených pacientů do nižší skupiny závažnosti PH, 

zlepšují hemodynamiku a příznaky, zvyšují somatickou výkonnost a brání progresi nebo ji alespoň 

zpomalují. Mohou však mít závažné nežádoucí účinky – hepatotoxicitu a teratogenitu. 

Inhibitory fosfodiesterázy 5 (sildenafil, tadalafil,vardenafil) brání konverzi CAMP na GMP, zlepšují 

vazodilatační působnost oxidu dusnatého v hladké svalovině. Lze je kombinovat s dalšími farmaky, 

např. ambrisentan s tadalafilem – s mohutnějšími účinky.  

Předoperační hodnocení, příprava, rozhodnutí 

Vyžaduje podrobnou a výstižnou anamnézu a fyzikální vyšetření, přehled o funkční kapacitě,  

o režimu ambulantní farmakoterapie a její adherenci, zjištění bazální spotřeby kyslíku. Jsou 

indikována vyšetření EKG, echokardiografie a provedení pravostranné srdeční katetrizace. 
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Předoperační zhodnocení a příprava patří do centrové týmové součinnosti. Před plánovaným 

výkonem / intervencí musí být stav pacienta reálně optimalizován. 

Optimalizace stavu pacienta je podmínkou pro souhlas týmu s elektivním výkonem. 

 Nové nedávné změny funkčního stavu, prodělaná hypoxemie, známky srdeční nedostatečnosti, 
metabolická acidóza jsou důvodem k odložení / zrušení výkonu se znovuzhodnocením po 
optimalizaci. 

 Pravostranné srdeční selhávání indikuje aktuální zrušení elektivního výkonu; přitěžující je 
v tomto směru proběhlá synkopa – svědčí pro nemožnost zvýšení srdečního minutového 
objemu při zátěži, stresu. 

 Zvýšené anesteziologické riziko je rovněž dáno koronární chorobou, chronickým onemocněním 
ledvin a prodělanou tromboembolickou příhodou. 
 

Neodkladné chirurgické výkony v trvání > 3 hodiny, výkony se středním a vysokým chirurgickým 

rizikem, predisponující k tromboembolickým komplikacím zvyšují morbiditu a mortalitu. Náhlé  

a větší změny intravazálního objemu a náplně pacienti velmi obtížně tolerují. 

Prioritní diagnostický a prognostický význam má echokardiografické vyšetření, provedené  

a zhodnocené zkušeným kardiologem. Nepříznivou prognózu predikují značné zvětšení pravé síně  

a fluidoperikard. 

Pravá komora je velmi citlivá na změny dotížení a lépe toleruje objemové než tlakové přetížení. Její 

zvětšení může vést k trikuspidální regurgitaci. Její velikost by měla být < 2/3 levé komory při 

transezofageálním UZ zobrazení. Hodnoty výkonnosti pravé komory < 35 % náležité výkonnosti 

vypovídají o dysfunkci pravé komory. Tu určují změny echoprojevů pravé komory a pohyby septa 

v průběhu systoly, určené indexem excentricity; hodnota < 1,4 svědčí o nepříznivé výkonnosti 

pravé komory, přesně je popíše a interpretuje zkušený kardiolog. 

Kvalifikovaná a kvalitní předoperační diagnostika a kardiologická příprava je zásadním 

požadavkem. 

KLICK, John C., Theodore J. CIOS, Anita MALHOTRA a Shayne M. ROBERTS. Pre-op Evaluation of a Patient 

With Pulmonary Hypertension. Anesthesiology News: Clinical Anesthesiology [online]. 2019, March 22 [cit. 

2019-07-18]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/03-

19/Pre-op-Evaluation-of-a-Patient-With-Pulmonary-Hypertension/54226 
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Key words: Pulmonary Hypertension 
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Perioperační anafylaxe  -  v komentované kazuistice i v metodickém 

doporučeném postupu 

Kazuistika 
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34letý muž s nevýznamnou anamnézou je indikován k artroskopii ramenního kloubu; hlásí alergii 

na léky s obsahem síry. Premedikace : midazolam a cefazolin 2 g i.v. Celková anestezie zahájena 

fentanylem, lidokainem,  propofolem a suxamethoniem. Tracheální intubace bez komplikací. 

Navazuje kritický bronchospasmus; vedení dále inhalačním sevofluranem i pro jeho 

bronchodilatační působení; podán benadryl 50 mg, ranitidin 50 mg a dexamethazon 12 mg. 

Albuterol 2,5 mg + adrenalin cestou tracheální rourky. Bronchospastický nález, umělá ventilace  

a oxygenace následně zlepšeny.  

Stanovena diagnóza anafylaxe na cefazolin; výkon zrušen; pacient přeložen na lůžko intenzivní 

péče na 6 hodin, po 24 hodinách propuštěn v dobrém stavu; na doporučené alergologické vyšetření 

se nedostavil. 

Anafylaktické reakce v průběhu anestezie 

Jsou velmi vzácné s výskytem 1 : 4 000 až 1 : 25 000 s mortalitou 3 – 10 %. Diagnóza může být 

obtížná, anestezie ji larvuje, medikace jsou různorodé, kožní projevy jsou zakryty rouškami. 

NAP6 (viz rovněž článek v RVARIM 1 / 2019) uvádí, že anafylaxe se ve 46 % projeví hypotenzí; v 18 

% vznikne laryngospasmus, zejména u značně obezních a u astmatických pacientů. Dále se účastní 

tachykardie v 9,8 %; O2 desaturace v krvi ve 4,7 %; bradykardie ve 3 %, zhoršené hodnoty 

kapnografie jsou ve 2,3 %. Náhlá srdeční zástava je zastoupena v 1,2 %.  

Projevy se manifestují  u 66 % pacientů do 5 minut po i.v. podání vyvolavatele; manifestní rauš  

se objeví až v 56 % případů. 

Patofyziologické děje 

V popředí je náhlé uvolnění mediátorů – histaminu, tryptázy, chymázy a kathepsinu z bazofilů  

a z žírných buněk. Celosvětová World Allergy Organization stanovila definici: 

Anafylaxe je těžká až život akutně ohrožující generalizovaná nebo systémově hypersenzitivní 

reakce.  

Může být: 

 alergická, zprostředkovaná imunitně cestou IgE, IgG nebo imunitní kaskádou komplementu 

 nealergická, dříve nazývaná anafylaktoidní 

Diagnostika 

Je založena na splnění alespoň jednoho ze tří kritérií: 

 akutní kožní nebo slizniční reakce a dechová dysfunkce a omezení, hypotenze nebo 

dysfunkce cílových orgánů 

 alespoň dvě z následných alergických kožních nebo slizničních projevů, dechové tísně, 

hypotenze (nebo selhávání jiného cílového orgánu) nebo trvající gastrointestinální obtíže 
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 hypotenze po podání známého alergenu. 

Etiologie anafylaxe v průběhu anestezie 

Většina látek, užívaných k anestezii a při anestezii, s výjimkou inhalačních anestetik, je schopna 

vyvolat anafylaktickou reakci. K přípravkům a skupinám se řadí: antibiotika, svalová relaxancia, 

sugammadex, latex, chlorhexidin, methylenová modř, koloidní infuzní roztoky na bazi želatiny, 

opioidy, místní anestetika, hypnotika, jodové kontrastní přípravky atd. 

Antibiotika: Až v 70 % zastoupení se účastní (IgE) peroperačně podaná betalaktámová antibiotika 

– peniciliny a cefalosporiny.  Zkřížená anafylaxe mezi nimi vzniká až v 10 % a souvisí s jejich 

betalaktámovou strukturální konfigurací. 

Vankomycin vyvolá charakteristickou anafylaktickou reakci vzácně cestou IgE; ale jeho rychlé i.v. 

podání může způsobit „red man syndrome“, tj. zčervenání, erythém v obličeji, na krku a na horní 

polovině těla vlivem masivního uvolnění histaminu degranulací bazofilů. 

Svalová relaxancia (NMBA) depolarizující i nedepolarizující vyvolají anafylaxi nejčastěji cestou IgE. 

K nejvíce zastoupeným patří v tomto ohledu  suxamethonium a rokuronium. Predispozici pro vznik 

reakce vyvolají totiž i předchozí kosmetika a  domácí úklidové prostředky, obsahující obdobné 

kvarterní amoniové baze. Zřejmě z toho důvodu se až v 80 % vyskytují u žen a to dokonce 

s významnou geografickou rozdílností. 

Údaje farmakovigilance za posledních dvanáct let z Francie prezentují 680 případů anafylaxe  

s potvrzením zvýšených hodnot tryptázy a pozitivních kožních testů. 

Dalším přípravkem je suxamethonium v 64 % evidovaných případů. Australská metaanalýza za 10 

let, věnovaná perioperační anafylaxi, prokazuje u 80 pacientů anafylaxi na svalová relaxancia; vede 

rokuroinum- 56 %, dále suxamethonioum – 21 %, vekuronium – 11 %, atrakurium – 9 %  

a mivakurium – 3 %. 

Sugammadex: retrospektivní japonská studie u 15 479 pacientů prokázala na daný přípravek 

anafylaxi u 6 pacientů (0,039 %). 

Diagnostika a diagnóza 

Anafylaktická reakce se projeví během minut po expozici spouštěčem Při úvodu do celkové 

anestezie v 90 % vznikne dokonce do 5 minut. První stanovení diagnózy je klinické; podpořit  

ji mohou zvýšené hodnoty tryptázy v séru, i když ani její normální hladiny anafylaxi nevyloučí. 

Zvýšené hodnoty tryptázy se objeví do několika minut, jejich eliminační t ½ je přibližně 2 hodiny.  

U všech pacientů po anafylaktické příhodě je indikováno alergologické vyšetření a konzilium. 

Therapie 

 Prvním krokem je ukončit podávání podezřelého, pravděpodobného přípravku. 

 Vždy se podá FiO2 1,0. 
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 Epinefrin – adrenalin je zásadní. Navodí vazokonstrikci, zvýší žilní návrat a minutový srdeční 

objem. Má pozitivní inotropní účinek, vede k bronchodilataci. Inhibuje uvolňování mediátorů 

z bazofilů a žírných buněk. Podává se bolusově i.v. v dávkách 10 – 200 mikrog opakovaně, 

titrováno podle reakce. Dávkování může pokračovat individuálně v infuzi rychlostí 1 – 4 

mikrog / min. 

 Vazopresin se podává v bolusu 2 j. i.v. s opakováním podle potřeby, jestliže je reakce  

na podání adrenalinu nepostačující. Methylénová modř může být úspěšná v případech 

rezistence na adrenalin. 

 Podání kortikosteroidů je kontroverzní – mají odložený účinek, nastupující až za několik 

hodin. 

 U pacientů v léčbě beta-blokátory je indikován glukagon v bolusové dávce 1 mg, popř. 

opakovaně.  

 I.v. náhrada / doplnění  intravazálního objemu a vazodilatace jsou souběžné. 

 Rozhodnutí o pokračování operační intervence je přísně personalizované. 

JUELS, Alma. Perioperative Anaphylaxis: Symptoms, Diagnosis, and Management. Clinical Anesthesiology 

[online]. 2019, June 21, 2019 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-

Anesthesiology/Article/06-19/The-Frost-Series-%23351-Perioperative-Anaphylaxis--Symptoms%2C-

Diagnosis%2C-and-Management/55144 

Klíčová slova: Perioperační anafylaxe 
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Drábková 

Osud horší než smrt po devastujícím mozkolebečním inzultu? 

K devastujícím mozkovým inzultům se v současné době řadí hemoragické cévní mozkové příhody 

(hCMP), ischemické cévní mozkové příhody (iCMP), mozkolebeční poranění (MLP), 

subarachnoidální krvácení (SAH), intracerebrální krvácení (ICH) a anoxické, hypoglykemické, 

metabolické a infekční encefalopatie. 

K nejvýznamnějším úkolům patří nejen soudobý týmová spolupráce v diagnostice a v terapii jejich 

akutního stadia, ale i spolehlivé stanovení prognózy a splnění souvisejících etických norem  

a požadavků. 

Příčiny akutních inzultů jsou velmi různé; plná terapie se v zásadě doporučuje nejméně 72 hodin. 

Doplňují se anamnéza, komorbidita, předem vyslovená přání i medicínské podklady, které 

postupně zpřesňují možnost prognózování a tím i rozhodování o dalších postupech, o rozsahu 

terapie / péče. Poskytují čas pro komunikaci s rodinou a uspořádání sociálních záležitostí, i když 

stav a průběh jsou zatíženy stále určitou mírou nejistoty. 

https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/06-19/The-Frost-Series-%23351-Perioperative-Anaphylaxis--Symptoms%2C-Diagnosis%2C-and-Management/55144
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/06-19/The-Frost-Series-%23351-Perioperative-Anaphylaxis--Symptoms%2C-Diagnosis%2C-and-Management/55144
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/06-19/The-Frost-Series-%23351-Perioperative-Anaphylaxis--Symptoms%2C-Diagnosis%2C-and-Management/55144
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Tab. 1 shrnuje společně s literárními odkazy na validní studie hlavní momenty, které selektivně 

ovlivňují prognózu u jednotlivých a velmi specifických akutních inzultů mozku. 

Tab. 1  Soubor kritérií pro hodnocení a prognózování 

iCMP 
- Po mechanické trombektomii nedojde k rekanalizaci 
- Po i.v. podání  aktivátoru tkáňového plasminogenu nedojde k rekanalizaci 
- Velmi chudý, nedostatečný kolaterální oběh 
ICH 
- Hematom o velkém objemu 
- Vysoké úvodní skóre poškození 
- Hyperglykemie 
MLP 
- Nelze měřit a kontrolovat nitrolební tlak 
- Systémová hypotenze 
SAH 
- Velmi nepříznivý výsledek klinického vyšetření již při příjmu 
- Opakovaná ruptura cévního aneurysmatu 
- Starší věk 
- Globální edém mozku: skóre Hunt a Hess 3 – 5, GCS 3 – 8 
Anoxické trauma 
- Velmi nepříznivý výsledek klinického vyšetření již při příjmu 
- Postanoxický status epilepticius 
 

V poslední době se odkládá stanovení prognózy\ po TTM, připojují se vyšetření vč. MRi, 

kvantifikace šedé hmoty mozkové cestou CT, dále EKG, EEG hR. Novodobá intenzivní péče proto 

odkládá posuzování prognózy až na 5 dnů, zejména po hypoxicko-ischemických příhodách  

a po mozkolebečních poraněních. 

Prognóza je navíc multifaktoriální, závisí i na premorbidním stavu a kondici, na zkušenosti lékaře  

a na jeho představě o výsledné HRQoL. Souvisejí i s rozhodováním o rozsahu další terapie a péče. 

Množí se studijní závěry o předčasném zařazení některých pacientů do kategorie pouze paliativní 

intenzivní péče – ale intenzivní medicína a neurochirurgie atd. mezitím prodloužily terapeutické 

okno pro rozhodování. 

Nicméně prodloužení prognostického okna při iCMP sice může zvýšit přežití postižených pacientů 

při pokračování v plné terapii a péči, ale současně se zvýší počet přežívajících s významným 

výsledným mentálním a neurologickým deficitem. V mnoha dalších případech se neurologická 

rekondice prodlužuje časově do následné intenzivní péče. Obtížně se odhaduje i budoucí HRQoL. 

Komunikace s dalšími členy rodiny je zatížena nejistotou. Významně jim ovlivňují život, vztahy, 

budoucí začlenění. 

Rozhodnutí nezahájit nebo ukončit postupy, podporující přežívání, jsou dominantně závislé  

na stanovené prognóze. Většina, tj. > 60 % pacientů, i když nikoli všichni s kritickým inzultem 

mozku, zemře v souvislosti s nezahájením nebo s ukončením postupů, podporujících základní 

životní funkce. Po anoxických příčinách se doba rozhodnutí prodloužila při užití hypotermie  
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na dobu, kdy se po ohřátí pacienta vyloučí všechny podané medikace při jejich prodloužené 

eliminační clearance a delším eliminačním poločasu. 

Mezi jednotlivými centry typu cerebrovaskulární pracovišť, iktových center, traumacenter jsou 

nyní značné časové rozdíly pro zásadní rozhodnutí – od 45 % až po 86,8 %; rozdíly se navíc váží 

častěji na sofistikované technické i funkční diagnostické vybavení než na klinické posuzování 

trajektorie pacienta. 

Navíc závisí i na skórovacích systémech, zaměřených na mozkové funkce, podle kterých ošetřující 

intenzivisté vývoj stavu pacienta posuzují a výsledně zhodnotí. 

Nejčastěji se cituje iCMP skóre (ICH score) a FUNC skóre (Functional Outcomes in Patients with 

Primary Intracerebral Hemorrhage Score). 

Obecně jsou prognózy lékařů i sester optimističtější než vykazují výsledné statistické soubory, ale 

nejde o sjednocený názor; často se liší podle zkušeností a specializací lékařů. 

Za perspektivnější, spolehlivější a tím také náležitý je považován multimodální přístup. Zahrnuje 

opakované neurologické vyšetření, testování, popř. funkční vyšetření a zobrazení. 

Jako příklad se doporučuje užít kombinaci GCS 5. den a premorbidní zdravotní stav a kondici, věk, 

premorbidní  modifikovanou Rankinovu stupnici (mRS), krvácení do komor a jeho rozsah  

i lokalizaci z pohledu 5. dne; snáze se predikuje dobrý nebo nepříznivý neurologický výsledek  

ke 3. měsíci po inzultu. 

Tab. 2. Modifikovaná Rankinova škála – stupnice ( MRs) 

Stupně  

0. Bez jakýchkoli patologických známek a výpadků 

1. 
Bez významné disability, mohou být přítomny reziduální, ale nepodstatné známky; 
pacient je schopen zvládnout všechny běžné povinnosti a činnosti 

2. 
Lehká disabilita – pacient není schopen zvládnout všechny své předchozí činnosti, ale je 
schopen dostát všem nutným, běžným denním požadavkům bez asistence 

3. 
Střední disabilita – pacient potřebuje částečnou asistenci, ale je schopen chůze bez 
pomoci 

4. 
Závažná disabilita- pacient není schopen chůze bez pomoci další osoby a není schopen 
zvládnout všechny své tělesné potřeby bez asistence 

5. 
Velmi závažná disabilita; pacient je upoután na lůžko, je inkontinentní, vyžaduje stálou 
pozornost a ošetřovatelskou péči 

6. Smrt 

Kritéria posuzování nejsou ani mezi vrcholnými pracovišti zatím sjednocena. Největší konsenzus je 

mezi ošetřujícími intenzivisty a ošetřujícími sestrami. Přesto pouze 2,5 % lékařů a 0 % sester 

citovalo na svých pracovištích standardizované užívání jednotných kritérií a přijatých skórovacích 

systémů; 33 % prognóz bylo neurčitých a méně než 30 % bylo správných a úměrně přesných. 
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Přihlédnutí ke stanovení prognózy funkčního výsledku u jednotlivých pacientů se nejčastěji opírá  

o mRS. Kategorie 0 – 3, popř. pouze 0 – 2 se obecně považují za dobrý výsledek, i když jsou pásma 

velmi široká. 

Index Barthelové (ADL) po iCMP nejlépe umožnil posoudit konečné výsledky 12 měsíců  

od propuštění po akutní příhodě; mRS  naproti tomu nevykazuje zlepšení k jednotlivým časovým 

mezníkům. 

Většina pacientů, dlouhodobě sledovaných se často začne funkčně zlepšovat až po uplynutí  

6 měsíců; jejich stav ale mohou zhoršit přidružené komplikace z extracerebrálních orgánových  

a systémových příčin. 

Základními časovými intervaly pro zhodnocení byly nyní přijaty časové intervaly a mezníky  

18 měsíců, 3 roky a 5 let, kdy je možno očekávat stále ještě vývoj a změny k lepšímu. Pro rodiny 

ale znamenají tyto intervaly nejistotu, psychickou zátěž a setrvalý stres – finanční, sociální  

i emoční. Mohou nepříznivě a významně ovlivňovat jejich chování k pacientovi i jednání  

se zdravotnických personálem. 

Výslednou QoL  také změnily nové medicínské možnosti poslední doby: 

 Dekompresní hemikraniektomie ( HKE)  zvyšují počet pacientů, schopných propuštění 

z intenzivní péče i z nemocnice, ale více než 50 % z nich zůstává přesto s mentálním / 

neurologickým hendikepem. 

 Pacienti v kategorii mRS 4 a 5  po HKE po CMP jsou daleko častěji postiženi reaktivní depresí, 

ale většina z nich ve studovaných souborech vypověděla, že „stojí zato žít“. QoL je velmi 

subjektivní parametr a proto objektivně velmi obtížně posuzované kritérium. I pacienti 

v poměrně výborném zdravotním stavu mohou svou QoL hodnotit jako „ ubohou“ a naopak.  

 Posuzování prognózy je i při užití všech objektivních kritérií obtížné pro lékaře i pro osoby 

pacientovi blízké. 

 
Etické momenty posuzování při stanovení prognózy při velmi závažném / devastujícím mozkovém 

inzultu. 

