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Tématu COVID-19 pandemie se věnuje celosvětová pozornost, masmediální i odborná; odborné
společnosti formulují navíc specifická metodická doporučení pro péči o dané pacienty v jejich
akutním stavu, doporučují hlavní zásady ochrany zdravotnických pracovníků, předkládají první
validní statistiky z postupně vznikajících robustních souborů.
Referátový výběr ARIM se z toho důvodu soustřeďuje spíše na témata, která jsou v současné době
poněkud v pozadí.
V suplementu podává výběr, v oboru zřejmě trvalého rázu a zřetele vhodný. Nepochybně
s koncem akutních fází pandemie budeme konfrontováni s následnými postkovidovými syndromy,
které se zobrazí i ve významných životních funkcích. V suplementu, které autoři připravili
i s pohledem vpřed, se tématika již obrazí a nepochybně se bude postupně rozrůstat.
Budoucnost bude vyžadovat naše znalosti po všech stránkách a budeme se snažit Vám je nadále
přinášet. Oceníme i Vaše reakce s dotazy, s doporučeními, která témata bychom v postgraduální
sféře měli přinést v nejnovějším zpracování.
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S trvalou vzpomínkou
Doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc
Navždy nás v posledních dnech –
28. května 2021 ve věku 74 let opustil;
ale jeho činorodý život, který věnoval
našemu oboru, klinické činnosti, výuce
mladých, práci ve výboru odborné
společnosti, zůstává neodmyslitelným
kamenem v naší odbornosti.
V poslední době své zralosti se věnoval
velmi propracovaně historii v sekci historie
ČSARIM
i
ve
svých
podrobně
zpracovávaných přednáškách na našich
odborných akcích – kongresech.
Přednesl a poté i zpracoval současnou,
aktuálně pojatou problematiku nových,
ohrožujících bojových látek chemických
pro Referátový výběr ARIM.
V osobních vzpomínkách mně zůstane trvale jako noblesně jednající, férový kolega, vždy schopný
spolupráce nad oborovými tématy …… a zaujatý pro obor se širokým rozhledem i zralým náhledem
… a díky mu za tento přínos pro nás všechny………
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
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Postgraduální témata
Chronobiologie v novém komplexním pohledu a její cirkadiánní rytmy
v medicíně
V kosmu, ve kterém na planetě Zemi žijeme, trvale působí rytmicita: sluneční s délkou 11 let, roční,
sezonní, týdenní, s délkou přibližně 24 hodin – cirkadiánní …. a ještě kratší.
Cirkadiánní rytmicita se v současné době studuje velmi dopodrobna. Má velmi významný odraz
ve fyziologii i v patologii příhod, stavů, chorob včetně urgentní a intenzivní medicíny, má vliv
na pooperační období, imunitu, hojení.
Má správně být zohledňována nejen z pohledu výskytu a průběhu, ale v našich diagnostickoterapeutických postupech. Nové poznatky se implementují do velké řady klinických oborů, zařazují
se didakticky a popularizují se poznatky o nich. Nová doporučení doplňují v určitém smyslu
„precision medicine“ – zpřesňující medicínu genetiky a epigenetiky.
Oba autoři z akademických pracovišť nových a perspektivních zaměření endokrinologie,
metabolismu, molekulární medicíny v Chicagu zpracovali rozsáhlý, didaktický pojatý text
přístupnou formou. Doprovází jej 75 citací s podrobnými obrázkovými schématy vzájemných
vztahů i hlavních myšlenek pro budoucnost – pro výzkum i výslednou klinickou praxi.
Poznámky z fyziologie cirkadiánní rytmicity

Cirkadiánní rytmicita má cykly přibližně po 24 hodinách. Je udávána především světlem,
dostupným a odstupňovaným při otáčení zeměkoule.
První formy přinesly zřejmě fotosyntetické eubakterie za expanze kyslíkové atmosféry přibližně
před 3 miliardami let, ve spojení s oxidativní respirací. Staly se pro čtyři formy života zásadní
až nepostradatelné.
Neurony s rolí cirkadiánních udavatelů času – pacemakerů – jsou základem cirkadiánních hodin
v hierarchii vnitřních – endogenních hodin, určujících rytmus spánku a bdělosti. Mají současně
za úkol časovou orchestraci biorytmů v periferních tkáních. U obratlovců je vedoucím
hypothalamus se suprachiasmatickým jádrem (SCN), vybavený přibližně 20 000 neurony a glií.