Zásada autonomie pacienta / pacientky znamená pro lékaře povinnost pomoci pacientům i jejich 

rodinám učinit co nejlepší klinická rozhodnutí na základě náležitých informací, které obsahují 

prognózu, přínos a rizika jednotlivých opatření, podporujících základní životní funkce. 

V případě mentálních a neurologických perspektiv vývoje a prognózy jsou současné situace stále 

ještě zatíženy nejistotou větší než pro prognostiku např. z pohledu dýchání, oběhu a výkonnosti  

a stability vnitřního prostředí. 

Je to nevýhoda zejména pro informující lékaře; velmi záleží na vzájemné důvěře i schopnosti 

komunikace. Rodina často naléhá, aby pro jejich člena bylo učiněno vše, co je v současné medicíně 

dostupné. Spontánně se uchyluje i k alternativním metodám a postupům, k radám s léčiteli. 

Vzájemná komunikace i konverzace nabývají silně emocionální náboj a mohou být morální zátěží 
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pro všechny strany, dokonce i s rizikem vyhoření pro ošetřující zdravotnický tým a pro 

opuštění daného pracoviště. 

QoL hodnocení je primárně určováno pacienty, dále jejich nejbližšími; nicméně kliničtí lékaři 

nejsou povinni se jimi dát „vtáhnout“ a aktivně se angažovat v jakýchkoli intervencích, které 

shledávají jako nenáležité. Určují další optimální možnosti a směr léčby pacienta/pacientky 

informují o péči, výsledcích a výhledech i o míře neurčitosti a o časových meznících pro další 

posuzování a zhodnocení. Do diskuse se vždy zařazují i významné kulturní faktory. 

Kliničtí lékaři nebývají ani v době sofistikované simulační medicíny kvalitně připraveni na podobné 

diskuse, které mají velmi významnou a někdy až rozhodující etickou složku. Spolupráce s bioetiky, 

konzultace jsou výhodné k určení optimálního kontaktu, k získání a udržení důvěry při výhledu 

velmi dlouhého a bezezbytkově zcela příznivého vývoje.  

Stanovení prognózy je obtížné a pacient ani jeho nejbližší si často nejsou vůbec vědomi, jaké 

faktory, jaké výsledky, jaké zkušenosti je třeba brát v úvahu k podání relevantních informací, 

k jejich ucelenému posouzení, k formulaci výsledného návrhu a ke konečnému rozhodnutí v dané 

stresové a emočně vypjaté situaci. 

Ošetřující kliničtí lékaři i v těchto situacích nejsou zmocněni ani kompetentní provádět medicínské 

intervence, které nejsou certifikovány jako náležité, a intervence, vyžadované osobami blízkými 

pacientovi, které jsou považovány za nepřínosné, pacienta pouze zatěžující, popř. ryze účelové. 

Souhrnný článek je zveřejněn v rubrice Concise Definitive Review a odpovídá textem, citacemi, 

tabulkami, kruhovými grafy současné situaci v neurointenzivní a následné intenzivní péči. 

Citace v počtu 73 jsou analyzovány a jejich výstupy jsou dobře definovány. Zrcadlí pokroky, 

stávající a přetrvávající body nejistoty v prognózování i účast jednotlivých stran v procesu 

hodnocení i rozhodování. 

PRATT, Alexandra K., Jason J. CHANG a Nneka O. SEDERSTROM. A Fate Worse Than Death. Critical Care 

Medicine [online]. 2019, 47(4), 591-598 [cit. 2019-07-18]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003647. ISSN 

0090-3493. Dostupné z: http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201904000-00013 

Klíčová slova: Devastující inzult mozku; Prognóza - stanovení 
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Varia 

Akutní nitrobřišní hypertenze  -  studie IROI 

Otevřená publikace se širokým autorským kolektivem z mnoha zemí – Dánska, Estonska, Austrálie, 

USA, Švýcarska je založena na zdravotnické dokumentaci prospektivní observační studie z 15 ICU 

jednotek dospělých pacientů na univerzitních pracovištích.  Má řadu sloupcových grafů  

a tabulkových zpracování ke společnému tématu IAH (intraabdominální hypertenze). 

Do studie bylo celkem zařazeno 491 pacientů, u nichž byl nitrobřišní tlak měřen přinejmenším  

po dobu 8 hodin. Nitrobřišní hypertenze (IAH) byla definována hodnotou ≥ 12 mm Hg. IAH byla 

zjištěna u 34,0 % pacientů v den přijetí do intenzivní péče (159 pacientů z celkového počtu 467 

pacientů) a ve 48,9 % pacientů (240 pacientů z celkového počtu 491 pacientů) celé studie.  

Dále byla hodnocena výše IAH v kategoriích I – IV s hodnotami: I. 12 – 15 mm Hg; II: 16 – 20 mm 

Hg; III. 21 – 25 mm mHg; IV > 25 mm Hg; percentuální zastoupení pacientů v těchto vzestupných 

kategoriích bylo: 47,5 %; 36,6 %; 11.7 % a 4,2 %. 

Závažnost IAH souvisela přímo úměrně v prvních dvou pooperačních týdnech v intenzivní péči 

s mortalitou k 28. a k 90. pooperačnímu dnu. 

Hodnota IAH při příjmu do intenzivní péče naproti tomu nebyla v žádné korelaci. Nezávislé byly  

i vztahy k BMI . 27 kg / m2; k APACHE II skóre > 18; ke klinickému nálezu střevní paralýzy   

a k zařazení PEEP ve výši ≥ 7 cm H2O. 

V průběhu prvních sedmi dnů pobytu v intenzivní péči se však postupně projevila korelace  

se zvyšující se hodnotou BMI, s pozitivní tekutinovou bilancí a se zařazením PEEP ve výši  ≥7 cm 

H2O. Dvakrát častější byla u uměle ventilovaných pacientů. 

IAH je velmi varovný a časově naléhavý klinický stav, vyskytuje se poměrně často.  

Svědčí o tom četné souhlasné jednotlivé studie i multicentrické studie. Je nebezpečný, hrozí břišní 

kompartmentový syndrom a syndrom multiorgánové dysfunkce. Z toho důvodu je stálou výzvou 

pro provádění dalších robustních studií, testujících preventivní i terapeutické možnosti a které by 

jeho vznik a podstatu jeho patofyziologie u heterogenních pacientů podrobně zmapovaly  

a ozřejmily. 

Výsledky studie se představují v podrobné tabulkové formě i ve sloupcových grafech  

a ve statistickém zpracování. Diskuse navazuje na obdobné výsledky menších unicentrických studií.  

V aktuální, široce pojaté multicentrické studii se projevuje, že IAH nízké kategorie s nízkou 

tlakovou hodnotou je častá a je v rozřazení nejvíce zastoupena. Kumulativní výskyt ACS je 6 %. 

Oproti dřívějším studiím zřejmě tento výskyt klesá, zejména po plánovaných chirurgických 

výkonech střední závažnosti a bez vývoje pooperačního MODS. Statistické srovnávání svědčí  

o skutečnosti, že IAH pravděpodobně odráží i závažnost kauzální choroby a diagnózy a způsob její 

terapie.  
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IAH v intenzivní péči – jaká měření a jaká prevence? 

IAH s výší tlaku ≥ 12 mm Hg hrozí i vývojem akutního břišního kompartmentového syndromu (dále 

ACS) a při perzistujícím tlaku > 20 mm Hg  vznikem MODS/ MOF; vyžaduje dekompresní 

laparotomii. 

Hlavní rizikové faktory:  Vysoký BMI, břišní chirurgické výkony, jaterní dysfunkce, ascites, šokové 

stavy, podávání vazopresorů, dechová nedostatečnost, retence tekutin, nepřiměřeně objemná 

tekutinová nálož krystaloidy. 

Hlavní klinické rizikové stavy: Rozsáhlé popálení a trauma, akutní pankreatitida, ruptura 

aneurysmatu aorty 

Hlavní následky: AKI, zvýšení mortality 

Rozsáhlé studie z poslední doby (11 citací ze světových renomovaných časopisů) se shoduje  

na výše uvedených údajích s podobnými výsledky a korelacemi. 

K mezím současných pozorování se řadí: 

 IAP – nitrobřišní tlak je nutno měřit v úplné supinní poloze pacienta – zvýšená poloha hlavy  

a horní poloviny těla imitují zvýšení IAP a IAH. 

 Mortalita ke 28. a  90. dnu je nutno vždy pečlivě pojednat z pohledu předchozích DNR 

rozhodnutí. 

Indikace měření IAP 

Portfolio pacientů v intenzivní péči je vždy heterogenní. WSACS doporučuje měřit IAP, jakmile se  

na stavu pacienta / pacientky podílí jakýkoli rizikový faktor (význam doporučení IC). Do rutinní 

klinické vizity je vhodné začlenit rizikové faktory i aktuální podezření, kdy je třeba kontinuální 

měření IAP doplnit. Všichni pacienti s objemovou náloží nebo krevními převody jsou k měření IAP 

indikováni. 

http://insights.ovid.com/crossref?an=00003
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Prevence 

 Úměrný přívod tekutin s pravidelnou kontrolou bilance 

 Specifickou pozornost je nutno věnovat nenápadné kumulativní bilanci; zvážit nový koncept 

de-resuscitace s podporou vyvážené bilance na straně výdaje s podáváním furosemidu  

a s využitím CRRT. 

Therapeutická strategie 

Jakmile se zjistí IAH I. stupně (IAP ≥ 12 – 15 mm Hg), je nutná prevence dalšího vzestupu do vyšší 

kategorie. 

 Zjistí se bilance tekutin a omezí se infuze krystaloidů. 

 Medikace se doplní sedativy, nervosvalovými blokátory, diuretiky. 

 Zařadí se CRRT, při ascitu paracentéza, střevní dekomprese, zavede se nazogastrická sonda, 

rektální rourka 

 Připojí se prokinetika 

 Farmakotherapie má udržet IAP na hodnotě do 15 mm Hg. 

 Farmaka mají dále za cíl zajistit úměrnou compliance břišní stěny, optimalizovat tekutinovou 

bilanci, zajistit náležitou střevní perfuzi, evakuovat solidní nitrobřišní patologické útvary 

případně evakuovat intraluminálně uložený střevní obsah. 

 Chirurgický postup – dekompresní laparotomie je indikován, jestliže předchozí 

medikamentózní opatření selhala nebo by byla neúčinná, např. při hemoperitoneu nebo při 

nitrobřišním traumatu. 

 Pouhé klinické, manuální vyšetření břicha není postačující. IAP lze měřit zavedenou speciální 

močovou cévkou nebo epicystostomickým katétrem.  

 

Postupy i metody jsou jednoduché a dostupné. Jejich využití je předpokladem zvládnutí hrozící 

intraabdominální hypertenze a břišního kompartmentového syndromu, které mohou mít  

až nedozírné nepříznivé následky. 

NAPOLITANO, Lena M. Intra-Abdominal Hypertension in the ICU. Critical Care Medicine [online]. 2019, 

47(4), 608-609 [cit. 2019-07-18]. DOI: 10.1097/CCM.0000000000003675. ISSN 0090-3493. Dostupné z: 

http://Insights.ovid.com/crossref?an=00003246-201904000-00019 
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Chronická kritická choroba po sepsi chirurgických pacientů 

Mortalita sepse u hospitalizovaných pacientů značně v nejméně posledních deseti letech velmi 

významně poklesla. Málo studií, málo početných souborů se ale zatím věnuje dlouhodobě 

odložené mortalitě, kvalitě života v souvislosti se zdravím (HRQoL – Health Related Quality of Life) 

a funkčním výsledkům. 

Dosavadní, i když neúplné výsledky svědčí o dlouhodobé dekondici, o kognitivním omezení,  

o častých infekčních komplikacích a o opakovaných hospitalizacích. 

Reprezentativním uceleným fenotypem je chronická kritická choroba s perzistující orgánovou 

dysfunkcí. Počty uvedených pacientů vzrůstají až neúměrně poklesu časné septické a postseptické 

mortality.  

Chronická kritická choroba (CCI – chronic critical illness) je patofyziologicky charakterizována 

trvajícím zánětem, imunosupresí, katabolickým syndromem (PICS - Postintensive Care 

Syndrome). Pacienti jsou přijímáni a překládáni do následné intenzivní péče a výsledky 

dlouhodobé intenzivní péče, přežití a výsledné limity se studují s narůstající intenzitou  

a s rozšířeným zájmem. 

Studie   

Aktuální studie z univerzity v Gainesville (Florida, USA) zpracovala klinické trajektorie dospělých 

pacientů z chirurgicko- traumatologické intenzivní péče. 

Pooperačním a posttraumatickým sepsím se věnoval tým z akademických center u pacientů, kteří 

přežili 14 dnů a déle po rozvoji sepse, léčené náležitou, plnou terapií. Z jejich zdravotnické 

dokumentace byly posuzovány klinické veličiny a funkce, závažnost sepse i klinické výsledky. Mezi 

parametry byly zahrnuty: klinické známky, laboratorní markery, síla stisku ruky, subjektivní HRQoL 

po 3, 6 a 12 měsících. Mortalita, možnost propuštění, frekvence znovupřijetí byly hodnoceny 

s uplynutím jednoho roku. 

Výsledky a hodnocení 

Sledovaný soubor s CCI v trvání ≥ 14 dnů poskytované intenzivní péče a s perzistujícím MODS byl 

srovnáván s kontrolním souborem rychlého zotavení. 

Počet 173 pacientů se sepsí se tím rozdělil na dvě větve: U 63 pacientů (36 %) se rozvinula CCI; 110 

pacientů (64 %) se zotavilo. 

Základní funkční výkonnost a QoL se nelišily. Při CCI byla hospitalizace významně častější a delší  

na počet dnů (196 +-148 vs. 321 +- 65; p < 0,0001). Jejich roční přežití s CCI bylo statisticky 

signifikantně nižší v porovnání s rychle zotavenými pacienty (54 % vs. 92 %; p< 0,0001).  

Do 1 roku zemřelo 7 % pacientů s CCI; mortalita se prokázala jako poměrně nízká díky dlouhodobě 

poskytované plné intenzivní péči. 
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Laboratorní markery prokázaly postseptický vyšetřovaný fenotyp – perzistující zvýšení IL-6, IL-8,  

IL-10. 

Stanovení prognózy vývoje CCI a PICS bylo možné mezi 14. a 21. dnem přetrvávajících dysfunkcí.    

Při kontrolách po 3 a po 6 měsících měli pacientů s CCI podstatně horší výkonnostní schopnosti  

a kvalitu života; totéž se opakovalo při porovnávání po ukončení jednoho roku. Výsledky 

odpovídají předchozím studiím a nejnovějším zpracováním. Z ekonomického pohledu čerpali 

pacienti sa CCI po sepsi daleko větší prostředky. Významné údaje pro stanovení prognózy a tím  

i další strategie terapie se nadále hledají a upřesňují. 

GARDNER, Anna K., Gabriela L. GHITA, Zhongkai WANG, et al. The Development of Chronic Critical Illness 

Determines Physical Function, Quality of Life, and Long-Term Survival Among Early Survivors of Sepsis in 

Surgical ICUs*. Critical Care Medicine [online]. 2019, 47(4), 566-573 [cit. 2019-07-18]. DOI: 

10.1097/CCM.0000000000003655. ISSN 0090-3493. Dostupné z: 
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Disrupce cirkadiánní rytmicity při a po těžkém traumatu 

Adaptace savců na změny prostředí je zabezpečováno komplexním systémem endogenní 

cirkadiánní rytmicky a synchronizací v cirkadiánním timingu a odpovídajícím terestriálním  rytmům 

– dominantně světla a tmy. 

V lidském organismu jsou jeho hodiny uloženy v nucleus suprachiasmaticus, odkud je cirkadiánní 

rytmicita řízena jako provázaný systém až po molekulární úroveň a ovlivňuje i časem řízené geny. 

Cirkadiánní rytmicita ovlivňuje i průběhy různých chorob, např. akutní ischemii myokardu, přičemž 

akutní infarkt myokardu nejčastěji vzniká nad ránem. 

Kritický inzult – onemocnění, trauma vede multifaktoriálně k disrupci cirkadiánní endogenní 

rytmicky.  

Na poruše se podílejí stres, časové posuny světla a tmy, sedativní medikace, non-stop režim  

na pracovištích intenzivní péče. 

Cirkadianní rytmicita a dysrytmie ovlivňují významné regulátory SIRS po traumatu a průběh 

autoimunitních onemocnění. Časově korelují i se vznikem a vývojem sepse po traumatu. 
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Studie 

Výzkumná skupina z akademických pracovišť v Marseille se věnovala tématu disrupce 

fyziologického cirkadiánního kolísání imunoreakcí  a jejich korelaci se vznikem a průběhem sepse  

u dospělých pacientů s těžkým traumatem.  

Podrobně popisuje své hypotézy a demonstruje je na četných výsledcích, i když celý unicentrický 

soubor je poměrně malý. Výsledkům nicméně přikládá do nejbližší budoucnosti velký klinický 

význam, bude klinicky ovlivňovat a určovat chronofarmakoterapii jako podstatně účinnější než je 

současný tradiční režim. 

Hormony a mediátory  

Kortizol je klíčový hormon a rezonuje s cirkadiánní rytmicitou. Ovládá další periferní cirkadiánní 

rytmy a jejich synchronizaci, imunitu, distribuci imunitně působících buněk. 

Vysoké hladiny kortizolu a poruchy osy hypofýza- hypotalamus – nadledvinka odrážejí závažnost 

polytraumatu a sepse.  

Cirkadiánní rytmicitu vykazují rovněž leukocyty, cytokiny. Lymfocyty a jejich subpopulace, 

monocyty dosahují svých nejvyšších hladin v noci; neutrofily dosahují naproti tomu maxima 

v odpoledních hodinách. 

Kolující T-lymfocyty, prozánětlivé markery IL-2, IL-6, IL-12, TNFalfa  a interferon gamma mají 

nejvyšší hladiny v séru během nočního spánku. V porovnání s nimi cytotoxické efektorové 

leukocyty a protizánětlivý IL-10 dosahují maxima v průběhu denní doby. 

Experimenty na zvířatech svědčí o citlivosti k endotoxinům, kolísající rovněž v cirkadianním rytmu. 

Problematika v lidské patofyziologii je dosud v začátcích podrobného výzkumu, ačkoli nové 

poznatky by mohly velmi podstatně a cíleně modifikovat chronofarmakoterapii, podporu 

eliminační clearance, preventivní opatření v průběhu dne a noci atd. 

Soubor a jeho studie 

Výzkumný tým se věnoval časovým a to cirkadiánním vztahům vzniku a projevů sepse u těžce 

traumatizovaných dospělých pacientů poměrně homogenního souboru.   

Studie byla prospektivní, unicentrická na 15lůžkové traumatologické ICU v časovém rozmezí únor 

2015 – březen 2017.  

Soubor představil dospělé pacienty s traumaty s ISS > 15 a s umělou plicní ventilací v trvání déle 

než 24 hodin v prvních 48 hodinách. 

Byl rozdělen na pacienty se sepsí a na pacienty neseptické s časovým limitem vzniku sepse  

do 30 dnů od traumatu. Všichni byli jednotně zajištěni selektivní dekontaminací GIT  

a parenetrálním cefazolinem v úvodní empirické volbě. 
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Vzorky byly odebírány z arteriálního katétru po 4 hodinách po dobu 24 hodin, a to ve 2, 6 hodin  

a dále od druhého do 4. dne po příjmu na lůžko intenzivní péče. Osvětlení pracoviště bylo jednotné 

podle zvyklého režimu a v nočních hodinách bylo utlumeno. 

Autoři zvolili do souboru parametrů sledovaného i kontrolního souboru hladiny kortizolu, cytokinů, 

leukocytů a tří genů, ovládajících endogenní rytmicitu: Bmel1, Per2 a Per 3.  

Ve studii byli jedinci srovnatelní; rozdělení bylo určeno pouze na septické a neseptické pacienty po 

velmi závažném traumatu různých tělních oblastí a nezávisle na pohlaví. 

Soubor laboratorně zpracovávaných parametrů zahrnul: kortizol, expresi cirkadiánně kolísajících 

genů (viz výše v textu), počet leukocytů s jejich diferenciálním rozpočtem a hlavní cytokiny: IL-6, IL-

10 a TNF alfa. 

Výsledky 

Zvýšení kortizolu bylo zřejmé u všech, významně bylo však časově posunuto / odsunuto u pacientů 

s druhotným vznikem sepse, přičemž byly výkyvy obdobné. 

Totéž bylo průkazné pro Per2 a Per 3. 

Bylo prokázáno kolísání počtů myeloidních buněk a lymfocytů v opačném časovém gardu než 

kolísání hladin kortizolu.  

Výsledky studie souhrnně prokazují disrupci a zhoršení cirkadiánní rytmicky kortizolu a dalších 

parametrů imunity v korelaci se vznikem a rozvojem sepse. 

Analýza geneticky daných cirkadiánních hodin má zřejmě pro každý jejich typ samostatné 

nastavení. Totéž platí i pro neutrofily a monocyty – jsou zřejmě specifické pro jednotlivé buňky  

a budoucí výzkum se jistě zaměří na rozdíly i na molekulární úrovni. 

Výsledky svědčí o vzájemných vztazích a interakcích (cross-talk) mezi cirkadiánními ději a procesy  

a imunitou. Kauzalita zatím není známa. Obecně zřejmě ovlivňuje naši predispozici nebo naopak 

obranu proti infekci a kvalitu imunity.  

Deregulace molekulárních hodin je schopna rozvrátit homeostázu a vést k excesivní zánětlivé 

reakci cestou rozvrácených imunitních funkcí. Patří k nově chápaným rizikovým faktorům  

a překračují rámec traumatologie a sepse. Ovlivní zřejmě i výskyt a vznik druhotných infekcí, 

v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí (HAI). 

V publikaci jsou uvedeny přehledné seznamy a tabulky hladin; trendy jsou graficky zpracovány  

a jsou patofyziologicky i klinicky nejen velmi zajímavé, ale prokazují i nové pohledy, specifické pro 

jednotlivé buňky a budoucí výzkum se zřejmě zaměří na rozdíly až v molekulární úrovni. 

Systematický výzkum musí nabýt širšího rázu než je uvedená studie a je plně oprávněn.  

Hydrokortizon  i.v. se jako klinicky doporučovaná preventivní léčba neosvědčil pro svůj 

nestandardní účinek – výzkum musí být cílený a široký. 
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Sublinguální tablety sufentanilu jsou rychle analgeticky účinné 

Sufentanil v sublinguálních tabletách (ssT) byl v listopadu 2018 po klinických zkouškách schválen 

FDA jako rychle účinný, neinvazivně podaný přípravek s dobrou subjektivní tolerancí i bezpečný 

pro krátkodobou analgezii při mírné až silné akutní bolesti (Pain Med 1 / 1/ 2019). Balení je 

instantní pro akutní a neinvazivní užití v předplněném aplikátoru v jednotlivé dávce 30 mikrog. 

Tabletová forma se po aplikaci pod jazyk rozpustí přibližně do 6 minut, analgetický účinek nastoupí 

do 15 minut a trvá v průměru 3 hodiny. 

Pacienti jsou pravidelně poučeni, že nesmí v úvodních 10 minutách po aplikaci jíst a pít, nesmí 

pokud možno hovořit, aby se zabránilo polykání. Biodostupnost  sufentanilu z  gastrointestinálního 

traktu je totiž pouze 10 %. 

Analgetická potence dávky 30 mikrog ssT je srovnatelná asi s dávkou 5 mg morfinu, podaného 

nitrožilně. 

Jeho bezpečnost z pohledu vzniku návyku a závislosti i závažných akutních a nežádoucích účinků 

byla prověřena předepsanými studiemi. V poslední fázi klinického ověřování bezpečnosti  

se souhrnné studie opřely o výsledky u 804 pacientů. 

Všechny studie potvrdily, že mezi nezávažnými nežádoucími účinky u 28.5 % pacientů vedla 

nauzea; v 6,5 % se jednalo o zvracení, v 6,3 % vznikla cefalea, ve 4,1 % zaujatost a v 1,3 %  

se objevilo svědění. 

Jeho nežádoucí účinky, hodné anesteziologického pohledu, byl výskyt zvracení a přechodný mírný 

pokles arteriální saturace krve kyslíkem v 3,6 %. 

Zkušenosti s ssT na urgentních příjmech byly publikovány souběžně se schválením FDA (MINER  

et al. 2018). 

V rámci bezpečného užití se studie zaměřily i na kognici její skríningovou kontrolou před podáním  

a po podání podle skórovacího systému Six-Item Cognitive Screen. Oproti účinkům stejně 

analgeticky potentní dávky i.v. morfinu a hydromorfonu byla kognice a schopnost racionálního 

rozhodování nezměněna při testech plného účinku  1 hodinu po neinvazivním sublinguálním 

podání u více než 97 % pacientů.   

http://insights.ovid.com/crossref?an=00024382-900000000-97772
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Přípravek vyžaduje uložení, preskripce, dokumentace v režimu jako opioid, aby nedocházelo  

ke zcizování z lékáren nemocničních oddělení. 
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Perioperační období a marihuana 

Marihuana jako nejčastější rekreační droga ovlivňuje perioperační období, systémové funkce, 

výsledky celého perioperačního období a vyžaduje specifickou logistiku i z anesteziologického 

pohledu. Ten se váže především na patofyziologické a farmakologické momenty. Pacienti vyžadují 

komplexní klinické monitorování. Syntetické přípravky kannabinoidů, které jsou nyní na trhu  

ve zvýšené míře, jsou velmi potentní ale i jejich rizikový potenciál je podstatně vyšší. Jejich 

liposolubilita je mohutnější, rychle se deponují v tukových tkáních. Prodlužuje se tím jejich 

eliminační poločas a clearance. Systémové účinky a interakce s anestetiky jsou nepříznivé. 

Hlavní složkou marihuany je psychoaktivní tetrahydrokannabinoid (THC). Kannabidiol (CBD)  

je rovněž významně zastoupen. 

Nízké dávky vyvolají tachykardii, hypertenzi, zvýší hladinu noradrenalinu a zvětší kontraktilitu 

myokardu. 

Vysoké dávky navodí naopak cholinergní tonus a mohou vést k bradykardii a hypotenzi. Vliv  

na myokard a na cévní systém zahrnuje i arytmogenní účinnost, koronární spasmy, náhlou srdeční 

zástavu, hypoperfuzi mozku a představuje dokonce vysoké riziko vzniku cévní mozkové příhody. 

Připojuje se predispozice k bronchiální hyperaktivitě, ke vzniku třesavky, k obstrukci horních 

dýchacích cest, k pooperační hypotermii a ke zvýšené agregaci trombocytů. 

Pro volbu anestezie a pro její podání jsou významné: 

 Zvýšená srdeční frekvence, překrvení spojivek, euforie, ospalost, zhoršení krátkodobé paměti 

a omezení soustředění a kognitivních schopností. 

https://www.anesthesiologynews.com/Pain-Medicine/Article/06-19/Sufentanil-Sublingual-Tablet-Well-Tolerated-for-Treating-Pain/55143
https://www.anesthesiologynews.com/Pain-Medicine/Article/06-19/Sufentanil-Sublingual-Tablet-Well-Tolerated-for-Treating-Pain/55143
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735675717308860
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 Kromě chronických uživatelů i po aplikaci jednotlivé dávky nezkušenému experimentátoru 

může vzniknout podle její velikosti tachykardie a hypertenze. 

 I u zkušených chronických abuzérů vznikne po větší denní dávce tachykardie, zvýší  

se levostranná srdeční kontraktilita a navýší se minutový srdeční objem. 

 Rekreační i léčebné užívání konopí se velmi nepříznivě projevuje při přidružené chronické 

kardiokoronární chorobě. 

 Vysoká rozpustnost kannabinoidů v tucích vede k jejich rychlé kumulaci a jejich eliminace  

se prodlužuje. Riziko interakcí a nežádoucích účinků trvá až 5 dnů po jednorázové dávce, 

doprovázeno rizikem trvalé tachykardie. Interakce s celkovými anestetiky trvá po dobu 

nejméně 72 hodin. 

 K častým komplikacím se řadí i ischemické cévní mozkové příhody; jejich výskyt je 2,3 – 2,9 

krát častější a to i u mladých jedinců v porovnání s běžnými kuřáky tabáku – cigaret ve 

srovnatelně mladém věku. 

 Předoperační vykouření jointu hrozí pooperační obstrukcí horních dýchacích cest; plánované 

intervence je třeba odložit. 

 Alveolární krvácení do plic a bronchiolitida jsou rovněž časté a riziko plicní tromboembolie 

 je zvýšeno. 

 Recentní expozice vede k hypotermii; často se kombinuje s třesavkou. Třesavka 

perioperačně vede k tachykardii, k hypoxemii, ke zvýšení potřeby a spotřeby kyslíku; může 

vyvolat ischemii myokardu a acidózu. 

 Kannabinoidy mají jak prokoagulační tak i antikoagulační účinnost. 

 THC prodlužuje působení některých anestetik – historicky byly tyto interakce zjištěny pro 

pentobarbital, thiopental, propanidid a alfaxalon / alfadolon. Obdobné interakce jsou 

v současné době prokázány i pro propofol, ketamin, sevofluran a izofluran. 

 Společné podání / užití kannabinoidů a opioidů může paradoxně vést k exacerbaci akutní 

bolesti a k vysoce rizikovému a přitom neúčinnému navýšení dávek opioidů.  

 Část odborníků je přesvědčena, že kannabinoidy prodlužují i nervosvalovou blokádu  

po aplikaci nedepolarizujících svalových relaxancií. 

ECHEVERRIA-VILLALOBOS, Marco, Alexandre B. TODESCHINI, Nicoleta STOICEA, Juan FIORDA-DIAZ, Tristan 

WEAVER a Sergio D. BERGESE. Perioperative care of cannabis users: A comprehensive review of 

pharmacological and anesthetic considerations. Journal of Clinical Anesthesia [online]. 2019, 57, 41-49 [cit. 

2019-07-18]. DOI: 10.1016/j.jclinane.2019.03.011. ISSN 09528180. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0952818018318026 
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Desmetramadol a jeho výhody 

Analgetikum desmetramadol  má stejnou mohutnost účinku i obdobnou bezpečnost pro pacienta 

jako tramadol; je zřejmě metabolicky úspěšnější u geneticky odlišně vybavených pacientů. 

Tramadol je v současné době chválen, protože nevede k respiračnímu útlumu ani v terapeutických 

ani dokonce ve vyšších dávkách; navíc předávkování tramadolem je velmi vzácné a tendence  

ke vzniku závislosti na rozdíl od opioidů je minimální. Jeho preskripce stoupá a to i kombinacích 

např. s malými dávkami paracetamolu. 

Vývoj desmetramadolu je zdůvodněn rozličnou metabolizací u odlišně metabolicky a geneticky 

vybavených jedinců. 

Tramadol  je svou farmakogenetikou závislý na cytochromu P450 2D6, jak prokázala studie u 103 

jedinců, prezentovaná na výročním kongresu American Pain Society (abstrakt 403). Srovnávala 

tramadol s desmetramadolem a s jeho pozitivními i negativními enantioméry. 

 Tramadol vlastně účinkuje jako prodroga a musí být metabolizován, aby vykázal analgetický 

účinek. Má odlišný účinek u rychlých a pomalých metabolizérů. Ultrarychlý genotyp jeho 

metabolizace je zastoupen ve 4 % u bílé rasy až po 11 % jedinců ze Středního východu.  

Ve srovnání s tímto rozložením patří 5 – 10 % celkové populace k pomalým metabolizérům 

podaného přípravku na účinnou látku, takže tramadol se až v jedné třetině pacientů s potřebou 

analgezie jeví jako minimálně účinný v porovnání s podáním desmetramadolu. 

Desmetramadol je přibližně 200x méně analgeticky, tj. na μ-receptorech účinný než morfin, takže 

není zatížen hrozbou vzniku útlumu dýchání ani při vyšším dávkování. 

Zatím převládá systém preskripce opioidů v kombinacích s venlafaxinem nebo duloxetinem  

u pacientů s vyšší intenzitou bolesti a u déletrvající bolesti  

Farmakogenetické testy na  CYP2D6  jsou nicméně v současné době již proveditelné, vztahují se 

nejen na uvedený přípravek, ale i na řadu dalších léčiv a postupně se zavedou do klinické praxe. 

Rozšíří naše uvažování a změní naši preskripci u řady látek včetně analgetik. 

KRONEMYER, Bob. Studies Find Desmetramadol Comparable to Tramadol Minus Metabolic Issues. Pain 

Medicine News: Clinical Pain Medicine [online]. 2019, July 15, 2019 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: 
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Tips and tricks – Cave 

Úvod do anestezie a zrádná alergie 

Perioperační anafylaktické reakce jsou vzácné; udávají se s četností 1: 6 000 až 1: 20 000 celkových 

anestezií. Vznik náhlé hypotenze se často nesprávně přičítá bolusové dávce přípravku, podaného 

v úvodu do anestezie, popř. vysokým inspiračním tlakům, hvízdavým výdechovým fenoménům. 

Kožní projevy jsou často zakryty operačním zarouškováním. Subjektivní stížnost na dušnost je 

eliminována stejně jako akutní průjmovitá střevní reakce.  Otok rtů a jazyka je ještě vzácnější. 

Australský přehled 78 alergických reakcí jej uvádí pouze ve čtyřech případech (CURRIE, M  

et al. 2005). 

Kazuistika z pracoviště Minneapolis, Minnesota, USA 

Žena, 71 r., pravidelně podstupující hemodialýzu v chronickém programu při pokročilém selhávání 

funkce ledvin, s diabetes mellitus typ 2, s hypertenzí a hyperlipidemií, se stentem v sestupné větvi  

a. coronaria sin. a s HIV infekcí je indikována k transplantaci ledviny od zemřelého dárce. 

Předoperační otestování vylučuje ischemickou koronární situaci; laboratorní markery jsou 

patologické z pohledu renálních funkcí  - hodnoty N urey a kreatininu jsou zvýšeny. 

Alergická anamnéza podle vyjádření nemocné je negativní. Obecné fyzikální vyšetření nevybočuje   

z mezí daného věku. 

Premedikace před převozem z oddělení na operační sál – midazolam. Úvod do anestezie: lidokain, 

fentanyl, propofol, rokuronium, sevofluran. 

Během zajišťování arteriální linky vznik systémové hypotenze, reagující příznivě  na opakované 

nitrožilní bolusy epinefrinu. Byla zavedena močová cévka, podána profylaktická dávka cefuroximu 

i.v. Pravostranná v. subclavia zajištěna obtížně až na druhý pokus (o monitoraci  ultrazvukem 

nejsou informace). Tři neúspěšné pokusy o vstup do pravé v. jugularis int.  

Po výsledném zajištění centrálního žilního přístupu průsvity katétrů zcela volně propláchnuty 

fyziologickým roztokem. 

U pacientky náhle a rychle vzniká hypotenze, která nereaguje na podání fenylefrinu ani efedrinu. 

Okamžitě vysloveno podezření na iatrogenní pneumotorax. Klinicky je ověřeno symetrické dýchání. 

Ultrazvukem vyloučen pneumotorax. Snímek srdce a plic neprokazuje pneumotorax ani extravazaci 

do volné hrudní dutiny. Inspirační tlaky jsou v uspokojivých mezích, stabilizované, nemění se.  

Nicméně systémová hypotenze se zhoršuje až na hodnoty 45 / 30 mm Hg. Podávání sevofluranu  

je zastaveno. 

Vizuálně se objevuje značné zvětšení jazyka, prolabujícího mezi rty. Vyvolává podezření  

na anafylaxi. Epinefrin podán ve třech bolusech po 10 mikrog a aplikace doplněny 

dexamethasonem a difenhydraminem. Oběhové parametry se rychle zlepšují.  
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Operační výkon byl zrušen, pacientka byla předána do pooperační intenzivní péče. Byla extubována 

po ústupu otoku jazyka a dále sledována. Při vývoji dušnosti a edému dýchacích cest a se 

vzestupem jejich rezistence s časovým odstupem 6 hodin byla pacientka hladce reintubována. 

K tracheální intubaci užit propofol a rokuronium; hypotenze se neopakovala. Po dalším 

nekomplikovaném průběhu byla žena extubována  po 24 hodinách a třetí den byla propuštěna 

domů v úměrně dobrém stavu. 

Vzorek krve na hladinu tryptázy byl odebrán neprodleně po úvodu do celkové anestezie při 

hypotenzi s místním rozvojem edému jazyka. Byla zjištěna hladina 78 mikrog / l (normální hodnota 

≤ 10.9 mikrog /  l). Hladina tryptázy se znormalizovala po 24 hodinách. 

Laboratorně vyloučen latex-specifický IgE, zjištěna negativní KIT mutace, negativní nález kostní 

dřeně na mastocytózu, negativní nálezy na hereditární angioedém. Nezjištěna alergie na peniciliny; 

Cefuroxim a použité indukční přípravky netestovány. 

Diferenciální diagnostika a diagnóza 

Pohotová a přesvědčivá diagnóza alergie je při izolovaném otoku jazyka obtížná. K vyvolávajícím 

příčinám diferenciálně diagnosticky mohou náležet: poranění jazyka, obstrukce odvodného žilního 

a lymfatického řečiště, místní aplikace chemických iritancií. Žádná z uvedených etiologií ale není 

spojena s hypotenzí. Otok jazyka pravidelně trvá několik hodin až dnů.  

První volbou je podání epinefrinu ke zvládnutí hypotenze, která akutně ohrožuje život. Intubace 

může být obtížná, ale je neodkladně indikována. Není vhodné pacienty předčasně extubovat.   

RICHARDSON, Stephen a Ratan K. BANIK. Profound Lip and Tongue Swelling After Anesthesia Induction. 

Anesthesiology News: Clinical Anesthesiology [online]. 2019, July 10 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: 

https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/07-19/Profound-Lip-and-Tongue-

Swelling-After-Anesthesia-Induction/55294 
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Zlatý stafylokok – patogen běžný na povrchu mobilů? 

Výzkumná skupina ze San Francisca prokázala zlatého stafylokoka na povrchu 40 % mobilů ze sta  

u testovaných u studentů zdravotnických oborů na Western University v Sao Paulo, a většina z nich 

byla rezistentní. Testy se zaměřily na kultivaci Escherichia coli a Staphylococcus  aureus a na jejich 

citlivost na antimikrobiálně účinné přípravky, na tvorbu biofilmů a na genetickou predispozici 

k tvorbě biofilmu (IcaA a IcaD), na tvorbu enterotoxinů (SEA, SEB, SEC a SED) a na rezistenci vůči 

meticilinu (mec A a mec C). 

https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/07-19/Profound-Lip-and-Tongue-Swelling-After-Anesthesia-Induction/55294
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/07-19/Profound-Lip-and-Tongue-Swelling-After-Anesthesia-Induction/55294
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Žádný výsledek nebyl pozitivní na E. coli. Ale vzorky byly pozitivní na kmeny S. aureus  a  85 % 

z nich bylo rezistentních na penicilin a 50 % mělo genetickou predispozici k tvorbě biofilmů 

s adhezivními schopnostmi. Obecně bylo prokázáno vysoké zastoupení genů, spojených s adhezí, 

mikrobiální rezistencí a s tvorbou toxinů.  

Nejvyšší podíl pozitivních výsledků byl u účastnic sesterských studijních oborů s kolonizací  

a s možností kontaminace, s rizikem přenosu virulentních patogenů, pokud mají a užívají mobily  

i na svém lůžkovém pracovišti. Výsledky vzbudily velkou pozornost i z pohledu infekcí, získaných 

v nemocničním prostředí, sdružené se zdravotní péčí (HAI – dříve nazývané nozokomiální infekce), 

a to nejen u lůžek, ale např. i na operačních sálech. 

PPN News Staff. S. aureus Common Cellphone Pathogen?. Pharmacy Practice News [online]. 2019, June 21, 

2019 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://www.pharmacypracticenews.com/Online-First/Article/06-19/S-

aureus-Common-Cellphone-Pathogen-/55278 
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Většina turniketů je kontaminována stafylokoky … i dalšími patogeny 

Většina zdravotnických turniketů je kontaminována  - upozornila výzkumná skupina z Amsterdamu 

podle výsledků rozsáhlé metaanalýzy na tuto varovnou skutečnost až hrozbu infekce. Studie byla 

zařazena na 2019 Evropský kongres klinické mikrobiologie a infekčních chorob jako poster 1044. 

Opakovaně užívané turnikety na končetinách, určené k usnadnění zejména invazivního odběru 

žilní krve, k zavádění centrálních žilních katétrů, i typu PICC a Midline, k zavádění periferních kanyl  

a katétrů, k podávání i.v. přípravků jsou rizikové. Nevylučují vznik HAI (health care asscociated 

infections – infekcí přidružených k poskytované zdravotní péči). Mezi pacienty vznikají snadno  

i zkřížené infekce. 

Studie a výsledky, doporučení 

Metaanalýza z publikací v angličtině, francouzštině, španělštině a portugalštině byla zpracována  

až do prosince 2017. Věnovala se početnímu výskytu kontaminace i zastoupení jednotlivých 

patogenů. 

Do výsledné fáze bylo zařazeno 20 validních studií s celkovým a kombinovaným užitím 1 479 

turniketů. Kontaminace byla prokázána v 10 – 100 %. Nejčastějším kmenem byly koaguláza-

negativní stafylokoky u 441 turniketů; kmeny bývají zdrojem infekcí kůže a měkkých tkání. 