Uvedené neurony v roli pacemakerů trvale vytvářejí spontánní výboje o vysoké amplitudě
v průběhu dne a noci., a to variabilní a propojené s klidovým membránovým potenciálem. Jsou
sofistikovaně propojeny s rytmy iontových kanálů a jejich regulátorů včetně intracelulárních
metabolických signálů cestou nikotin-amid-adenin-dinukleotidu (NAD).
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Tyto neurony rovněž udržují a obnovují autonomní buněčné molekulární hodiny v různých
oblastech mozku a synchronizují dominantní komplexní neurální síť. Patofyziologické procesy
daného rázu jsou starší než 500 milionů let.
Fotoreceptory v sítnici a specializované buňky v retinálních gangliích (RCGS) vylučují pigment
melanopsin. Má za cíl transfer světla do SCN a podílí se i na řadě funkcí včetně nálady,
a to i u nevidomých. Melanopsin absorbuje modré světlo, emitované elektronickými přístroji
a to podstatně rychleji než světlo o širokém spektru. Umělé večerní osvětlení zpozdí cirkadiánní
hodiny a zvyšuje riziko spánkových poruch.
Rovněž sezonní prodlužování dne vede k enormním změnám endogenního cyklu. SCN
pacemakerové neurony regulují početnou řadu procesů – spánku, probuzení, cyklu tělesné
teploty, tonus vegetativního nervstva, cyklus výživy, trávení, metabolismu, nálady, procesů tzv.
odměňování, hybnosti. Neuroendokrinní procesy udržují homeostázu i za podmínek měnlivého
zevního prostředí. Uvolní např. inzulin podle glykemie nebo glukokortikoidy v reakci na stres.
Molekulární momenty a faktory
Nedávno byl objeven Period gen, společný od hmyzu až po obratlovce. Systémy společně regulují
rytmickou fosforylaci jednotlivých složek pomocí ubikvitin - proteázových procesů.
Periferní tkáňové hodiny
Centrální hodiny jako udavatelé času ovládají a ovlivňují rytmickou aktivitu molekulárních hodin,
přítomných v naprosté většině těla jako periferní hodiny. Uvedené hodiny se účastní prakticky
na všech úrovních regulací. Ovlivňují velké části genomu, jehož proteiny z více než z 50 % vykazují
cirkadiánní oscilace.
Metabolické aspekty
Kromě dominantní role SCN udavatele může periferní hodiny synchronizovat i režim příjmu
potravy, a to v játrech a v ledvinách. To může vést k dyssynchronii, pokud je strava podávána
v nevhodných intervalech dne.
Totéž se vztahuje na rozdíly ve výkonnostní – fyzické kapacitě v průběhu dne a noci. Hodiny
odpovídají i na cyklus saturace hemoglobinu kyslíkem - SpO2 cestou hemu a ovlivňují
muskuloskeletální metabolismus.
Rytmus se váže i na krevní tlak; ten je ovlivňován interakcí mezi endogenní cirkadiánní rytmicitou,
spánkem a polohou těla, které společně zodpovídají za změnu sympatické rovnováhy. Oscilace
probíhají i v ledvinách, kde ovlivňují intravaskulární objem pro řízení posturálních změn během
cyklu spánek-bdělost.
Obdobné variace probíhají i v imunitních reakcích v průběhu dne a noci.
Disrupce cirkadiánní rytmicity v průběhu onemocnění a chorob
V životě běžné lidské civilní společnosti desintegrují cirkadiánní rytmicitu umělé světlo, směnná
práce, rychlé cestování napříč poledníky. Uvedené faktory přispívají k rozvoji civilizačních chorob
i např. k poruchám kognitivní výkonnosti.
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Nepravidelný spánek a nepravidelné stravování se podílejí na rozvoji obezity a diabetu. Ovlivňují
i časový výskyt akutního infarktu myokardu a dokonce i reakci na podané léky. Diagnostická
obezřetnost i terapeutická chronostrategie společně zdůrazňují optimalizaci timingu a správně
načasovanou orchestraci.
Spánkové poruchy
Poruchy spánku vznikají vlivem rozporu mezi endogenními cirkadiánními cykly a cyklováním světla
a tmy v obklopujícím prostředí.
Jsou např. důsledkem cestování napříč poledníky, expozice umělému osvětlení, důsledkem mutace
v genetických korových zónách. Specifické problémy se projevují u nevidomých jedinců
po oboustranných enukleacích očních bulbů se ztrátou fotosenzitivity a s desintegrací
24hodinového rytmu. Preventivně lze synchronizaci navozovat podáváním agonistů exogenního
melatoninu.
Centrální cirkadiánní udavatel kroku je schopen časového posunu asi o jednu hodinu denně.
Intrinsický rozdíl periody je o něco málo pomalejší než 24 hodin. Proto je tento fenomén
zřetelnější při cestování směrem na východ než směrem na západ. Tzv. „ jet lag“ vede ke zhoršení
motorické výkonnosti a k pocitu GIT nevolnosti. Posuny více než o jednu hodinu a více směrem
vpřed v čase s prodloužením denního světla se uvádějí do vztahu k nárůstu vzniku akutního
infarktu myokardu, s horší výkonností a podílejí se i na častější dopravní nehodovosti.
Sociální ráz fenoménu „jet lag“ vede k dyskoordinaci doby spánku mezi dny se směnnými službami
a dny volna. Fenomén se ještě umocní expozicí modrému světlu z elektronických spotřebičů
a osvětlení.
Spánkové poruchy se poté manifestují patologickou spavostí v průběhu denní práce a činností
nebo naopak výraznou nespavostí.
Jedinci významně chronotropní jsou vystaveni různým zvýšeným rizikům; rozdíl vnímání času
může dosahovat až 4 hodin mezi časnými a pozdními chronotypy (tzv. skřivani a sovy).
Hereditárně dané genotypy-chronotypy mají rozdílné určující centrální hodiny.
Psychiatrická a neurodegenerativní onemocnění
Cirkadiánní dysrytmie se v současnosti obsáhle studují zejména u neurodegenerativních
onemocnění – Huntingtonovy a Parkinsonovy choroby a u Alzheimerovy choroby. Cirkadiánní
disrupce se projevuje ještě před jejich úvodními charakteristickými klinickými projevy vlivem
akumulace neurotoxických projevů oxidativního stresu a vlastní neurodegenerace formou
proteotoxického stresu.
Podobná disrupce byla pozorována i při schizofrenii a při sezonních změnách nálady – afektivních
poruchách. Tyto poruchy doprovází omezená nebo změněná amplituda nebo fáze mnoha
cirkadiánních rytmů včetně krevního tlaku, rytmu kortizolu a melatoninu a 24hodinového cyklu
exprese genů.
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Sociální rytmy jsou postiženy v obraze bipolárních poruch, jako je např. bipolární deprese a další
poruchy nálady.
Účinnost jejich léčby je dána právě její schopností změnit – upravit narušenou cirkadiánní
rytmicitu. Variace ve vybavení geny přispívá ke zvýšenému riziku poruch nálady.
Expozice světlu se podílí na afektivních poruchách včetně manie – rozdíly jsou zřejmé v průběhu
dlouhých letních dnů v porovnání s redukcí světla v zimním období. Podílí se i terapeutický vliv
umělého modrého světla, které aktivuje v sítnici buňky s melanopsinem. Mají specifické centrální
dráhy – monoaminoergní neurotransmisi a osu hypothlalamus – hypofýza - nadledvinka. Kromě
nálady rozhodují o metabolických a imunitních procesech. Geny cirkadiánních hodin řídí tyrozinhydroxylázu a monoaminooxidázu; ty se účastní na produkci a eliminaci dopaminu při schizofrenii
a dalších poruchách.
Syndrom ischemie a reperfuze je nejvíce vyznačen v časných ranních hodinách. Noční hypotenze je
proto vysoce riziková.
Prevence i terapie se z uvedených důvodů mají řídit i imunologickými údaji.
Onkologická choroba – rakovina
Rakovina je podle pokusných i klinických studií propojena s dlouhodobou směnnou prací
a cirkadiánní disrupcí. Svědčí o tom např. zvýšený výskyt rakoviny prsu při profesi s nočními
směnami a zvýšené riziko vývoje kolorektálního karcinomu. Při trvalé práci za nočního osvětlení
se zvyšuje riziko rozvoj melanomu.