Mezi další prokázané patogeny  patřily Escherichia coli, Enterococcus , Klebsiella, Pseudomonas, 

Acinetobacter baumannii a  Stenotrophomonas maltophilia s incidencí až 10 % pro každý kmen. 

https://www.pharmacypracticenews.com/Online-First/Article/06-19/S-aureus-Common-Cellphone-Pathogen-/55278
https://www.pharmacypracticenews.com/Online-First/Article/06-19/S-aureus-Common-Cellphone-Pathogen-/55278
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Výskyt byl shodný s kauzalitou pneumonie; je rizikový pro imunokompromitované  

a imunosuprimované pacienty, pro chronicky nemocné, s cystickou fibrózou atd. 

Průkaz kmenů svědčí o selhání dekontaminace a asepse, zajména při invazivních intervencích, 

směrovaných do periferního i centrálního žilního systému. 

Nalezený stafylokok byl ve většině případů meticilin-rezistentní (MRSA). Multirezistence se 

vyskytovala i u dalších zjištěných kmenů;  ve 145 studiích byly pozitivní kontaminace zjištěny u více 

než 70 % turniketů; v části případů i u  i.v. vstupů; patogeny byly totožné se zjištěnými vyvolavateli 

flebitidy, bakteriemie a sepse. 

Varovné výsledky vybízejí ke hledání nejvhodnějších metod dekontaminace turniketů, které jsou 

užívány opakovaně u různých pacientů. 

 Alternativou je zavedení jednorázových turniketů na predisponovaných pracovištích. Do úvahy je 

nicméně třeba vzít i ekonomickou nákladnost obou metod, zejména při infekcích měkkých tkání, 

při flebitidách a katétrových sepsích před výsledným rozhodnutím. 

ROSENTHAL, Marie. Most Medical Tourniquets Contaminated With Staphylococci, Other Organisms. 

Anesthesiology News [online]. June 28, 2019 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: 

https://www.anesthesiologynews.com/Online-First/Article/06-19/Most-Medical-Tourniquets-

Contaminated-With-Staphylococci-Other-Organisms/55244 
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Pro širší rozhled – Ad informandum 

Diverzita v anesteziologii i společné cíle 

Diverzita je pojem se širokým významem; obzvláště lékaři mají velký rozsah záběru, porozumění 

pro řadu faktů, situací, chápání vědeckých poznatků, zákonů i nesrovnalostí a přetrvávajících 

rezerv. Biodiverzita v ekosystémech je pro ně obzvláště důležitá, vypovídá navíc o interakcích. 

Promítá se ale i do diverzity týmů a jejich členů, do diverzity rozčleněných znalostí i osobních 

názorů. Vyžaduje stále více komunikaci a hledání výsledných konsenzuálních, často  

i kompromisních závěrů a rozhodnutí. 

Vztahuje se to obecně na lidskou populaci a civilizaci, ale i na úzce zaměřené týmy, které pracují 

v anesteziologických činnostech, problematice i ve stanovení výsledků. 

V současné době anesteziologie se svými tématy vstupuje do mnoha medicínských odvětví. 

Anesteziologové mají mnoho společného a přitom jsou schopni se úspěšně angažovat a realizovat 

v diverzifikovaných činnostech v anesteziologii, v medicíně kritických stavů, v resuscitační 

medicíně, v intervencích medicíny bolesti, v pediatrii, v paliativní medicíně. 

Projevuje se to i v nárocích na osobnostní rysy – na pohotovost, na vyváženou kvalifikovanou 

činnost v průběhu denní doby i noční služby a při překvapivém vyhlášení traumaplánu. 

Vždy musí spolupracovat s operujícím chirurgem či při stomatologické intervenci u dítěte 

v ambulantní péči. 

Všichni anesteziologové musí zvládnout elektronickou dokumentaci, přisvojit si nové směrnice  

a znát nová metodická doporučení, vzájemně si sdělovat zkušenosti z nesnadno řešitelných 

klinických případů a situací – jsou členy jedné „party“. 

Přesto zůstávají odlišnými jedinci a bytostmi – a diverzita se stává v současné době významným 

momentem jako důležitý prvek pro pracovní náplně i pracovní prostředí. Každý z nás do nich 

přidává vlastní životní zkušenost, vzdělání, zájem a zaujetí a z nich je třeba tvořivě čerpat i pro 

budoucnost oboru. 

Ve velmi člensky početné American Society of Anesthesiologists  proto vznikl určitý nový 

„ekosystém“ – ASA Committee  on Professional Diversity. Jeho náplní je velký tok zkušeností, 

nových poznatků a idejí. Umožňuje rozhled i podporu, podporuje sounáležitost, vyrovnávání 

úrovní a vzájemné zastupitelnosti. Předchází tím marginalizaci; úspěšně vyplňuje různorodé sekce  

a programy jednotlivých anesteziologických kongresů. 

Diverzita je schopna pozitivně ovlivňovat budoucnost celého oboru, jeho zajímavost, úroveň 

společného intelektu a dostupných zkušeností, otevřenost novým možnostem a reakcím na nové 

výzvy. Respektuje současně jedince na společném a širokém odborném poli i v jeho zázemí.  

Pomáhá získávat nové pracovníky do oboru, učí nás chápat kolegy a kolegyně i pacienty z různých 

etnik a kultur – píše si tím svou vlastní budoucnost. 
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Jak vnímají pacienti osobnost anesteziologa / anestezioložky? 

Vztah pacient / pacientka – ošetřující lékař / lékařka je zásadní pro důvěru a úspěch. Schopnost 

lékaře včetně v oboru anesteziologie a perioperační medicíny navázat kontakt a vzbudit 

přesvědčení pacienta o kompetenci a bezpečnosti se považuje za zásadní. Vztahuje se na pacienty  

i na členy jejich rodin a na blízké osoby, které pacienta ovlivňují. Posuzování je významné zejména 

v akutních, nečekaných, v ohrožujících a v neznámých životních situacích. 

Dojem, který anesteziolog – muž či žena – a jejich osobnostní projevy vyvolají, má být zásadně 

pozitivní.  

Sám o sobě napomáhán snížit stres a úzkost; omezí vnímanou intenzitu bolesti, zvýší compliance, 

adherenci a uspokojení pacienta. 

Současný důraz na uvedený moment je součástí širšího zájmu o vlivu rozhodných, rozhodujících 

osobností na mínění veřejnosti, na budování kladné „image“ apod., na usnadnění sociální 

komunikace. 

Úkolem anesteziologa – muže i ženy- je informovat a přesvědčovat nejen slovně, ale vzhledem 

 a jednáním o kompetentnosti, zájmu, důvěryhodnosti, o správném vedení terapie atd. Obrázek 

představitelů v jednotlivých situacích je převzat z originální publikace – s. 317 jako velmi výstižný. 

Studie a výsledky 

Poměrně nezvyklá studie se věnovala tématu u dvou stech dospělých pacientů v předoperační 

anesteziologické ambulanci a při předoperační vizitě anesteziologa na univerzitě ve Virginii. Použila 

předvádění 90 vteřinového videa, natočeného s herci, předvádějícími přesvědčivě důvěryhodné 

anesteziology a nedůvěryhodně vyhlížející a jednající srovnávané jedince. Jejich slovní projev byl 

přitom formálně zcela identický. Měl za úkol seznámit s plánovanou celkovou anestezií, 

informovat pacienta. 

https://monitor.pubs.asahq.org/article.aspx?articleid=2734732
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Do každého souboru bylo zařazeno 100 pacientů  

po randomizaci. Pacienti se vyjádřili v dotazníku oznámkováním 

inteligence, důvěryhodnosti a oblíbenosti, které by výsledně 

ovlivnily jejich volbu pro sebe samotné nebo pro blízkého člena 

jejich rodiny. 

Anesteziologové / anestezioložky, kteří působili: 

 Důvěryhodně svým osobním vystupováním, byli zvoleni 

častěji (OR 2,27; 95% CI, 1,76 – 2,92; p < 0,0001). 

 Při odhadu inteligence a IQ lékaře: OR 1,69; 95% CI; 1,13 

– 2,18; p < 0,0001). 

 Podle oblíbenosti z prvního dojmu OR 2,34; 95% CI; 1,82 

– 3,02; p < 000,1) 

 Podle dojmu o schopnosti správného odborného vedení:  

OR 2,60; 95% CI; 1,86 – 3,65; p< 0,0001) 

 Pohlaví bylo zhodnoceno jako nerozhodující mezi muži  

a ženami. 
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Úvodní slovo 

Zadaná témata bakalářských prací studentů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

odrážejí nová významná témata, nové výzvy, nezvyklé momenty. Jsou navrhována vyučujícími  

a povzbuzují studenty, aby je zpracovali s ucelenými současnými odbornými znalostmi, poznatky 

z teoretického studia i praxe i s názory svého věku. 

Zařadili jsme vybraná a velmi zkrácená znění, která mohou rozšířit odborné povědomí pro 

společnou a týmovou profesi a připojili jsme v suplementu i výtah z medicínsko-etické 

problematiky, která je velmi významná, dokonce stále významnější, i když stále stojí trochu  

v pozadí našeho profesionálního myšlení a jednání.        

           Redakce RVARIM 

http://insights.ovid.com/crossref?an=00000542-201902000-00029
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Dříve vyslovené přání neresuscitovat z pohledu zdravotnických pracovníků 

Ondřej Šinták 
 

Teoretická východiska zkoumané problematiky zahrnují popis platné legislativy týkající se dříve 

vyslovených přání (dále DVP), popis vývoje a procesu vzniku této legislativy a diskuse nad jejími 

spornými částmi.   

Dříve vyslovená přání z hlediska legislativy ČR 

Nejprve bude popsána úprava DVP obsažená v zákoně o zdravotních službách a následně pak 

návrh její podoby pro uvedení souvislostí. Návrh též obsahuje některé prvky, které by bylo možné 

uplatnit v další podobě legislativy. Dále budou popsány součásti občanského zákoníku, které mají 

podobnou funkci nebo souvisí s DVP. Uvedeno bude i téma právní odpovědnosti, která se pojí  

s dříve vysloveným přáním neresuscitovat. Poslední součástí této kapitoly bude nástin některých 

diskusí k DVP publikovaných po vydání zákona 372/2011 Sb. 

Dříve vyslovené přání v § 36 zákona 372/2011 Sb. 

Účelem dříve vyslovených přání je umožnit pacientovi vyslovit souhlas nebo nesouhlas  

s předpokládanou poskytovanou zdravotní péčí pro případ, že by se jeho zdravotní stav změnil 

natolik, že by již sám nemohl souhlas či nesouhlas udělit.  

Platná právní úprava je výsledkem vývoje a diskusí. Dle odst. 2 § 36 zákona 372/2011 Sb. má brát 

poskytovatel zdravotní péče zřetel na DVP, pokud je pro něj dostupné a pokud se DVP týká stavu, 

ve kterém pacient je a k němuž se nemůže vyjádřit. Je tedy v zájmu pacienta, aby DVP bylo 

poskytovateli dostupné. Dále je stanoveno, že respektováno může být jen takové přání, které 

vzniklo na základě písemného poučení praktickým lékařem nebo lékařem z oboru zdravotní péče, 

který souvisí s DVP. Navíc dle odst. 3 stejného zákona musí mít DVP písemnou formu a musí být 

opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. 

Druhou variantou k vytvoření respektovatelného DVP dle § 36 je, vytvořit jej při přijetí  

k hospitalizaci nebo v průběhu hospitalizace „pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných 

tímto poskytovatelem“. Takovéto přání musí být uloženo do zdravotnické dokumentace  

a opatřeno podpisem pacienta, zdravotnického pracovníka a jednoho svědka. 

Tyto podmínky jsou určeny v odst. 4 § 36 zákona o zdravotních službách. Roman Žďárek 

polemizuje, zda lze větu „v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3“ vyložit tak, že není 

třeba nejen úředně ověřeného podpisu, ale ani písemného poučení lékařem (Žďárek 2012). 

Podle Jana Macha (2015, 46) skutečně úředního potvrzení podpisu není třeba, avšak písemné 

poučení o důsledcích obsahem takového DVP musí být. To je dáno charakterem DVP, jako 

informovaném souhlasu, resp. negativním reversu pro situaci, která může nastat. Jak informovaný 

souhlas, tak negativní revers musejí obsahovat písemné poučení (Peterková a Kops 2010). 
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Dále § 36 určuje podmínky, za kterých DVP není třeba respektovat. Konkrétně jsou tyto podmínky 

určeny v odst. 5 a) § 36 (zákon č. 372/2011 Sb.): „Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, 

pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje,  

k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich 

poskytnutím“. Dále je podle stejné právní normy nutné tento fakt a důvody, které k tomu vedly, 

zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta. 

Odst. 5 b), 5 c) a 5 d) § 36 zákona o zdravotních službách vyloženě zakazují respektování DVP  

za následujících podmínek. Dle odst. 5 b) je zakázáno respektování DVP nabádajícího k takové 

aktivitě, jejíž výsledkem by bylo způsobení smrti. Odstavec 5 c) pak zakazuje respektovat takové 

DVP, jehož respektování by vedlo k ohrožení jiných osob. Odst. 5 d) určuje, že není možné 

následně respektovat takové DVP, které nebylo dostupné na počátku poskytování zdravotní péče, 

pokud by jeho splnění aktivně způsobilo smrt. 

Odst. 6 (zákon č. 372/2011 Sb.) se týká vymezení skupin, u níž není DVP uplatnitelné. Výslovně  

se jedná o osoby, které nedosáhly zletilosti, a to bez ohledu na rozumovou vyspělost, a o osoby  

s omezenou svéprávností. 

Vznik § 36 zákona 372/2011 Sb. v souvislostech 

Již bylo v úvodu této práce zmíněno, že se můžeme s DVP v české legislativě setkat teprve  

od ratifikace mezinárodní smlouvy s názvem Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské 

bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (dále Úmluva o biomedicíně). Tato úmluva byla 

podepsána roku 1997 a ratifikována roku 2001 pod číslem 96/2001 Sb. mezinárodních smluv 

(Císařová et. 2010). v Úmluvě o biomedicíně se DVP týká odst. 9 (96/2011 Sb. m. s.), kde je psáno: 

„Bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient  

v době zákroku není ve stavu, kdy může vyjádřit své přání“. 

Obecná podoba právního ošetření DVP v uvedeném článku neumožňuje jakékoli jednoznačné 

využití DVP v praxi, respektive neposkytuje bez dalších zákonných podmínek právní ochranu 

komukoli, kdo by se rozhodl na základě DVP neresuscitovat, nezahájit resuscitaci. Jednotlivé 

signované státy ve svém právu uzákonily DVP různě. (Císařová et al., Povolná 2008). 

V publikaci právničky Císařové a kol. (2010) s názvem Dříve vyslovená přání a pokyny do Not 

Resuscitate v teorii a praxi byla diskutována a navrhnuta podoba zákonné úpravy DVP. do té doby 

byly DVP popsány pouze nedostatečně. Potřeba právní úpravy byla ve výše zmíněné publikaci 

zdůrazněna také argumentem, že až na výjimky (jako například určení, jestli se DVP týká aktuální 

diagnózy, či zda je DVP platné při aktuálním pokroku medicíny) je DVP pro svou vymahatelnost 

hlavně právní problematikou. Proto těmito autory publikovaný nový návrh bral kriticky v úvahu jak 

zahraniční legislativní úpravy, tak i kritiku § 35 návrhu zákona o zdravotních službách, který nebyl  

v dubnu 2009 uznán Poslaneckou sněmovnou ČR za dostačující. 

Samotný návrh Peterkové a Kopse (2010, 64–68) ve výše uvedené monografii je dělen do odstavců 

vymezujících podmínky tvorby, použití a aplikace DVP. Každý z odstavců je dále doplněn 
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komentářem. Komentář doplňuje odkazy odůvodňující navrhovanou podobu jednotlivých nařízení, 

případně jsou v komentáři uvedeny další možnosti podoby návrhu. 

Podle prvního odstavce návrhu může osoba vyjádřit svou vůli pro případ, že by toho v budoucnosti 

nebyla sama schopna. Navrhovanou podmínkou byl věk nad 18 let a způsobilost k takovému 

právním projevu. Nicméně v komentáři byly diskutovány další možné varianty omezení okruhu 

osob, jimž by mohlo být umožněno vytvořit DVP. Podmínkou mohla být krom výše uvedené 

zletilosti i rozumová a volní způsobilost bez podmínky zletilosti (navrhován byl věk 16 let). Podle 

třetí možnosti by mohlo být umožněno vytvářet DVP pouze osobám v terminálním stavu 

onemocnění. 

Dále pak byla v návrhu platnost DVP podmíněna obsažením popisu zákroku, který pacient odmítá, 

určení podmínek, za kterých bude zákrok pacientem odmítnut, a písemné poučení lékařem v DVP. 

v komentáři je vyzdvihnuta nutnost písemného poučení lékařem o důsledcích. 

Odůvodněno to bylo argumentem, že DVP není nic jiného, než paralela informovaného souhlasu 

(resp. nesouhlasu) určeného do budoucnosti. 

Návrh, aby pacient mohl výslovně odmítnout udržování při životě pomocí přístrojů, nebyl 

uzákoněn. Dle komentáře k návrhu mělo být vyloučeno, aby DVP požadovalo nápomoc   

v sebevraždě nebo aktivní usmrcení. Jedinou tolerovanou možností, kdy by DVP mohlo vést ke 

smrti, by bylo jednání nezabraňující hrozící smrti pacienta. Ani zde nelze nepřipomenout etickou  

a právní spornost takového jednání. 

Důležitou částí návrhu je udání povinnosti poskytovatele zdravotní péče zajistit respektování DVP, 

pokud nenastala skutečnost umožňující se od něj odchýlit. Podmínkou je, aby DVP bylo pro 

poskytovatele zdravotní péče dostupné – DVP musí být součástí zdravotnické dokumentace nebo 

musí být v navrhovaném registru DVP. Pokud by pak bylo DVP uloženo v registru DVP, měl by mít 

poskytovatel zdravotní péče povinnost převzít je odtud do zdravotnické dokumentace pacienta  

v patřičném zdravotnickém zařízení. 

Navrhované důvody zabraňující zdravotníkovi, aby respektoval DVP, měly být takové postupy, 

které jsou v rozporu se zákonem. Těmito důvody bylo vypršení platnosti DVP (tj. 5 let) a zřejmost,  

že odpadly důvody, jež pacienta přiměly k sepsání DVP. Inspirací pro omezení platnosti DVP  

na 5 let byla rakouská legislativa. Ostatní státy, které aplikovaly DVP do své legislativy, ponechaly 

platnost časově neomezenou. 

Dále bylo lékaři umožněno nerespektovat DVP v případě rozporu s jeho klinickým úsudkem  

a svědomím, avšak s podmínkou nutnosti poučit pacienta o této situaci. Navrženo bylo, aby lékař 

vázaný DVP pacienta v případě konfliktu svého svědomí a DVP pacienta o tomto faktu poučil  

a umožnil pacientovi vybrat si jiného ošetřujícího lékaře. Pokud pak lékař odůvodněně pochybuje  

o existenci DVP, jeho platnosti či jeho obsahu, nesmí jej respektovat. 

Mnohé z těchto návrhů byly uzákoněny alespoň v pozměněné podobě, u některých částí návrhu je 

otázkou, proč byly vynechány. V první řadě je třeba upozornit na návrh založení národního registru 

DVP, ke kterému nikdy nedošlo. Místo toho nemá zdravotnický pracovník povinnost respektovat 
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DVP, pokud ho nemá fyzicky k dispozici v zákonem dané podobě (viz kapitola 2.1.1) Další  

ze sporných bodů byl, je a nejspíše i bude spor o omezení platnosti. v návrhu samotném byla 

platnost omezena na 5 let a v této podobě byla platnost ošetřena i v zákoně 372/2011 Sb. Toto 

nařízení však bylo nálezem Ústavního soudu č. 437/2012 k datu 10. 12. 2012 zrušeno jako 

neústavní. Argumentováno bylo v odst. 362 tohoto nálezu kolizí tohoto nařízení s Úmluvou  

o biomedicíně. Ta má umožnit „větší právní ochranu pacienta při aplikaci biologie a medicíny“. 

Obnovování DVPN po 5 letech zaručuje jeho aktuálnost a uvědomění pacienta o svém DVPN. 

Zároveň však poškozuje toho pacienta, kterému je DVPN primárně určeno, a to pacienta 

neschopného o sobě rozhodnout u pacienta, který není schopný provést rozhodnutí, 20 by  

po uplynutí pětileté lhůty platnosti DVPN nebylo možné přihlédnout k jeho DVPN. To odporuje 

podle Ústavního soudu článku 9 Úmluvy o biomedicíně. 

Do aktuální podoby zákona se též promítá výklad článku 9 Úmluvy o biomedicíně právníka Jana 

Macha (2006). Uveďme například jeho stanovisko, že přání není platné, pokud od doby jeho vzniku 

lékařská věda pokročila natolik, že lze počítat s tím, že by pacient při její nynější úrovni DVP 

nevytvořil. 

V českém prostředí tak přišla v platnost aktuální úprava DVP v zákonu 372/2011 Sb., konkrétně  

§ 36. Jeho vzniku však předcházela diskuse, jejíž mnohé podněty ve finální podobě nenašly své 

místo. Jedná se však nejen o právní, ale i o etické téma. Proto nelze jasně říci, že by tyto podněty 

své místo najít nemohly nebo neměly, o tom svědčí i živá diskuse v pracích vzniklých i po vydání 

zákona 372/2011 Sb. (Peterková a Kops 2010, Císařová et al. 2010; Peterková 2013; Matějek  

et al. 2015) 

Uveďme si i aktuální podobu dříve vyslovených přání a jim podobných předběžných prohlášení  

§ 36 a § 38–44 občanského zákoníku 89/2012 Sb. 

Koncept dříve vysloveného přání v občanském zákoníku 89/2012 Sb. 

Obdobu dříve vyslovených přání je možné nalézt i v občanském zákoníku. Legislativní podmínky 

DVP a předběžného prohlášení nejsou stejné, přesto je možné, aby pacient jejich prostřednictvím 

sledoval stejný cíl. Dle autorů sborníku Dříve vyslovená přání (Matějek – Krejčíková – Závadová 

2015) lze považovat DVP za skupinu patřící pod mnohem obecnější předběžná prohlášení. Dle 

těchto autorů se však občanského zákoníku využívá pouze podpůrně, pokud určitá problematika 

není upravena svým zvláštním předpisem. DVP jsou upravena vlastním předpisem, a to § 36 

zákona 372/2011 Sb. Občanský zákoník však především obsahuje, na rozdíl od zákonu  

o zdravotních službách, možnost k tomuto účelu určit druhou osobu, a to v případě vlastní 

neschopnosti. 

Předběžná prohlášení jsou vymezena § 38–44. Jedná se též o umožnění projevit svou vůli pro 

případ vlastní budoucí nezpůsobilosti. Předběžné prohlášení má mít formu veřejné listiny nebo 

soukromé listiny opatřené datem a potvrzenou dvěma svědky, kteří v ní poskytnou své údaje 

umožňující rozpoznat jejich totožnost. Svědkové musejí být schopní svépomocí porozumět obsahu 

prohlášení (nesmí existovat smyslová či jazyková komunikační bariéra) a nesmějí mít na obsahu 
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prohlášení žádný osobní zájem. Další podmínky jsou pro účely této práce spíše nepodstatné, proto 

jsou vynechány. Za pozornost stojí až § 43 a § 44. § 43 je podobný odst. 5 a) § 36 zákona 372/2011 

Sb., který též umožňuje považovat prohlášení za neplatné, pokud se okolnosti změní natolik, že by  

to pro tvůrce prohlášení mělo negativní dopad. Podle § 44 má soud přihlédnout i k neplatnému 

předběžnému prohlášení, pokud není důvod pochybovat o vůli člověka, který jej vyslovil. 

Na rozdíl od zákona o zdravotnických službách (372/2011 Sb.) dává občanský zákoník nezletilým 

způsobilost k právním úkonům, a to v takové míře, v jaké jim to umožňuje jejich rozumová a volní 

vyspělost. Platný je však předpis speciální, ne obecný, tudíž zákon o zdravotnických službách 

(Žďárek 2012). 

Dále bylo do občanského zákoníku jako zásah do integrity přidáno DVP odst. 2 § 98: „Při zákroku  

i při udělení souhlasu se vezme zřetel na dříve vyslovená známá přání člověka, do jehož integrity 

má být zasaženo“. Toto ustanovení je ve své podstatě shodné s článkem 9 Úmluvy, tudíž sám  

o sobě neumožňuje praktické využití DVP. 

Právní odpovědnost týkající se DVPN 

Ve zdravotnictví v České republice se uplatňuje odpovědnost trestní, odpovědnost disciplinární 

(odpovědnost člena České lékařské komory, České stomatologické komory a České lékárnické 

komory vůči komoře), odpovědnost pracovněprávní a odpovědnost občanskoprávní (ochrana 

osobnosti a odpovědnost poskytovatele zařízení vůči pacientovi a jeho blízkým) (Matochová 2009, 

Žďárek 2012). 

Nerespektování DVP může být považováno za zásah do práva na ochranu osobnosti dle § 11  

a následujících občanského zákoníku. Výsledkem může být podání žaloby pacientem na lékaře  

s cílem domožení se omluvy, upuštění od neoprávněných zásahů, odstranění následků těchto 

zásahů nebo finanční náhrada nemajetkové újmy (Žďárek 2012, Peterková 2013). 

V případě, že lékař bude respektovat přání, které bylo domnělé nebo nesplňovalo všechny 

legislativně dané podmínky a následně došlo k napadení lékaře, dochází k více druhům porušení 

právní odpovědnosti, k porušení občanskoprávní odpovědnosti dojde v první řade kvůli 

odpovědnosti za škodu na zdraví a v druhé řadě za neoprávněný zásah do práva pacienta  

na ochranu osobnosti. Mimo občanskoprávní odpovědnost dojde v tomto případě též k uplatnění 

odpovědnosti trestní, a to za ublížení na zdraví z nedbalosti či usmrcení z nedbalosti. Při 

respektování domnělého DVPN tedy bude lékaři nejpravděpodobněji dovozena trestní 

odpovědnost za trestný čin usmrcení z nedbalosti dle § 142 nebo účasti na sebevraždě dle § 144 či 

neposkytnutí pomoci dle § 150 trestního zákoníku 40/2009 Sb. Dále pak může být dovozena 

odpovědnost občanskoprávní – odpovědnost za škodu a odpovědnost za neoprávněný zásah  

do práva na ochranu osobnosti (Žďárek 2012; Peterková 2013). 



Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2019, 66(2) 47 

 

Diskuse po vzniku zákona 372/2011 Sb. a problémy týkající se výkladu a DVP 

Právník Adam Doležal (2017) ve svém článku upozornil na více existujících problémů s DVP. Většina 

z nich se týká kompetentnosti pacienta provést rozhodnutí o svém budoucím já. Uveďme zde ty, 

které se týkají zároveň i přání nebýt resuscitován. 

Teoretický problém „prospektivní autonomie“ se pojí s vývojem jedince v čase. Je otázkou, zda je 

současné já schopné rozhodnout relevantně na základě očekávání (tj. pouhých teoretických 

informací) o svém budoucím stavu. 

Podobný problém je konflikt mezi zájmy „dříve kompetentního já“ se zájmy „nyní 

nekompetentního já“. Zatímco dříve kompetentní já mohlo být přesvědčeno o tom, co pro něj 

bude správné, nyní nekompetentní já se může nacházet ve stavu, o kterém bylo dřívější já 

přesvědčeno, že není správný, a přesto je s ním nyní spokojené a nemusí souhlasit se svým 

minulým výrokem. 

Podle některých autorů dochází s proměnou identity v čase i ke vzniku nové osoby (tzv. 

funkcionální přístup k personální identitě). Jelikož minulá osoba není v současnosti toutéž osobou, 

nelze respektovat dřívější přání kvůli riziku, že se již nebude shodovat se současným. Dřívější osoba 

tedy není kompetentní rozhodovat o nynější osobě. 

Další problémy jsou spojené s výkladem DVP. DVP může být příliš obecné nebo naopak příliš 

konkrétní. Nezahrnuje další okolnosti potřebné k rozhodnutí apod. Řešení lze nalézt v porovnání 

vývoje hodnot osoby, které se DVP týká, a lékařovou aplikací DVP na nastalou situaci. Tento 

přístup blíže popisuje ve své monografii Matějek (2011). 

Omezení platnosti DVP 

V platné verzi zákona o zdravotnických službách je platnost DVP neomezená. v původní verzi 

zákona je platnost omezena na 5 let. Takto byl zákon změněn nálezem Ústavního soudu  

č. 437/2012. o původní pětileté platnosti mimo jiné svědčí článek Žďárka (2012) z doby před výše 

uvedenou změnou. Žďárek ve svém článku uvádí platnost DVP 5 let. Autor nicméně dále 

polemizuje v souladu s konečným rozsudkem Ústavního soudu nad spornou situací, kdy může 

platnost přání vypršet a pacient ji v dlouhodobém kómatu nebude schopný obnovit. Není proto 

možné, aby po uplynutí doby platnosti přestalo DVP ze dne na den platit. 

S diskuzí ohledně omezení platnosti DVP se lze setkat i v literatuře vydané po roce 2011, kdy 

Helena Peterková (2013) ve své disertační práci oponuje tím, že omezení doby platnosti 

nepovažuje za protiústavní. 

Za argumenty pro omezení platnosti lze považovat výše uvedené argumenty týkající se vývoje 

osobnosti v čase, které uvádí Adam Doležal (2017). 
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Platnost DVP vzniklého v souvislosti s hospitalizací při další hospitalizaci 

Žádná právní úprava neurčuje, po jak dlouhou dobu jsou platná dříve vyslovená přání vzniklá  

v souvislosti s hospitalizací. Obecně v současnosti není dle § 36 doba platnosti dříve vysloveného 

přání nijak omezena. Nicméně v této souvislosti vzniká hypotetická situace: pacient v souvislosti  

s hospitalizací v zařízení jistého poskytovatele zdravotnických služeb učinil DVP. Toto DVP je dle 

odst. 4 § 36 platné pouze pro zdravotní služby zajišťované tímto konkrétním poskytovatelem. 

Zákon se však dále výslovně nezabývá platností takového DVP. 

Pokud tak není uvedeno v přání samotném, není zákonem určeno, zda je takovéto DVP platné 

pouze pro onu jednu konkrétní hospitalizaci nebo zda je platné bez časového omezení pro všechny 

další hospitalizace u tohoto jednoho poskytovatele. Obě varianty mají své výhody a nevýhody, 

které závisí na konkrétní situaci. Jan Mach (2015) zastává názor, že DVP je dle odst. 4 § 36 platné 

pouze po dobu oné hospitalizace. Jiní autoři naopak shledávají, že „v současné době neexistuje 

jakékoliv časové omezení, které by a priori vylučovalo uplatnění dříve vysloveného přání.“ (Povolná 

2017). 

Platnost u nezletilých a osob zbavených svéprávnosti 

Právničky Helena Peterková (2013) upozorňuje na fakt, že ze znění § 36 zákona o zdravotnických 

službách není jasné, zda DVP není možné aplikovat u osoby nezletilé nebo zbavené svéprávnosti, 

nebo zda je DVP neplatné, pokud jej taková osoba vytvořila bez ohledu na její aktuální stav 

(zletilost, svéprávnost). 

Též je nutné upozornit, že v návrhu legislativy týkající se dříve vyslovených přání bylo více variant 

umožňujících vytvářet DVP i pod platnou věkovou hranicí zletilosti.   

ŠINTÁK, Ondřej. Dříve vyslovené přání neresuscitovat z pohledu zdravotnických pracovníků [online]. 

Pardubice, 2019 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/dtnzlp/ >. Bakalářská práce. Univerzita 

Pardubice, Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Mgr. Jitka Rusová, DiS. 
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Základní složky IZS tvoří Hasičský záchranný sbor ČR (HZS), jednotky požární ochrany zařazené  

do plošného pokrytí kraje, zdravotnická záchranná služba (ZZS), Policie ČR (PČR) (Remeš, 2013).  

Následně mezi složky IZS řadíme tzv. ostatní složky IZS, které jsou poskytnuty při mimořádné 

události na vyžádání. Tvoří je vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní 

záchranné sbory (Horská služba ČR, vodní záchranná služba, báňská záchranná služba), ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory (Vojenská policie), orgány ochrany veřejného zdraví (krajské 

https://theses.cz/id/dtnzlp/
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hygienické stanice), fakultní nemocnice, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (elektro-

plynoenergetická), zařízení civilní ochrany obyvatelstva a neziskové organizace a sdružení občanů 

(Český červený kříž, Člověk v tísni) (Remeš, 2013, s. 28). 

 Výbava jednotlivých složek IZS  

Vybavení vozů ZZS  

Složení výbavy vozu ZZS je zpracováno dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby. V PNP 

využívá záchranná služba tři typy záchranných vozidel. Mezi ně patří RZP (rychlá zdravotnická 

pomoc), RLP (rychlá lékařská pomoc), RV (Rendez vous – vozidlo rychlé lékařské pomoci  

v setkávacím systému) a vrtulník LZS (letecká záchranná služba) (Remeš, 2013).  

Vybavení vozidla RLP a RZP  

Vozy RLP a RZP mají ve výbavě k imobilizaci, transportu a vyproštění pacienta dle vyhlášky  

č. 296/2012 Sb., pomůcky, nosítka s podvozkem vybavená zádržným systémem pro děti i dospělé, 

vakuovou matraci, zařízení pro přepravu sedícího pacienta, transportní plachtu, pomůcky pro 

znehybnění krční páteře a pro imobilizaci, vyprošťovací zařízení (vesta) či spinální zařízení nebo 

scoop rám (Remeš, 2013). 

Vybavení vozidla RV  

Vozidlo RV slouží pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků na místo události v rámci 

setkávacího systému. Vozidlo RV má ve výbavě pro imobilizaci, transport a vyproštění pacienta 

pomůcky: vakuovou matraci a pomůcky pro znehybnění krční páteře a imobilizaci (Remeš, 2013).  

Vybavení HS  

Horská služba využívá záchranné pomůcky v závislosti na ročním období a podle druhu poranění 

pacienta. Ve většině případů musí pacienta transportovat v těžko přístupném terénu. Mezi 

motorové prostředky HS v zimním období patří sněžná rolba pro rychlou přepravu zraněného, 

sněžný skútr, za kterým je tažen tzv. Akia člun. V neposlední řadě patří mezi nejstarší svozné 

prostředky kanadské saně, které jsou určeny pro jednoho zachránce, kdy je v saních pacient 

transportován ve svozné dece, která je doplněna vakuovou matrací. V letním období HS využívá 

pro transport pacienta například košová nosítka, horská nosítka nebo transportní vak. Mezi 

materiální vybavení HS patří jednoznačně fixační krční límec, vakuová matrace, vakuové 

končetinové dlahy (Online učebnice Horské služby). 

Vybavení vozů HZS  

Výbava vozidla HZS se liší podle typu a podle účelu, pro který je zásahové vozidlo určeno. Podle 

dané specializace, na kterou je vozidlo určeno vybaví HZS vůz tak, aby hasičské jednotky mohly 

provést zásah v plném rozsahu a s maximálním úspěchem. Vybavení vozidel HZS upravuje předpis 
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č. 35/2007 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární techniky (Směrnice HZS; Vyhláška  

č. 35/2007 Sb.).  

Mezi imobilizační, transportní a vyprošťovací pomůcky HZS patří: fixační krční límec, Kramerova 

dlaha, páteřní dlaha, končetinové vakuové dlahy, vakuová matrace, imobilizátor hlavy, transportní 

plachta, košová nosítka, skládací nosítka, flexibilní evakuační nosítka (Směrnice HZS; Vyhláška  

č. 35/2007 Sb.).  

HZS má k dispozici páteřní desku, umožňující imobilizaci a transport pacienta ve vodě. Jako další 

pomůcku HZS využívá tzv. házecí pytlík pro záchranu tonoucího (Směrnice HZS; Vyhláška  

č. 35/2007 Sb.).   

Vodní záchranná služba  

Cílem VZS je prevence a bezpečnost na vodních plochách a bazénech. Jedná se o vlastní vzdělávací 

středisko s mezinárodním statusem. Důležitým cílem je co největší bezpečnost koupajících se osob 

pod dozorem profesionálních záchranářů a plavčíků. Mezi imobilizační, transportní a vyprošťovací 

pomůcky VZS patří fixační krční límec, fixační páteřní deska na vodu, rescue plovák, házecí pytlík, 

končetinové vakuové dlahy, nafukovací záchranná lávka, nafukovací záchranná nosítka (Vodní 

záchranná služba, ČČK, 2019).  

Imobilizační, transportní a vyprošťovací pomůcky  

Správné využití a použití imobilizačních pomůcek patří mezi prvotní terapeutické výkony na místě 

vzniku události. Využití jednotlivých pomůcek snižuje riziko nepříznivých následků pro organismus 

(Ježková, 2013).  

Fixační krční límec  

Fixační krční límce je imobilizační prostředek k fixace krční páteře proti pohybu hlavy vůči trupu. 

Existuje jejich několik typů a velikostí. Pro dospělé pacienty lze krční límec nastavit do 4 vhodných 

poloh, u dětských krčních límců lze zvolit ze 3 různých poloh. Správně přiložený krční límec 

znemožní pohyb v jakémkoliv směru; působí proti sekundárnímu poranění a pomáhá udržet volné 

dýchací cesty (Remeš, 2013).  

Požadavky na fixační krční límec. Krční límec zabraňuje pohybům hlavy v předozadním (záklon, 

předklon) pohybu, bočním pohybům krční páteře zabraňuje v kombinaci s vakuovou matrací, 

případně páteřní deskou s headblocky, aby se zabránilo nechtěnému pohybu páteře. Krční límec 

nesmí omezovat průtok krve (nesmí stlačovat karotidy), nesmí bránit polykání (Instructions for use 

Ambu; Mistovich 2014).  

Typy krčních límců. Krční límec dle materiálu lze rozdělit na tvrdé a měkké. Měkké límce nejsou 

vhodné pro využití v PNP, proto se v PNP setkáme s tvrdými límci. Tvrdé krční límce jsou ve všech 

vozech ZZS a jsou častou využívanou fixační pomůckou (Instructions for use Ambu; Ježková 2013).  
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Při přikládání krčního límce je důležité si uvědomit tři základní opěrné části. Jedná se o dolní čelist, 

hrudní kost a šiji. Velikost jednotlivých opěrných částí se liší podle věku pacienta a podle tělesných 

proporcí. Z tohoto důvodu je důležité zvolit správnou velikost krčního límce, neboť při nasazení 

krčního límce ve špatné velikosti může dojít buď k nedostatečné fixaci krční páteře, anebo naopak, 

k nemožnosti polykání či špatnému průtoku krve (Instructions for use Ambu; Mistovich 2014).  

Indikace použití krčního límce. Důvod pro použití fixačního krčního límce nastává u každého 

pacienta, kde je podezření na trauma hlavy a krční páteře. Mezi nejčastěji indikované pacienty 

patří polytraumatizovaní pacienti, pacienti po autonehodě, pacienti po pádu z výšky apod. (Remeš, 

2013).  

K rozhodnutí, zda je nezbytné pacientovi nasadit fixační krční límec, je možné využít NEXUS kritéria 

(National Emergency X-Radiography Utilization Study criteria). Jedná se o hodnotící škálu, která 

určuje pacienty, u kterých je vhodné nasadit krční límec a následně provést rentgenové vyšetření 

krční páteře. Podle tohoto algoritmu lze mezi takové pacienty zařadit: účastníky nehody, při které 

bylo vozidlo vážně poškozeno, kteří jsou od doby autonehody nepohyblivý nebo pociťují bolest  

v oblasti krční páteře nebo utrpěli jiná vážná zranění, pokud je pacient mladší 16 let nebo starší  

65 let, nebo pokud je samotná událost závažná, jako například katapultáž z vozidla, mezi 

indikované pacienty může patřit i intoxikovaný pacient, dále v přítomnosti parestézie nebo 

neurologického deficitu anebo pokud pacient není schopen otočit hlavou o 45 stupňů doprava či 

doleva. Pokud alespoň jedno z kritérií není přítomno, je možné od imobilizace upustit (Mistovich, 

2014).  

Ostatní autoři se ale shodují v tom, že krční páteř je lepší imobilizovat vždy, pokud je přítomno 

podezření na poranění krční páteře, a to zejména z důvodu závažnosti možných zdravotních 

následků (Mistovich, 2014).  

Postup nasazení fixačního krčního límce.  Před přiložením krčního límce je důležité odstranit oděv 

z oblasti krku (kapuce, límeček apod.), dále následuje zvolení správné velikosti (dětský, dospělý)  

a naměření správné velikosti (výška límce). Nejčastěji využívanou metodou měření je,  

že na pacientovi záchranář změří prsty ruky (vyjma palce) vzdálenost klíční kosti a dolní čelisti  

a tuto danou vzdálenost přenese na límec. Přikládání krčního límce musí provádět dva zachránci. 

Jeden zachránce manuálně fixuje hlavu pacienta fixačním hmatem, druhý zachránce klečí z boku 

pacienta a přikládá krční límec podsunutím zadní části, kdy si ohne suchý zip, aby se nikde 

nezachytil, pod zátylek pacienta. Horní část límce podsune pod spodní čelistí, kdy vysunutý 

podbradník podepře spodní čelist pacienta a přední část spojí suchým zipem (Instructions for use 

Ambu).  

U nových typů tvrdých fixačních krčních límců je přední část límce volná a je umožněn volný 

přístup k průdušnici k potřebným případným úkonům. Jsou kompatibilní s magnetickou rezonancí  

či výpočetní tomografií (Ježková, 2013).  
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Pánevní pás  

Pánevní pás je velmi často využívaná pomůcka v PNP u složek IZS. Jedná se o pomůcku neinvazivní, 

jejímž úkolem je při správném nasazení efektivní stabilizace zlomeniny pánve. Pánevní pás dokáže 

kontrolovat sílu komprese při imobilizace pánevního kruhu u nestabilních zlomenin pánve, tzv. 