Na celulární úrovni vede cirkadiánní dyssynchronie DNA až k vývoji rakoviny. Studie u myší
kupříkladu potvrzují, že patologický vliv slunečního světla na jejich pokožku je v tomto směru
nejvýraznější v ranních hodinách, kdy opravy DNA jsou na svém minimu.
Riziko vniku rakoviny plic je rovněž v dané fázi nejvýznamnější.
Obdobný mechanismus ovlivňuje i vznik neuroblastomu.
Mechanismus je zřejmě dán časovým řízením enzymů v biosyntéze NAD jako kofaktoru pro opravy
DNA. Zasahují androgenní receptory v endokrinním systému; jsou např. terapeutickým cílem
u karcinomu prostaty.
Infekce, zánět, kardiovaskulární choroby

Infekce, zánětlivé procesy
Reakce organismu na patogeny rovněž podléhají cirkadiánním variacím podobně jako reakce
imunitního systému v reakci na endotoxiny. Fenomén se vztahuje i na rytmy ve funkcích žírných
buněk a expresí v plicním buněčném epitelu, i na rytmickou variabilitu infekcí, vyvolaných Str.
pneumoniae. Zánětlivá střevní onemocnění, rheumatoidní artritida, ranní kloubní obtíže se zřejmě
odvíjejí od akumulace zánětlivých cytokinů v průběhu předcházející noci v jejich mezenchymálních
buňkách.
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Na molekulární úrovni má svou rytmicitu i NFκB; ten centrálně zprostředkuje buněčnou imunitní
aktivitu. Přímo řízena je i glukokortikoidní cirkadiánní signalizace, což má dalekosáhlý význam pro
zánětlivou odpověď a může přispět k časové optimalizaci podávané terapie.
Kardiovaskulární a trombotické procesy
Uvedené procesy a jejich akutní příhody časově rovněž undulují.
Vznik akutního infarktu myokardu a spontánní ruptury aorty v ranní době a při sezonní změně času
jsou prokázány ve zvýšené míře.
V průběhu rána se aktivují trombocyty, oxid dusnatý v endoteliálních buňkách, protrombotický
účinný plasminogen aktivátoru inhibitor 1 a celková arytmogenní dispozice.
Totéž se vztahuje i na rozvoj ischemicko - reperfuzního traumatu.
V noční době hrozí abnormální poklesy perfuzního tlaku.
Změny a variace si v klinické medicíně vyžadují noční monitorování u rizikových pacientů a správné
načasování účinných farmak.
Ke kardiovaskulárním cirkadiánním variacím se jako deregulace druží i změny ve funkcích tukové
tkáně, v játrech a ve svalech a zvyšují riziko rozvoje kardiometabolických poruch.
Ve svalech ovlivňují příjem glukózy, svalovou výkonnost a dlouhodobou prognózu při onemocnění.
Metabolismus cholesterolu a žlučových kyselin v játrech má rovněž svou cirkadiánní rytmicitu.
Jejich dyskoordinace s příjmem potravy, s podávanou výživou, s jejím vstřebáváním mohou vést
až k dyslipidemii.
Ovlivňují termogenezu a zánětlivé reakce, podílejí se na rozvoji obezity, diabetu při nedostatečném
respektu v jejich variacím a jsou určujícím faktorem pro správnou strategii i harmonogram léčebné
nutrice.
Disrupce homeostázy glukózy a časově orientované nutrice
Zhoršená tolerance glukózy je přítomna prakticky při všech systémových postiženích. U zdravých
jedinců je nižší v noci. U pacientů s diabetes mellitus je přítomen fenomén „svítání“ s vysokými
glykemiemi nad ránem. V dané době pokračuje glukogeneza v játrech a snižuje se její příjem
vlivem růstového hormonu, kortizolu a adrenergní stimulace. Uvolňování inzulinu β-buňkami
pankreatu má svůj rytmus a je nejvyšší v době bdělosti. Naproti tomu sekrece glukagonu
α-buňkami zřejmě udržuje konstantní glykemii v průběhu spánku.
Zprostředkovatelem je s největší pravděpodobností melatonin, jehož hladiny se v průběhu noci
zvyšují.