„open bookpelvicfracture“. Pánevní pás se vyrábí v několika variantách, ale všechny typy mají 

stejný cíl, a to stabilizaci pánevního kruhu v terénu (Bexamed s.r.o.; Ježková 2013).  

Typy pánevního pásu. Existuje několik typů pánevních pásů, mezi ně patří vakuový pánevní pás, 

který funguje na stejném principu jako vakuová matrace, pomůcku záchranáři umístí pod pacienta 

na úroveň pánevních trochanterů a následně odsají vzduch pomocí pumpy. Další možností je 

pneumatická pánevní dlaha, která pomocí nafouknutí manžety provede fixaci pánevního kruhu  

a zabrání následnému krvácení, u tohoto typu pánevního pásu nalezneme kontrolní měřící 

zařízení, které měří dostatečné nafouknutí dlahy (Sam medical).  

Posledním typem jsou pánevní pásy SAM Pelvic sling II, tyto pánevní pásy jsou dostupné ve čtyřech 

různých velikostech podle obvodu pánve pacienta. Malý modrý S, Modrý standard M, Modrý velký 

XL a Military zelený standard M. Pánevní pás je vyroben z nylonové tkaniny a na spodní straně 

nalezneme kluzkou část, která usnadňuje následnou manipulaci s pomůckou. Stejně jako fixační 

krční límec pánevní pás propouští rentgenové paprsky, a díky tomu může být pacient zajištěný  

po celou dobu vyšetření. Přední strana pásu je zúžená, na pásu je vyobrazena obrázková instrukce, 

jak správně pás nasadit. Tento typ pánevního pásu je jeden z nejvyužívanějších v PNP pro svou 

rychlou aplikaci a díky své jednoduchosti v nasazení (Aed medishop; Bexamed s.r.o., Sam medical).  

Indikace k nasazení pánevního pásu. Indikací k nasazení pánevního pásu je poranění acetabulu, 

uvolnění stydké spony a křížokyčelní skloubení na jedno nebo na obou stranách pánevního kruhu. 

Dále se mezi poranění může řadit fraktura kosti stydké a kosti tvořící okraj foramen obturatum. 

Většinou se jedná o zranění při autonehodách, sražení vozidlem, katapultáž z vozidla nebo pád  

z výšky (Sam medical; Aed medishop).  

Jestliže se při prvotním vyšetření v PNP zjistí pánevní nestabilita, bolestivost a případně krepitus,  

je nutné pánevní okruh imobilizovat. Pánevní pás slouží k zajištění zlomeniny s cílem snížit krvácení 

a snížit bolest. Při transportu je doporučeno zkombinovat pánevní pás s vakuovou matrací pro 

lepší imobilizaci pacienta. Pánevní pás není doporučován používat u dětí (Sam medical; Bexamed 

s.r.o.; Ježková, 2013).  

Nasazení pánevního pásu.  Před nasazováním pánevního pásu pacient musí ležet na zádech  

a nohy mít u sebe. Pánevní pás nasazují ideálně dva záchranáři. Proběhne kontrola všech kapes  

na kalhotách a případně se veškeré věci vyndají z kapes. Pánevní pás záchranáři umístí šedou částí 

nahoru pod pacienta na úroveň pánevních trochanterů, za pomocí tzv. „pilky“. Provlečou černé 

popruhy přezkou a kompletně zatáhnou skrz. Jeden záchranář přidrží oranžový popruh a na druhé 

straně pacienta druhý zachránce přidrží černý popruh a oba dva ve stejnou chvíli protisměrným 

pohybem zatáhnou, dokud neuslyší klapnutí. Následně po klapnutí černý popruh nalepí na suchý 

zip. Následně si překontrolují, zda je pánevní pás funkčně nasazen (Sam pelvic; OMS MEDI).  
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Vakuová matrace  

Jedná se o imobilizační a transportní pomůcku, která slouží pro šetrnou fixaci a stabilizaci pacienta 

v PNP. Existují vakuové matrace končetinové (vakuové matrace na dolní končetiny, vakuové 

matrace na horní končetiny) a vakuové matrace celotělové. Patří do povinné výbavy transportních 

prostředků ZZS dle vyhlášky č. 296/2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické 

dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů 

neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto prostředky (Mediset Chironax; 

Remeš, 2013). Celotělová vakuová matrace zajistí fixaci celého těla pacienta v požadované poloze. 

Jedná se o pomůcku, která kopíruje tvar lidského těla, proto vychází z podobných rozměrů. Délka 

matrace je okolo 200 až 210 cm, hmotnost je přibližně okolo 6 kg. Obal vakuové matrace je tvořen 

lehce omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem, má tepelně izolační vlastnosti a rychlé použití. 

Součást vakuové matrace tvoří čtyři fixační popruhy, které slouží k upnutí pacienta. Tyto popruhy 

jsou buď na suchý zip, či na přasky. Pacienta tyto popruhy fixují ve čtyřech oblastech – v oblasti 

bérce, v oblasti stehenní kosti, v oblasti pánevní kosti a v oblasti ramen a hrudníku (Mediset 

Chironax; Bexamed s.r.o.).  

K vakuové matraci patří pumpička, která slouží k odsátí vzduchu z matrace, pro zpevnění  

a stabilizaci a následnou fixaci pacienta. Pokud je pacient zafixovaný ve vakuové matraci, může být 

v takovém stavu bezpečně transportován do nemocničního zařízení, kdy v takto zafixovaném stavu 

může projít rentgenovým vyšetřením, jelikož vakuová matrace je propustná pro rentgenové 

paprsky (Ježková 2013; Mediset Chironax; Bexamed s.r.o.).  

Indikace k využití vakuové matrace. Vakuová matrace slouží k fixaci celého těla, je ideální 

pomůckou pro znehybnění páteře. Nejčastějšími případy, kdy se vakuová matrace využívá, jsou 

autonehody, sražení chodci, katapultáž z vozidla, pád z výšky apod.… Společně s vakuovou matrací 

se většinou používá k celkové fixaci pacienta i fixační krční límec pro pečlivější fixaci krční páteře  

a při podezření na poranění pánevní kosti využijeme pánevní pás. Jako poslední indikací můžou být 

fraktury femuru nebo bérce (Remeš, 2013; Bexamed s.r.o.; Vacuum spine board).  

Použití vakuové matrace.  Dříve než pacienta záchranáři přemístí na vakuovou matraci, je nutné si 

ji rozložit správnou stranou na zem a rovnoměrně v ní rozložit kuličky. Vakuovou matraci umístit 

na rovnou zem bez větších nerovností a ostrých předmětů. Ideálně alespoň ve třech zachráncích 

pacienta šetrně přemístit na vakuovou matraci. Je důležité provést kontrolu, zda je pacient  

na středu matrace a má dostatečné množství místa nad hlavou i u nohou. Zapnou všechny fixační 

pásy na matraci, tak jak mají být (dle barvy apod.), pásy dotáhnou, aby splňovaly fixaci pacienta. 

Jeden zachránce zůstane u hlavy pacienta a další začne pumpou odsávat vzduch z matrace. 

Zachránce u hlavy z rohů matrace vytvoří tzv. „křidélka“ a drží, než se odsaje vzduch z matrace. 

Třetí zachránce postupně tvaruje vakuovou matraci podél těla pacienta. Po dokončení odsátí 

následuje kontrola funkčnosti matrace a následný transport pacienta do nemocničního zařízení 

(Ježková, 2013; Vacuum spine board; Mediset Chironax).  
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Schodolez  

Schodolez neboli Evac chair patří mezi transportní pomůcky. Jedná se o často využívanou pomůcku 

v PNP. Je to sedačka, která slouží k transportu pacienta, který není schopen chůze, ale transport 

vsedě mu nedělá problém. Schodolez vypadá jako jednoduché kolečkové křeslo, které slouží 

zejména pro sestup dolů, případně se může využít i na transport například ze sklepa apod., je 

navržen tak, aby manipulace s ním byla co nejjednodušší a nejlehčí. Schodolez je vyroben  

z hliníkového rámu, sedací potah a hlavová opěrka jsou vyrobeny z nehořlavého PVC a zesíleného 

nylonu. Pro zabezpečení pacienta na schodolezu nám slouží dva pásy v hrudní části. Nosnost 

schodolezu se pohybuje přibližně okolo 140–150 kg a jeho váha se pohybuje přibližně okolo 10 kg 

(Supportmed; Evac Chair; Bexamed s.r.o.).  

Použití schodolezu. Před přemístěním pacienta na schodolez ho záchranáři poučí a informují  

o transportu na schodolez. Tato transportní pomůcka nemá žádný brzdný systém, proto než na ni 

pacienta posadí, je nutné schodolez o něco zapřít či ho zarazit nohou. Schodolez je složený 

 a je potřeba ho rozložit, stačí vyklopit část, na které pacient bude sedět, aby se schodolez zpátky 

nesložil, na každé straně zacvaknou červené kolíky. Následně pacienta upozorní, že ho přemístí na 

schodolez. Na pacientovi se křížem zapnou fixační pásy a podle potřeby se dotáhnou. Doporučuje 

se pod pásy zapnout i ruce, aby se nám pacient nikde nechytal. Nohy pacienta se položí na spodní 

tyč a zapnou se do fixačních pásů. Pacienta záchranáři před transportem kompletně zkontrolují  

a poučí před transportem, následuje cesta ze schodů. Pro lepší manipulaci se schodolezem  

si záchranáři zvýší rukojeť. A druhým důležitým krokem je vysunout ližiny na transport po 

schodišti. Následuje opětovná edukace pacienta a plynulá cesta po schodišti. Je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti při sestupu ze schodů a snažit se o plynulost jízdy (Ježková, 2013; Evac Chair; 

Supportmed; Bexamed s.r.o.).  

Páteřní scoop rám  

Jedná se o transportní a vyprošťovací pomůcku, která je určená složkám IZS pro rychlou a snadnou 

manipulaci s pacientem, zejména pokud u něj hrozí podezření na poranění páteře. Tato pomůcka 

je vyrobena z vysokopevnostního hliníku, který zaručuje lehkost a pevnost pomůcky při 

manipulaci. Hmotnost scoop rámu je 8 kg, kdy ho lze vysunout do maximální délky 2,14 m, šířka je 

přibližně 420 mm. Nosnost této pomůcky je omezená, její maximální nosnost je 160 kg (Remeš, 

2013; Bexamed s.r.o.; Hasičská výzbrojna).  

Použití páteřního scoop rámu.  Pomůcka slouží pro vyproštění či transport zraněného, především  

s podezřením na poranění páteře. K páteřnímu scoop rámu jsou v balení přibaleny bezpečnostní 

fixační popruhy, které se využijí v situaci, kdy je nutné pacienta přenést na delší vzdálenost –  

v takové situaci se tyto fixační pásy využijí. (Remeš, 2013).  

Manipulaci záchranáři provádí nejméně ve dvou zachráncích, v ideálním případě by zachránci měli 

být tři, kdy jeden manuálně fixuje krční páteř. Konstrukce scoop rámu se nastaví podle výšky 

pacienta, následuje rozdělení scoop rámu na dvě části, následně oba zachránci přisouvají z obou 

stran obě dvě části pod pacienta, kdy pacienta nakloní na jeden bok a podsunou část pomůcky pod 
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něj, a to samé na druhé straně, kdy dbají na bezpečnost krční páteře a hlavy. Pevně spojí oba dva 

konce, u hlavy a u nohou, do slyšitelného cvaknutí.  

Po kontrole, zda je vše zajištěno následuje transport. Pacienta přesuneme obvykle na vakuovou 

matraci (Remeš, 2013).  

Transportní nosítka ve voze ZZS  

Transportní nosítka jsou jednou z nejčastěji používanou pomůckou v PNP. Jedná  

se o nejbezpečnější a nejrychlejší možnost transportu pacienta do sanity. Nosítka bývají vyrobena 

ze slitiny hliníku a jsou složena z podvozku s kolečky a nosítek, kde pacient leží (Mistovich, 2014).  

Mezi nejzákladnější vlastností nosítek je možnost polohování pacienta během transportu. Každý 

pacient je originál, a ne ve všech urgentních stavech lze nechat pacienta ležet ve vodorovné 

poloze. Tímto ovlivnitelným polohováním lze zmírnit pacientovy příznaky a tím pozitivně ovlivnit 

stav pacienta (Dobiáš. 2012).  

Každý pacient, který je transportován do zdravotnického zařízení, musí být během přepravy  

ve voze RZP či RLP připoután zádržným systémem dle § 9 zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb.).  

Ve znění vyhlášky 296/2012 musí všechna vozidla ZZS, ať už se jedná o vozidlo RZP nebo RLP 

využívat nosítka, která mají podvozek a zádržný systém, jak pro děti, tak pro dospělé (Vyhláška  

č. 296/2012 Sb.).  

Použití transportních nosítek. Pacienta na nosítkách musí záchranáři bezpečně zajistit pomocí 

fixačních pásů, které dostatečně dotáhnou. Při transportu pacienta na nosítkách je důležité ho 

celou dobu sledovat a nenechávat bez dozoru. Ve chvíli, kdy je pacient na nosítkách již v sanitním 

voze, následuje kontrola jednak, zda jsou nosítka správně zakotvena v zádržném systému,  

a jednak, zda je pacient připoutaný a zcela zajištěný a připravený na následný transport  

do zdravotnického zařízení (Mistovich, 2014).  

Při transportu pacienta, ať už se jedná o pozemní či letecký transport může dojít k transportnímu 

traumatu. Většinou je způsobeno opakovanými překlady z nosítek na vozík a zpět. Mezi hlavní 

faktory zhoršení stavu pacienta patří nevhodná volba transportního prostředku, nevhodný itinerář 

a špatné transportní podmínky (Drábková, 2017). 

CVEJNOVÁ, Ester. Správné použití transportních, fixačních a vyprošťovacích pomůcek [online]. Pardubice, 

2019 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/0a29eh/>. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, 

Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Mgr. Jindra Holeková, DiS.. 

Klíčová slova: Vybavení složek IZS; Imobilizační, transportní, vyprošťovací pomůcky 

Key words: Equipment – Integrated rescue system; Fixation, transport, extrication devices 

https://theses.cz/id/0a29eh/


Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2019, 66(2) 56 

 

Konzumace energetických a povzbuzujících nápojů u osob exponovaných profesí 

Andrej Bervetský 
 
Energetické nápoje byly původně vytvořeny pro vrcholové sportovce a pro účely rekonvalescence, 

nyní je však velké množství lidí vnímá jako kterékoli jiné nealkoholické nápoje. Kvůli efektům 

energetických nápojů, kam se řadí z pravidla odstranění únavy či podpora mozkové činnosti, lze 

očekávat, že jejich spotřeba bude vyšší u profesí se směnným provozem, či profesí náročných  

na fyzickou zdatnost. 

Energetický nápoj 

V současné době definice pro energetický nápoj neexistuje ani v České republice, ani v Evropě. 

Legislativa energetické nápoje řadí mezi nealkoholické nápoje, jež jsou obohaceny např. 

glukunorolaktonem, taurinem, vitaminy, rostlinnými extrakty a dalšími složkami. Existuje řada 

neoficiálních definic, které se snaží popsat, a tím i poskytnout spotřebiteli informace o komoditě, 

jež se stala v posledních dvou dekádách vysoce populární. 

Jedna z nich definuje energetické nápoje jako nealkoholické nápoje, které obsahují kofein, taurin, 

vitaminy, bylinné doplňky a cukr nebo sladidla, a které jsou inzerovány jako prostředek příznivě 

ovlivňující energii, úbytek váhy, výdrž, sportovní výkony a koncentraci (Seifert 2011).  

Konzumace tohoto nápoje zajišťuje vysoký přísun energie. Koncentrace kofeinu jsou různé,  

v průměru však vysoké, obvykle mnohem vyšší než v jiných nealkoholických nápojích. Rozmezí 

obsahu kofeinu je 50 až 500 mg v jednom balení (Reissing 2009).  

Z české literatury můžeme zjistit, že energetické nápoje jsou řazeny do nealkoholických nápojů 

poskytujících energii ke zlepšení fyzického a duševního výkonu člověka. Hlavní obsahové látky 

jsou kofein, aminokyseliny jako taurin, vitamíny skupiny B a rostlinné extrakty s povzbuzujícím 

efektem (Winklerova 2010). 

Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu některé země přikročily k limitům pro vybrané obsahové 

látky, zejména pro kofein. Stanoveny jsou limity pro kofein (320 mg/l), taurin (4000 mg/l), inositol 

(200 mg/l) a pro glukuronolakton (2400 mg/l).   

Energetický nápoj nesmí obsahovat alkohol a musí být opatřen nápisem, že nemá být kombinován 

s alkoholem ani s fyzickým cvičením, s varováním „nevhodné pro děti a těhotné ženy“ (Suková 

2011). 

Sportovní nápoje můžeme definovat jako iontové nápoje zaměřené na rehydrataci organismu  

a cílovou skupinou jsou lidé fyzicky aktivní. Na rozdíl od energetických nápojů postrádají obsahové 

látky účinkující na psychiku jedince. Tyto nápoje mohou obsahovat sice kofein, ale ten není 

primárním nositelem účinku.   
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Doplňky stravy 

Nápoje označované jako doplňky stravy obsahují jako účinné látky neurotransmitery nebo jejich 

prekurzory (dimethylaminoethanol, Kyselina gama-aminomáselná, acetylcholin), mozkové nutriety 

(D-, L-fenylalanin) a rostlinné extrakty s povzbudivým účinkem (guarana, schizandra, ženšen, 

ginkgo biloba). Mezi obsahové látky se také řadí vitaminy.   

Látky s povzbuzujícím účinkem 

Kofein je jedním z nejvíce používaných stimulantů centrální nervové soustavy na světě - ovlivňuje 

náladu, paměť, bdělost a v neposlední řadě i fyzický výkon a kognitivní funkce. Z těchto a mnoha 

dalších důvodů je běžně dospívající a dospělou populací využíván například v procesu učení, práce 

nebo při zvyšování sportovního výkonu. Kofein se nachází se v kávových zrnech a kakaových 

bobech, listech čajovníku a cesmíny, semenech guarany a v kolovém ořechu.    

Jeho vysoké dávky mohou způsobit řadu nežádoucích účinků, dezorientaci, zmatenost a vyvolat 

dokonce i agresivní chování. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát u konzumace kofeinu rizikovými 

skupinami obyvatel, jako jsou těhotné a kojící ženy, děti a dospívající, kuřáci nebo sportovci. 

Nicméně se jedná o látku, která je pro zdravé jedince poměrně neškodná. Kofein již odpovídá 

definici návykových látek a jeho častá konzumace vyvolává zvýšenou toleranci i závislost a může 

tedy způsobovat vznik abstinenčních příznaků při jeho vysazení. 

Taurin pomáhá optimalizovat prokrvení mozku, tonizovat organizmus, zvyšovat koncentraci, 

fyzický výkon, rychlost reakcí a připravit tělo na zvýšenou zátěž s celkovým pocitem pohody. Jeho 

efekt lze přirovnat účinku inzulinu bez snižování hladiny krevního cukru. Taurin je vhodný doplněk 

nejen pro sportovce, je také vhodný pro kuřáky. Byla publikována prospěšnost u starých lidí, 

autizmu dětí, u problémů s pamětí, poruchou koncentrace, také u studentů a při problémech se 

zrakem (Šácha 2013). 

Synefrin  najdeme např. v hořkém pomeranči. Citrus aurantium (hořký pomeranč); obsahuje: 

fenetylamin, alkaloidy, oktopamin, synefrin, tyramin, N-methyltyramine a hordenine (Pellati 

2007): Stimulují lipolýzu, zvyšují rychlost metabolismu a podporují oxidaci tuku prostřednictvím 

zvýšení termogeneze. Recentně z několika kazuistik vyplynulo, že výrobky obsahující C. aurantium 

mohly způsobit kardiovaskulární arytmie, tachykardie, srdeční zástavu, fibrilaci komor či kolapsy. 

Všechny případy byly považovány za závažné. Kombinace synefrinu a kofeinu má stejný potenciál 

vyvolat arytmii, hypertenzi, akutní infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu. 

Karnitin  jako doplněk stravy je podáván u pacientů podstupujících dialýzu, trpících mentální 

anorexií, kardiovaskulárními poruchami, při léčbě mužské neplodnosti a podobně. Jako doplněk 

bývá také velmi často využíván při redukci tělesné hmotnosti.   

Inositol je cukerný myoinositol; bývá často zařazován mezi vitaminy skupiny B v rostlinných 

potravinách, v zelenině, ovoci a celozrnných potravinách. Díky jeho účinkům - odstranění únavy, 

zlepšení paměti a zlepšení fyzické kondice se přidává do energetických nápojů. V energetických 

nápojích je nejčastěji 50 mg množství inositolu na 250 ml nápoje (Bromová, 2010).Inositol  není 
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toxický, ale nedoporučuje se dětem, těhotným a kojícím ženám a nemocným s chorobami ledvin  

a jater. 

Vitaminy skupiny B   

Jejich metabolické účinky jsou navzájem spjaty a jen zřídka se vyskytuje nedostatek jen jednoho  

z nich. 

Vitamin B1 (thiamin) je klíčovým člen vitamínů skupiny B. Organismus jej neumí skladovat. Soda 

jej rozkládá a káva úplně ničí. Nedostatek thiaminu souvisí se zhoršováním duševních chorob. 

Podporuje paměť hlavně u seniorů, u nemocných Alzheimerovou chorobou. Léčba antiepiletiky  

či jiná protizáchvatová opatření výrazně narušují vstřebávání thiaminu; snižuje se dlouhodobou 

léčbou diuretiky, při drastických odtučňovacích dietách (Grygárková 2018). 

Vitamin B2 (riboflavin) se vyskytuje v pivovarských kvasnicích, obilovinách, neloupané rýži, 

rajčatech, v některé brukvovité zelenině a vepřové svalovině (Opletal 2010). Hraje důležitou roli  

v aktivitách řady enzymů, které se podílejí na štěpení a využití sacharidů, tuků a proteinů. Ničí jej 

antibiotika, antikoncepční přípravky a anxiolytika, léky obsahující estrogeny a síru. O negativních 

účincích zvýšených dávek nejsou zatím žádné reference, ale přesto by se doporučené dávkování 

riboflavinu nemělo překračovat (Arndt 2008). 

Vitamin B3 (niacin) se vyskytuje především v živočišných produktech, v obilovinách, v tuňáku, 

fazolích, semenech slunečnice, arašídech;  nejvíce ho však obsahuje pivovarské droždí (Opletal 

2010). Zmírňuje stavy úzkostí, nespavost a deprese. Pravidelnými vyššími dávkami niacinu 

můžeme zvrátit nebo velmi zlepšit cukrovku prvního typu.   

Vitamin B5 (kyselina pantothenová) má dvě formy: pantetin a kalcium pantotenát. Vyskytuje 

 se v pivovarských kvasnicích, květáku, kapustě, špenátu, rajčatech, bramborách, obecně v mase, 

dále vejcích a mléce (Opletal 2010). Má základní význam pro účinek řady enzymů, které se podílejí 

na metabolismu cukrů, produkci glukokortikoidů a pohlavních hormonů. K nedostatku dochází, 

vzhledem k bohatému obsahu v potravě velmi zřídka. Není známo, že by nadměrný příjem měl 

negativní účinky (Arndt 2008). 

Vitamin B6 (pyridoxin) se nejvíce vyskytuje v pivovarských kvasnicích, salátě, ovoci, obilovinách, 

mléce, vejcích a rybách (Opletal 2010).  Má význam v procesech přeměny zásobních cukrů  

v játrech a svalech na energii. Pokud dojde k nedostatku pyridoxinu v organismu, vždy se jedná  

o komplexní nedostatek vitamínů skupiny B. K příznakům nedostatku patří slabost, podráždění, 

cukání víček, kožní projevy (suchost a záněty), záněty sliznic ústní dutiny (Arndt 2013). 

Přestože nadbytek není tak nebezpečný díky rozpustnosti ve vodě, a ledvinné clearance. Při 

dlouhodobém užívání vysokých denních dávek může dojít k poškození nervového systému, což  

se projeví nervovou nevyrovnaností, brněním a neobratností končetin. Stav se velmi rychle vrátí 

k normě po vysazení (Arndt 2013). 

Vitamin B9 (kyselina listová) je přítomna především v tmavé zelené listové zelenině, dále fazolích  

a obilovinách. Největší význam má při krvetvorbě a jako součást vzniku nukleových kyselin,  
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se podílí na vzniku řady aminokyselin. Při jejím nedostatku hrozí vznik megaloblastické anémie.  

V počátku těhotenství a před koncepcí je doporučován zvýšený příjem, aby u plodu došlo  

ke správné diferenciaci tkání, hlavně v oblasti nervové soustavy. Nedostatek může nastat  

i u pacientů na hemodialýze, s krevními chorobami, s psoriázou, se zhoršeným vstřebáváním  

ze střeva, s těžkým alkoholismem nebo s chorobami jater. Předávkování může vyvolat žaludeční 

potíže (Arndt 2012).  

Vitamin B12  - kyanokobalamin  má dostatečný zdroj v běžné potravě živočišného původu (Opletal 

2010), jako jsou játra a ledviny, ryby, vejce nebo sýry. Příznivý vliv příjmu vitamínu B12 na mentální 

funkce a emoční zdraví je dán jeho rolí při syntéze mastných kyselin a donaci methylové skupiny. 

Nedostatek B12  vede k perniciózní (megaloblastické) anémii, nadbytek není problémem. 

Nedostatek je prokázán hlavně u osob alternativně se stravujících jako vegani a vegetariáni, 

případně makrobioticky a formou RAW.  

Vitamin H (biotin) není příliš známý, jeho nedostatek je poměrně vzácný. Vyskytuje se především  

v pivovarských kvasnicích, luštěninách, obilovinách, houbách; k živočišným zdrojům patří játra  

a vaječný žloutek (Opletal 2010). Relativně malý požadavek je zajišťován potravou; biotin 

syntetizují bakterie ve střevech a lidský organismus biotin účinně recykluje.  

V současné době je však nabízen a doporučován jako potravinový doplněk pro své účinky zejména 

na vlasy a kůži. Projevy nedostatku biotinu u člověka se vyskytují převážně v souvislosti 

s nadměrnou konzumací syrových vajec. Nedostatek biotinu se projevuje vyrážkou v oblasti 

obličeje, vypadáváním vlasů, nerovnoměrným rozvrstvením obličejového tuku, neurologickými 

projevy (mravenčení končetin) a depresemi či halucinacemi. Přes neúplné znalosti o biologických 

účincích biotinu se dnes uznává, že tento vitamin může svým působením ovlivňovat stav pokožky, 

vlasů a nehtů a že příznivě ovlivňuje i nervovou soustavu.   

Sladidla 

Sacharidy a cukry jsou především zdroj energie. Plní také funkci zásobní, jsou základní stavební 

jednotkou velkého množství buněk a složkou mnoha biologicky aktivních látek (Gabrovská  

a Chylková 2017). 

Přírodní sladidla 

Za přírodní sladidla se považují zdroje glukózy a fruktózy v různé vázanosti a počtu cukerných 

jednotek. 

Sacharóza- nejběžnější disacharid se sice vyskytuje poměrně hodně ve stoncích, listech i plodech, 

ale průmyslově se vyrábí pouze z cukrové řepy a cukrové třtiny, z datlovníku, některých druhů 

palem a javoru (Gabrovská a Chylková 2017). 

Glukóza - monosacharid, se získává krystalizací rostlinných šťáv po předchozí kyselé nebo 

enzymatické hydrolýze z řepy cukrové nebo cukrové třtiny. V poslední době jsou významnou 
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surovinou kukuřičné případně obilné škroby. Působí jako tzv. rychlá energie odbourávají  

se v krevním řečišti (Bromová 2010). 

Fruktóza - přírodní monosacharid je obsažen v medu, borůvkách, jahodách, melounech, 

bramborách, kukuřici apod., má nízký glykemický index 25. Je zdrojem tzv. pomalé postupně  

se uvolňující energie a odbourává se v játrech (Bromová 2010). 

Maltóza – disacharid ze škrobu při klíčení ječmene. Glykemický index je 105 (Bromová 2010). 

Cukerné alkoholy - vyskytují se v čerstvém ovoci a běžně v potravinách pro diabetiky.  

Erythritol je jediné zcela neenergetické sladidlo ze skupiny cukerných alkoholů. Má nulový vliv  

na vzestup hladiny krevního cukru a na sekreci inzulinu. Sladivost je 60 až 70 % v poměru  

k sacharóze.  

Xylitol se může v těle z části přeměnit na glukózu, ale jde o proces velmi pomalý. Je nejsladší 

cukerný alkohol, sladivost je stejná jako u klasického cukru. Má velmi výrazný chladivý efekt, čehož 

se využívá zejména u žvýkaček (Gabrovská a Chylková 2017). 

Umělá sladidla 

Jsou využívána hlavně kvůli vyšší sladivosti než cukr při nižší nebo nulové energetické hodnotě. 

Nejčastěji používané jsou uvedeny níže. 

Sacharin – je zcela bez kalorií, a j e dokonce až dvěstěkrát sladší než běžný cukr. Denní doporučeny 

limit je 5 mg / kg t.hm. (Poděbradská 2013). 

Aspartam – oproti sacharinu kalorie obsahuje, pro oslazení potravin stačí jen zcela malé množství. 

Je až dvěstěkrát sladší jak běžný cukr (Poděbradská 2013). 

Sukralóza – je vyráběna ze skutečného cukru, je až šestsetkrát sladší, ale neobsahuje žádné 

kalorie. Je termostabilní a může být použita i při pečení, což ze sukralózy dělá jedno  

z nejpopulárnějších sladidel. Doporučený denní limit  je 5 mg / kg t.hm. (Poděbradská 2013). 

Cyklamát – je třicetkrát sladší než běžný cukr. V USA je jeho používání zcela zakázáno. Podle 

některých studií může mít cyklamát kancerogenní účinky. V Evropské unii však tyto studie dosud 

prokázané nebyly, z toho důvodu je používání stále ještě povoleno. (Poděbradská 2013). 

Barviva a konzervanty 

Používání barviv má v potravinách a potravních doplňcích své opodstatnění; jeden z hlavních 

důvodu je hledisko estetické. Potravinářská barviva můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to barviva 

přírodní a barviva syntetická. Přírodní barviva jsou získávaná z přírodních zdrojů živočišných, 

rostlinných i nerostných. Přírodně identická barviva jsou vyráběna synteticky, ale ze stránky 

chemické jsou totožná s přírodními. Konzervanty jsou přírodní nebo syntetické chemické látky 

přidávané do produktů. V potravinách jsou důležitými aditivy v mnoha energetických nápojích.   
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Rostlinné výtažky 

Guarana je rostlina Jižní Ameriky, objevili ji původní obyvatele Amazonie. Užívali ji k povzbuzení, 

větší výkonnosti a potlačeni chuti k jídlu. Hlavní složkou je kofein. V porovnání s kofeinem 

obsaženým v kávě, se vstřebává postupně. Dále guarana obsahuje vitamín C, vitamíny skupiny B, 

guaranin či další energetické látky teobromin a teofylin. 

Účinky guarany hrají zásadní roli pří únavě organismu. Guarana dodá energii, zajistí celkovou 

revitalizaci a regeneraci organismu. Podávání je vhodné po dlouhodobých onemocněních. 

Pravidelné užívání zabraňuje ukládání cholesterolu do cévní stěny. Předávkování guaranou může 

působit bolesti při močení, žaludeční nevolnost až zvracení. Podávání guarany na večer může 

způsobit poruchy spánku (Arndt 2008). 

Ženšen pravý je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské medicíny (Kvasničková 2011),  

je hodnocen jako nejúčinnější adaptogen. Rostlina zmírňuje proces stárnutí, aterosklerózu, 

hypertenzi, záněty a pomáhá řešit imunitu, stres, monoaminergní systém, spánek, erekce, 

plodnost, únavu, vyčerpání, deprese Údajně zlepšuje soustředěnost, paměť a vůli, výrazně posiluje 

erekci, libido, pomáhá při regeneraci svalů a při fyzické námaze (Marco 2011). 

Neexistuje dostatek klinických důkazů o vlivu na zvýšení energie. Jsou k dispozici studie, že ženšen 

má schopnost normalizovat hladinu glukózy po konzumaci jídla u diabetiků, je prokázaný vliv  

na posílení imunity. 

Vliv energetických a povzbuzujících nápojů na lidský organismus  
 
Po vypití energetického nápoje se uvolňuje výrazné množství adrenalinu, dochází ke zvýšenému 

zásobování svalů a mozku kyslíkem. Stimulace psyho-fyzického výkonu je hlavní funkcí energy 

drinků. Pro zlepšení vytrvalostního výkonu je nutné dostatečné množství energie nejen pro svaly, 

ale i pro mozek. Pro sportovce je energetický nápoj účinný stimulant před výkonem, a pokud  

je výkon delšího trvání, lze je pít i během výkonu (Bromová 2010). 

Nadměrná konzumace energetických a povzbuzujících nápojů spojená s vysokým příjmem kofeinu, 

může však vyvolávat nepříznivé účinky: palpitace, bolest na hrudi, zvýšenou srdeční frekvenci, 

případně arytmie a hypertenzi (Rath 2012). 

Konzumace energetických nápojů je nebezpečná hlavně pro děti a mladistvé, kteří trpí například 

hypertrofickou kardiomyopatií, genetickou kardiomyopatií; kofein způsobuje hypertenzi, synkopu  

a arytmii až s náhlou zástavou srdeční (Seifert 2010). 

Nežádoucí účinky na CNS po požití energetického nápoje zahrnují bolesti hlavy, úzkost, 

podrážděnost, zmatenost, neklid až akutní psychózu. U jedinců s psychickými poruchami může 

dojít ke zhoršení stavu (Rath 2012). 

Vlivem nízkého pH a vysokému obsahu cukru může zvýšená spotřeba energetických nápojů vést  

k tvorbě zubního kazu a citlivosti zubů (Rath 2012). S konzumací energetických nápojů je také 

spojována obezita (Rath 2012). 
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Kofein spolu s taurinem zpočátku snižuje tepovou frekvenci; ale. 70 minut po požití se tepová 

frekvence znormalizuje a zvýší se krevní tlak. Účinky guarany a ženšenu v energetických  

a povzbuzujících nápojích nejsou přesně známy (Seifert 2010). 

Velký problém působí kombinace energetických a povzbuzujících nápojů spolu s tvrdým 

alkoholem. Fenomén je mezi mladými lidmi velmi rozšířen a populární, dokáže velmi rychle 

nabudit do společenské nálady. Konzument nepociťuje účinky alkoholu, sníží se vnímání opilosti. 

Člověk pod vlivem pouhého alkoholu často rychle usne, pokud ale pije alkohol spolu  

s energetickými nápoji, má dostatek energie na chování, které může mít za následek ohrožení 

sama sebe i okolí (Trakalová 2014). Ve Francii a Dánsku je tato kombinace energetických nápojů  

a alkoholu již zakázána (Trakalová 2014). 

Exponované profese a konzumace - výsledky dotazníku 

U osob exponovaných profesí, konkrétně u složek IZS (HZS, ZZS, PČR, AČR), příslušníci těchto složek 

vykonávají práci psychicky i fyzicky náročnou.  Lze očekávat, že vliv stresu je na jedince významně 

zvýšen. Většinou vykonávají práci ve směnném provozu, v osmihodinovém, dvanáctihodinovém  

i čtyřiadvacetihodinovém. Během vykonávané služby musí být neustálé bdělí, pozorní a připraveni 

zodpovědně jednat v daných situacích. K tomu, aby zachovali pozornost a bdělost je jednou  

z možností konzumace energetických či povzbuzujících nápojů. Se stresem se vyrovnávají podle 

svého životního stylu - někteří kouří, jiní stres ventilují konzumací alkoholických nápojů. 

Ve zkoumaném souboru příslušníků IZS bylo 80 % mužů a 20 % žen. Tomu obecně odpovídá 

zastoupení obou pohlaví v rámci povolání v exponovaných profesích. Zastoupení žen však  

v populaci obyvatel ČR, není obdobné jako u složek IZS. Žen v České republice žije 52 % a mužů 48 

% (Český statistický úřad). Zastoupení žen u PČR a AČR je vyšší než u HZS či ZZS. Dále dle statistik 

jsou u HZS ženy ze všech čtyř složek zastoupeny nejméně (Generální ředitelství HZSČR). Pokud  

se jedná o příslušníky ZZS, výzkum byl provedena stanicích ve středu města Brna, kde jsou 

výhradně zastoupeni muži.  

U příslušníků PČR a HZS byl průměrný věk 36–43 let, u ZZS byl věk v rozmezí 29–33 let. Nejvíce 

respondentů nejmladší věkové hranice ve zkoumaném souboru byla u AČR, s věkovou hranicí  

do 25 let. 

Z vyhodnocení směnnosti vyplývá, že nejvíce 24hodinových směn odslouží příslušníci HZS, 

12hodinových směn odslouží nejvíce příslušníci ZZS, u 8hodinových směn byli nejčastěji zastoupeni 

příslušníci AČR. 

 Největší počet nočních služeb odslouží příslušníci ZZS a nejméně pak příslušníci AČR. Celkově 

nejvíce služeb si během měsíce odslouží příslušníci PČR a ZZS, nejméně pak příslušníci HZS, kteří 

v dotazníku často uváděli vedlejší zaměstnání.  

U problému s usínáním se u respondentů nepotvrdil vztah k pohlaví, že by měly ženy větší 

tendenci k poruchám spánku či probouzení se během noci než muži.  
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U dospělých se délka spánku doporučuje v rozmezí mezi šesti až osmi hodinami. Tuto délku 

dodržuje převážná většina respondentů, napříč jednotlivými vybranými složkami. Předpoklad, že 

starší jedinci spí menší počet hodin, se nepotvrdil.  

Věk jedince nehrál v počtu hodin spánku zásadní roli. Překvapivým zjištěním bylo, že takto fyzicky  

a psychický náročné povolání či směnný provoz, neměly významný vliv na spánkové poruchy. 

Vyhodnocení na otázku konzumace povzbuzujících nápojů s pohlavím respondenta, bylo zjištěno, 

že ženy a muži konzumují povzbuzující nápoje ve srovnatelném množství. Lze pouze říci, že ženy 

mají vetší počet vypitých šálku kávy během jakéhokoli typu služby než muži, avšak muži si oproti 

ženám mimo jiné rádi dopřejí ráno během služby zelený a černý čaj či kolový nápoj.  

Jediný příslušník ZZS užívá pravidelně kofeinové tablety, a to výhradně během noční služby, je 

velkým překvapením, že tyto doplňky stravy i přes povzbuzující účinky, nenašly oblibu u více 

příslušníků exponovaných profesí. V dotazníku na otázku konzumace povzbuzujícího nebo 

energetického nápoje, někteří jedinci uváděli ovocné či bylinkové čaje, které ale povzbuzující 

účinky nemají. Dále byla uváděna voda s citronem a džus; ani tyto nápoje nemají povzbuzující 

efekt. Lze usoudit, že konzumenti nejsou správně informováni o obsahu povzbuzujících látek  

v nápoji. Polovina z celkového počtu respondentů vypije během dne do 200 ml povzbuzujícího 

nápoje; 32 % respondentů vypije těchto povzbuzujících nápojů do 500 ml, nad tuto hranici  

se přiblížilo pouze 9 % konzumentů.  

Lze uzavřít, že konzumace povzbuzujícího nápoje je nedílnou součástí u těchto osob. Nejčastějším 

důvodem ke konzumaci energetických a povzbuzujících nápojů či doplňků stravy byla u většiny 

příslušníků IZS zvolena únava (36 %), dalším důvodem ke konzumaci povzbuzujících nápojů byla 

chuť na kávu, kterou uvedlo 17 % respondentů. Bylo zajímavé, že tuto variantu zvolilo všech 10 

žen u PČR, a polovina u AČR tedy pět; Následovala odpověď na otázku „Proč ?“ — Jen tak ze zvyku 

(13%).  

Devět procent respondentů si povzbuzující nápoje či doplňky stravy dopřává pro povzbuzení, 

dalších 10 % k užívání těchto nápojů či doplňků stravy nemá žádný zvláštní důvod;  15 % 

respondentů povzbuzující nápoje či doplňky stravy neužívá.  

Konzumace těchto nápojů mezi noční a denní směnou nehraje žádnou roli. 

Vyhodnocení odpovědí o nežádoucích účincích svědčí o skutečnosti, že většina příslušníků IZS  

si uvědomuje to, že energetické nápoje představují určitá, často i závažná rizika.  O jaká rizika  

se jedná, již většina nevěděla. Nejčastěji uváděné vlastní nežádoucí účinky byly: závislost, 

problémy se spaním, cukrovka, srdeční arytmie, nevolnost, nervozita, tachykardie a zažívací potíže.   

Povzbuzující nápoj nebo doplněk stravy si během volnočasového sportu užívá pouze 20 % 

respondentů. Většina dotazovaných (80%) při sportu nepije nebo neužívá žádný povzbuzující nápoj 

nebo doplněk stravy. Mezi nejčastěji zmiňované povzbuzující nápoje nebo doplňky stravy během 

sportování byly iontové nápoje, BCAA, karnitin, energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu  

či káva.   
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Pokud se zaměříme na kombinaci povzbuzujících nápojů s alkoholem tak si 22 % z celkového 

počtu příslušníků IZS kombinaci dopřeje, ostatních 78 % tuto kombinaci neužívá. Celkově 

nejčastějším důvodem ke kombinaci povzbuzujících nápojů s alkoholem byla večerní zábava. 