Desintegrace příjmu stravy u zvířat i u člověka, daná geneticky nebo stravou, bohatou na tuk, vede
k intoleranci glukózy, k pozitivní bilanci tělesné hmotnosti a opačně.
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Restrikce příjmu potravy na vymezené časové úseky chrání nejen proti obezitě, ale obdobně jako
hypokalorická nutrice podporuje zdravé stárnutí.
Totéž se vztahuje na umělou výživu. Její optimální příjem a zpracování jsou vázány na světlo.
Podávání, příjem potravy v době tmy pravděpodobně vyvolávají rezistenci k inzulinu a podporují
zánětlivou reakci.
Diagnostika cirkadiánní rytmicity a její disrupce
Systematické zpracování celého tématu je zatím v počátcích pro nedostatek validních cílených
klinických studií.
K diagnostice přispívá časový nástup hladiny melatoninu v plasmě za různých světelných
podmínek v obklopujícím prostředí vyšetřovaného jedince v sériovém provedení.
Výsledky jsou schopny určit cirkadiánní fenotyp, který ovlivňuje i účinnost farmakoterapie,
diagnostiku průběhu i prognózu.
Chronotypy jsou prozatím známy zejména u pacientů, léčených chronicky pro rezistentní
hypertenzi. Vliv je nicméně logický i v onkologii a v průběhu endokrinních onemocnění.
Synchronizace farmakoterapie s endogenními cirkadiánními rytmy
Synchronizace farmakoterapie s endogenními cirkadiánními rytmy zvýhodňuje účinnost léčby.
Klinickým příkladem je denní podávání oxaliplatinu (derivát cisplatinu), při níž se sníží i výskyt
nežádoucích účinků, doprovázejících kolorektální karcinom.
Biosyntéza cholesterolu je u lidí nejvyšší v noci. Krátce účinné statiny se z toho důvodu podávají
večer.
Podobný časový vzorec je vhodný pro většinu léků s t ½ kratším než 12 hodin.
Pro další léky s v současné době rozpracovávají návodné tabulky a spolu s genetickou profilací pro
jednotlivé pacienty budou významnou složkou orchestrace timingu farmakoterapie v co nejkratší
době.
LONGO, Dan L., Ravi ALLADA a Joseph BASS. Circadian Mechanisms in Medicine. New England Journal of
Medicine [online]. 2021, 384(6), 550-561 [cit. 2021-6-9]. ISSN 0028-4793. Dostupné z:
doi:10.1056/NEJMra1802337

Klíčová slova: Biorytmy; Cirkadiánní rytmicita
Key words: Biorhythms; Circadian rhythmicity
Drábková
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Pacient se závažnou infekcí Clostridioides difficile v současné intenzivní
medicíně
Rozsáhlý souhrnný článek z PubMed zdrojů od autorů řady specializací z univerzitního prostředí
Emery University Hospital v Atlantě na téma hrozby Clostridioides difficile (dř. Clostridium
difficile). Je bohatě vybaven 108 citacemi v angličtině z renomovaných časopisů a je doprovázen
podrobnými tabulkovými údaji s výsledky validních dosavadních studií i spolu s novými situacemi
a výzvami. Týkají se zejména ATB terapie, rizik i současných přínosných možností ale i vymezení
a nežádoucích účinků.
Doplňuje předchozí metodická doporučení, která byla připravena v USA i v dalších systémech
vyspělé intenzivní medicíny v Evropě.
Téma je nejvíce ventilováno v USA, kde je v intenzivní medicíně, v infektologii a v antibiotických
farmakoterapeutických strategiích a orchestracích významným fenoménem. Článek se zaměřuje
na epidemiologii, na její rizikové faktory, diagnostiku, léčbu i prevenci. Racionálně až kriticky
rozebírá i hlavní nevhodné postupy i studie s ambivalentními výsledky. Snaží se vyvodit
nejvhodnější doporučení k dnešní nepříznivé situaci.
Situace v Evropě není – dosud - tak výrazně vyhrocená a to ani v intenzivní medicíně. Je nicméně
varovná, ovlivňuje ji zejména převládající antibiotická terapie novými antibiotiky. Posunují
se možnosti od existujících metodických doporučení k ještě novějším výsledkům, které je třeba
včas zohlednit.