Nejčastěji byla uváděna kombinace vodka + Red Bull nebo kolový nápoj s rumem; uvedena byla  

i kombinace piva a kávy. Konzumenti buď nesledují, nebo ignorují informace na obalech, kde je 

zdůrazněno, že energetický nápoj není vhodný pro kombinaci alkoholem. Velice zajímavá je zde 

závislost na věkové skupině 25–34 let, kdy je zjevné, že čím nižší věk, tím vyšší tolerance a užívání 

této kombinace;  vnímání nebezpečí závislosti na energetických nápojích roste s věkem. Nebyla 

prokázána spojitost s pohlavím. 

Vyhodnocení otázky týkající se kouření:  Většina příslušníků složek IZS nekouří (66 %), avšak 34 % 

příslušníků si s potěšením cigaretu dopřeje, což je vyšší zastoupení než je celostátní průměr kuřáků 

se 26 %.  Mezi jednotlivými kategoriemi IZS  jsou největšími a nejčastějšími kuřáky příslušníci HZS. 

Kouření s nočními směnami nesouvisí. Počet vykouřených cigaret pravděpodobně závisí  

na psychické náročnosti jejich povolání; cigaretu označili jako „tlumič stresu“. Výsledky dále 

potvrzují, že počet kouření souvisí s počtem vypitých šálků kávy; kuřáci-respondenti pijí větší počet 

šálků kávy. U pití čaje byl výsledek zcela opačný. Pití čaje, zejména zeleného obecně zhodnotili 

jako součást zdravého životního stylu. Snídani si ráno dopřává 90 % příslušníků složek IZS. Pouze 

10 % příslušníků IZS ráno nesnídá. Před snídaní na lačný žaludek kouří 20 příslušníků složek IZS, 

kteří si poté dopřejí šálek kávy, ostatních 14 příslušníků ráno na lačný žaludek nekouří.  
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Zajímavosti z historie oboru 

Mesmerismus předcházel moderní celkové anestezii? 

Před nástupem éteru a chloroformu se snažila evropská chirurgie v 19. století využít mesmerismu 

– spirituálního navození psychického stavu u ovlivňovaného pacienta, a to podobným způsobem, 

jako účinkuje hypnóza. Metoda vycházela z představy, že vše živé je obklopeno neviditelným 

magnetickým polem a silami, které lze ovlivnit  - navodit změněný duševní stav s analgezií. 

V roce 1829 oznámil francouzský chirurg bezbolestnou mastektomii s užitím mesmerismu jako 

úspěch. Metoda našla své zveřejnění i v Lancetu; jeho odborná pověst byla bezvýhradně uznávána.   

Mesmerismus byl obhajován a šířen vedoucím lékařem Johnem Elliotsonem z University College 

Hospital v Londýně. Ten odborně spoléhal na Francouze Barona Dupoteta, který jím údajně 

úspěšně léčil epilepsii již nejméně 20 let. Společně se ujali demonstrativních případů epilepsie  

(zveřejněn případ Elizabeth O´Key, domácí pracovnice), a dále chirurgických výkonů na krku  

a vysokých amputací ve stehně. 

Kategoricky kriticky se proti metodě postavil významný chirurg univerzitní londýnské školy Robert 

Liston, pověstný svými ultrarychlými, jednoduchými a úspěšnými chirurgickými postupy. Byl 

jedním z prvních, kdo posléze užil v Evropě éter a nedůvěryhodný mesmerismus a Elliotsonovy tzv. 

úspěchy rázně a definitivně odmítl a smetl. 

WRIGHT-MENDOZA, Jessie. The Mystical Practice That Preceded Medical Anesthesia. JSTOR Daily: Health 

[online]. 2018, September 29 [cit. 2019-07-18]. Dostupné z: https://daily.jstor.org/the-mystical-practice-

that-preceded-medical-anesthesia/ 
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Noční služba na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Zvoní telefon. Ohlašuje příjem 

pacientky, ženy po kardiopulmonální resuscitaci. Pacientku přiváží posádka zdravotnické 

záchranné služby s lékařkou. Při předání pacientky lékařka sděluje: „Vezeme vám 

čtyřiašedesátiletou ženu po resuscitaci, kterou zahájila rodina. Paní XY je nevidomá, imobilní  

a inkontinentní. Vezměte to zlehka, my jsme to také vzali zlehka…“.  

Tato osobní zkušenost jedné z autorek vedla k zamyšlení se nad tématem předstírané resuscitace. 

„Vzít to zlehka“ je v tomto případě v jazyce zdravotníků synonymem pro předstíranou resuscitaci. 

Předstíraná resuscitace je jev, kterému je v české literatuře věnována jen minimální pozornost. 

Občas nalezneme zmínku v některé bakalářské či diplomové práci, téměř vždy s odkazem 

na disertační práci onkologa a lékaře – paliativce3 Ondřeje Slámy (2009), kde je předstíraná 

resuscitace definována jako nenáležitě provedená resuscitace, s poukazem na samozřejmou 

neúspěšnost takto prováděné resuscitace, označované jako Hollywood resuscitation. Dle Slámy je 

hlavním důvodem pro předstírání resuscitace rodina a cílem je vyvolat v rodině pocit, že bylo pro 

záchranu jejich blízkého uděláno vše. Sláma připouští, že tento přístup může být efektivní 

prevencí možných konfliktů, ale zároveň také upozorňuje na to, že narušuje mravní a klinickou 

integritu zdravotníků a je „výrazem neschopnosti zdravotníků efektivně komunikovat o složitých 

klinických a etických dilematech“. 

V zahraniční literatuře4 se téma předstírané resuscitace objevuje od 80. let minulého století. 

Setkat se můžeme s termínem slow code (pomalá resuscitace), ale i show code (předstíraná 

resuscitace), symbolic resuscitation (symbolická resuscitace), Hollywood code (Hollywoodská 

resuscitace), nebo tokenistic cardiopulmonary resuscitation (taktéž symbolická resuscitace). 

Předstíraná resuscitace je dle Hawryluck, Oczkowski a Handelmana (2016) vedena tak, aby byla 

neúčinná. Podrobněji to rozvedl de Vries (2008), který uvádí, že resuscitační úsilí je úmyslně 

vedené příliš pomalu nebo nedostatečně dlouho, než aby bylo úspěšné. Janvier a Barrington 

(2011) pak chápou předstíranou resuscitaci spíše jako představení a rituál.  

Obzvláště u pojetí kardiopulmonální resuscitace (KPR) jakožto rituálu by bylo dobré se pozastavit. 

Bremer a Sandman (2011) považují KPR (byť marnou) za rituál odchodu či lépe přechodu, přičemž 

                                                      
1 Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice, doktorandka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy 
2 Fakulta zdravotnických studí Univerzita Pardubice 
3 Paliativec či paliatr? V zápisu ze schůze výboru České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně (ČSPM JEP) z ledna 2014 najdeme mezi postřehy z jednání otázku, jak nazývat specialisty oboru 
paliativní péče. Používány jsou oba termíny. 
4 Čerpáme-li ze zahraničních zdrojů, musíme mít na paměti odlišnosti nejen v oblasti právní, kulturní, ale i medicínské, 
neboť doporučené postupy nejen v oblasti kardiopulmonální resuscitace se mohou lišit a mnohdy také liší. 
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takovéto rituály plní důležitou společenskou roli při označování přechodu mezi životem a smrtí  

a poskytují smysl a řád sociálním interakcím. Z tohoto úhlu pohledu je marná KPR chápána jako 

rituál, který umožní blízkým připravit se na smrt a začít truchlit. V tomto smyslu představují 

předstíranou resuscitaci také Segal a Halamish-Shani (1998), když uvádějí, že by měla být viděna 

jako „rituál a uklidňující ruka na rameni truchlícího pozůstalého spíše, než agresivní a podvodná 

show“.  

Není sporu o tom, že rituály přechodu jsou nesmírně důležité a nezpochybnitelné je i to, že mnoho 

tradičních rituálů není možné praktikovat při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, obzvláště pak 

v prostorách jednotek intenzivní péče. Je nepředstavitelné zapálit v těchto prostorách svíčku 

a vzhledem k současným trendům v architektuře je nemožné, byť i jen otevřít okno.  

Na poslední rituál chtějí povýšit předstíranou resuscitaci také Lantos a Meadow (2011), kteří jako 

jedni z mála předstíranou resuscitaci obhajují. Allen (2011) s nimi souhlasí, že ve chvílích, jako je 

umírání, mohou mít mnozí lidé potřebu symbolů a rituálů a poukazuje na to, že autentické 

symboly jsou užitečné právě v takovýchto okamžicích. Namítá však, že součástí symbolického 

jednání je vědomí účastníků, že symbolický akt má jiný (řekněme metaforický) význam, než je 

běžné. Avšak u předstírané resuscitace, jakožto rituálu / posledního obřadu, vykonaného lékařem 

a ne knězem, je příliš pravděpodobné, že členové rodiny uvidí, co chtějí vidět, to jest skutečný 

pokus resuscitovat, spíše než symbolické jednání. Navíc, pokud se rodina dozví, že záměr byl 

metaforický, nikoliv faktický, hrozí poškození, například ve smyslu ztráty důvěry ke zdravotníkům. 

Allen dále zdůrazňuje, že úspěchem Hippokratické tradice byla separace lékařského umění  

od kněžské funkce a že bychom se měli postarat o to, abychom je znovu nezaměňovali.  

Je otázkou, zda by přihlížející poznali, že se jedná o předstíranou resuscitaci a jak by na to vlastně 

reagovali. Faktem je, že zdravotníci obvykle netuší, kdo jejich konání přihlíží, zda jiný zdravotník  

či poučený laik. Zajímavé je v této souvislosti zjištění, že představy nepoučené (respektive 

nedostatečně poučené) laické veřejnosti bývají mnohdy značně zkreslené různými filmy a seriály, 

které většinou představují kardiopulmonální resuscitaci značně nerealisticky, což ve svém výzkumu 

dokládají například Diem, Lantos a Tulsky (1996)5 nebo Colwill a kol. (2018)6. Může se tedy stát, že 

i správně prováděná resuscitace bude některými laiky považována za špatně prováděnou. 

Janvier a Barrington (2011) upozorňují na to, že vlastně vůbec nevíme, co si o předstírané 

resuscitaci myslí blízcí resuscitovaných pacientů. Problematika byla zkoumána z pohledu lékařů, 

                                                      
5 Diem s kolegy zjistili, že v 97 televizních epizodách seriálů ER, Chicago Hope a Rescue 911 bylo 60 případů KPR. Ve 
většině případů byla srdeční zástava způsobena traumatem, pouze 28 % bylo primárně způsobeno zástavou srdce. 65 
% srdečních zástav se nerealisticky vyskytlo u dětí, dospívajících nebo mladých dospělých. 75 % pacientů přežilo 
resuscitaci a 67 % zřejmě přežilo do propuštění z nemocnice. Míra přežití v seriálech je výrazně vyšší, než 
nejoptimističtější míra přežití v lékařské literatuře a autoři ze svých zjištění vyvozují, že zobrazení KPR v televizi může 
vést pozornou veřejnost k nerealistickému dojmu ohledně KPR a jejích šancí na úspěch. 
6 Colwill s kolegy věnovali pozornost jiným třem seriálům (Grey’s Anatomy, Casualty and Holby City). Hodnotili 90 
epizod s 39 pokusy o resuscitaci. Zjistili, že rychlost komprese hrudníku se pohybovala od 60 do 204 stlačení za minutu 
s mediánem 122 (správně má být 100–120 stlačení za minutu), hloubka se pohybovala od 1,5 do 7,5 cm s mediánem 3 
(správně to má být 5–6 cm). Následný průzkum mezi nekriticky nemocnými pacienty jedné nemocnice a jejich 
příbuznými ukázal, že ti účastníci průzkumu, kteří udávali pravidelné sledování seriálů z lékařského prostředí, byli při 
popisu provádění kompresí výrazně horší než ti, kteří se na tyto seriály dívali pouze občas. 
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sester, etiků a antropologů, ale názory pacientů a jejich blízkých (a laické veřejnosti obecně) 

v literatuře chybí. 

Fowler (1989) a někteří další autoři k předstírané resuscitaci řadí i jev, označovaný jako partial 

code (nebo též limited code, tj. částečná / limitovaná resuscitace), kdy je poskytnuta 

kardiopulmonální resuscitace (KPR) bez některých výkonů, které jsou její standardní součástí7. 

Případně je limitována co do délky trvání. Další autoři se proti tomu však ohrazují.  

Patří mezi ně například Kon (2011), který uvádí, že limited / partial code je něco docela jiného, než 

slow code – takto limitovaná KPR bývá výsledkem konsenzu mezi pacientem (nebo rodinou / 

zástupcem pacienta) a zdravotníky a může či nemusí být úspěšná, tak jako každá jiná KPR. 

Takovéto limity mohou být adekvátní a mohou být jasně dokumentovány a komunikovány.  Kon 

nicméně připouští, že někteří poskytovatelé péče nechtějí na limitovanou resuscitaci přistupovat, 

neboť v průběhu KPR bývá jen zřídka věnována pozornost dokumentaci a pokyny k limitaci 

bývají neznámé, nepochopené či přehlížené.  

V České republice nebývá limitovaná resuscitace běžná, a pokud se některé výkony vynechávají, 

jedná se spíše o resuscitaci předstíranou. Za předstíranou resuscitaci může být zaměněna  

i resuscitace, která neprobíhá v souladu s doporučenými postupy, aniž by se jednalo o úmysl KPR 

pouze předstírat. Důvodem může být prostá nekompetentnost zdravotníků (nebo zachránce 

v případě laické resuscitace). Příkladem může být situace, kdy u pacienta byla při zhodnocení 

srdečního rytmu zjištěna asystolie, která patří mezi tzv. nedefibrilovatelné rytmy, přesto lékař 

nařídil provedení defibrilace, což je postup, který je v rozporu nejen s platnými doporučeními, ale  

i poznatky vědy. Prohlášení lékaře „tak ho dvakrát odbouchnem a jdeme od toho“ není možné 

jednoznačně rozklíčovat jako snahu o předstírání resuscitace, byť se zcela jistě jedná o naprosto 

neadekvátní komunikaci. 

Délka trvání KPR záleží na okolnostech. Janvier a Barrington (2011) upozorňují na to, že není nikde 

určeno, jak dlouhá má KPR být8. Domnívají se, že tři minuty a jedna dávka adrenalinu může být 

označena jako adekvátní resuscitace nedonošeného novorozence. Argumentují, že krátká KPR 

může být stále prováděna podle doporučení či protokolu, avšak nerespektování protokolu  

a poskytování záměrně neefektivní KPR naplňuje většinu zdravotníků sarkasmem a cynismem. 

Správně prováděná KPR je důležitá i z hlediska spolupráce v rámci zdravotnického týmu, a tudíž  

i efektivnosti dalších KPR. Také Fowler (1989) argumentuje ve prospěch existence limitované 

resuscitace, když píše, že předstíraná resuscitace je mimo jiné důsledkem chybného předpokladu, 

že pokud je zahájena resuscitace, všechny úkony musí být provedeny.  

                                                      
7 Limited codes mohou mít různé formy, jako je pouze podávání léků, podání pouze jedné dávky léků, nebo naopak 
nepodání léků, případně poskytnutí pouze základní neodkladné resuscitace (BLS – basic life support) a ventilace pouze 
maskou, bez endotracheální intubace, nebo příkaz/ordinace neresuscitovat, ale ventilovat v případě selhání dechu 
atd. Huttman (1982) v souvislosti s částečnou resuscitací uvádí termíny jako „no heroics“ (žádné hrdinství / heroické 
výkony), „chemical code only“ (pouze chemický kód, tj. pouze podání léků), „no mechanical support“ (bez mechanické 
podpory – např. bez umělé plicní ventilace). 
8 Platná doporučení Evropské resuscitační rady (ERC) uvádějí, že zdravotníci by měli zvážit ukončení resuscitace 
v případě, že u pacienta (dospělého i dítěte) přetrvává asystolie déle než 20 minut, navzdory pokračující rozšířené 
resuscitaci při absenci reverzibilních příčin zástavy. (Bossaert a kol., 2015) 
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Fowler (1989) dále uvádí, že limitovaná KPR je akceptovatelná ve dvou situacích. Jednak může být 

využita tam, kde je rozhodnuto, že je přijatelné pacienta léčit a snažit se předejít potřebě 

resuscitace, ale pokud by tato potřeba nastala, výsledná kvalita života by po řádně provedené 

resuscitaci nebyla pro pacienta přijatelná a pak také tehdy, když pacient s některými 

intervencemi nesouhlasí. Podotýká však, že v případě limitované KPR musejí být limity a pokyny 

pro provádění limitované KPR do určité míry medicínsky smysluplné. 

V souvislosti s uvedeným je nezbytné zdůraznit, že pacienti, jejichž resuscitace je nějakým 

způsobem limitována, mají významně nižší pravděpodobnost přežití než pacienti, u kterých je 

resuscitace poskytnuta v plném rozsahu, dle platných doporučení. Dokládá to například studie 

provedené Doshem a kol. (2009). Podíváme-li se z této perspektivy na důvody, které uvádí Fowler 

(1989), není obzvláště prvně jmenovaný důvod (nepřijatelná výsledná kvalita života) 

od předstírané resuscitace daleko, neboť je zřejmé, že je tato resuscitace prováděna tak, aby 

pacient, pokud možno nepřežil. Je otázkou, zda by nebylo lepší v takovém případě resuscitaci 

vůbec nezahajovat, neboť kvalita života může být po případně úspěšné (obzvláště limitované) 

resuscitaci ještě zhoršena. 

Dle Doshe a kol. (2009) je limitovaná resuscitace ospravedlnitelná, je-li pacient informován o tom, 

že takováto resuscitace bude spíše neúspěšná. Můžeme se však setkat také s názory, že limitovaná 

resuscitace je hazard s bezpečím pacienta (Rousseau, 2016) a vzhledem k tomu, že poskytuje jen 

minimální šanci na terapeutický přínos, ale téměř jistě dojde k poškození pacienta, neměla by 

být mimo zcela výjimečné situace vůbec zvažována či nabízena (Zapata a Widera, 2016). 

Limity se však nemusejí vztahovat pouze k samotné KPR, ale také k poresuscitační péči. Příkladem 

limitů uplatňovaných v praxi je POLST form9, což je přístup k plánování péče u pacientů se 

závažným onemocněním či syndromem křehkosti ve stáří.10  

V rámci vymezení pojmu předstíraná resuscitace je potřeba zmínit také tzv. student code. Kon 

(2001) jej popisuje tak, že studentům třetích ročníků lékařských fakult bylo dovoleno provádět 

KPR pro vzdělávací účely.  

Zcela jistě není nic špatného na tom, když KPR provádějí i studenti pod dohledem profesionálů  

a začínající zdravotníci, pokud je však KRP zahájena pouze pro to, aby se studenti či začínající 

zdravotníci naučili resuscitovat, případně aby se v provádění KPR zdokonalil resuscitační tým, 

jedná se zcela jistě o postup, který není ku prospěchu pacienta a pouze prodlužuje jeho umírání.  

Pro nácvik KPR je možné využít modely, které bývají k dispozici nejen v simulačních centrech 

při vzdělávacích institucích, ale též na klinických pracovištích. 

Naprostá většina autorů píšících na téma předstírané resuscitace se shoduje, že bez ohledu na to, 

zda je předstíraná resuscitace označována jako slow code, show code nebo student code, není 

                                                      
9 Více informací viz http://polst.org/ a https://www.youtube.com/watch?v=KNcf8BZXbFk  
10 Syndrom křehkosti ve stáří neboli geriatrická křehkost – jedná se o patologický stav u geriatrických pacientů, „u 
nichž rychlost a intenzita funkčního zhoršování i míra jím podmíněných důsledků překračují běžné involuční změny, aniž 
by byla přítomna vysvětlující choroba“. (Kalvach a Holmerová, 2008, s. 66) 

http://polst.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KNcf8BZXbFk
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v nejlepším zájmu pacienta, blízkých pacienta, ani zdravotníků a vlastně i dalších pacientů, kteří 

budou skutečnou, tj. indikovanou resuscitaci potřebovat. 

Je důležité mít na paměti, že kardiopulmonální resuscitace má, tak jako každý výkon, své indikace 

i kontraindikace a doporučené postupy pro její provádění, které jsou pravidelně revidovány tak, 

aby byly co nejefektivnější. V České republice platí postupy vydávané každých pět let Evropskou 

resuscitační radou (ERC guidelines for resuscitation11). V doporučeních je uvedeno, že se nejedná 

o jediný možný způsob, jak KPR provádět, ale že se jedná o způsob široce akceptovaný, bezpečný  

a účinný (Monsieurs a kol., 2015). Každé odchýlení se od doporučených postupů platných v dané 

zemi by mělo mít své odborné opodstatnění. To platí i v případě vynechání některých úkonů, které 

ke KPR běžně patří.  

Jednou věcí jsou doporučení a jejich (ne)dodržování a druhou pak rozhodování a komunikace 

v náročných situacích, která si však zaslouží více pozornosti, stejně tak jako zacházení s mocí 

v pomáhajících profesích, což však přesahuje možnosti tohoto příspěvku. 
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