Nejvyšší iatrogenní rizika totiž paradoxně přinášejí nová, širokospektrá a velmi populární
antibiotika: cefalosporiny, klindamycin, karbapenemy, fluorochinolony a piperacilin-tazobactam.
Kategorie pacientů jsou rovněž rizikovější: podílí se pokročilý věk, diabetes mellitus, zánětlivá
střevní onemocnění a pokročilé poruchy funkce ledvin.
Indikace diagnostiky stále zahrnují průjmy nebo i samostatné klinické podezření, zejména
u pacientů s ileozní symptomatologií
Zcela základním terapeutickým nástrojem při fulminantním průběhu s hypotenzí, šokem, ileem, při
megakolon je stále perorální vankomycin, kombinovaný s i.v. infuzním metronidazolem. Při ileu
se vankomycin podává i v rektálních nálevech. Konkrétní doporučené kombinace jsou uváděny
v tabulkové formě. Pacienti, kteří nereagují příznivě na uvedenou základní léčbu, jsou selektivně
indikováni k transplantaci fekálních mikrobiot nebo jsou indikováni k chirurgickému řešení.
V intenzivní medicíně ale stále narůstá především význam prevence jako základní postulát řešení
palčivého problému.
Epidemiologie a výskyt
Infekce Clostridioides difficile zahrnuje zánětlivou reakci kolon společně s průjmy. Anaerobní
vyvolavatel disponuje cytotoxiny B a C. Cytotoxin B je virulentnější a vyvolává závažnější formy
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onemocnění. Ta patří mezi závažná onemocnění charakteru HAI (Hospital Associated Infection)
a pro intenzivní medicínu mají narůstající význam.
Formy onemocnění mají různou intenzitu od mírných průjmů až po fulminantní kolitidu s hrozící
vysokou letalitou. Podíl 5 – 15 % pacientů vyžaduje příjem na lůžko intenzivní péče. Naopak –
na lůžku ICU vzniká klostridiová infekce ve 2 – 5 % případů. U pacientů, indikovaných k příjmu
na ICU lůžko, vznikne až ve 30 % septický šok s mortalitou 20 – 40 %. I u přeživších je prodloužen
jejich pobyt na lůžku ICU a přibližně ve 27 % z nich se rozvine do 30 dnů reinfekce.
Rizikové faktory
▪

Ze strany pacientů: pokročilý věk ≥65 let, pokročilá fáze selhávání funkcí ledvin, zánětlivá
střevní onemocnění v anamnéze, souběžné malignity, diabetes mellitus.

▪

Z pohledu aktuální klinického stavu: fulminantní kolitida, šok, pokročilý věk, diabetes
mellitus, renální insuficience – AKI, probíhající aktuální onemocnění střev.

Antibiotika
Antibiotika představují nejvýznamnější rizikový faktor - vedou k disrupci střevního mikrobiomu,
k aberantní kolonizaci a infekci. Liší se u pacientů, přijímaných z terénu – z komunity, a u pacientů,
hospitalizovaných již po delší dobu v intenzivní péči.
Celkově se jako nejvýše rizikové hodnotí v komunitě klindamycin.
Na lůžkách ICU vedou cefalosporiny III. generace (ceftriaxon); následuje klindamycin, dále
cefalosporiny IV. generace (cefepim), karbapenemy, fluorochinolony a kombinace s peniciliny
(piperacilin-tazobactam).
Dokonce i předoperačně podaná ATB prevence zvyšuje riziko přerůstání. Pro profylaxi je nutná
volba s časnou deeskalací. Typický příkladem je pacient s Enterobacteriaceae hematogenní infekcí
Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae sp. Zde podaný karbapenem, piperacilin-tazobactam
a cefepim vedou při podání více než s čtyřnásobnou frekvencí již v průběhu delším než pouhých
24 hodin ke klostridiální infekci. Ukončení nebo deeskalace včas jsou hlavním mementem.
Antacida
Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou často podávány v prevenci krvácení do trávicího traktu.
FDA varuje před zcela rutinním podáváním omeprazolu, ale nutno současně uvést, že studie
nejsou zcela přesvědčivé.
Diagnóza
Při klostridiové infekci (CDI) ale i bez této diagnózy lze zaznamenat zvýšenou teplotu, průjem
a leukocytózu. Nicméně průjem se vyskytuje u pacientů v intenzivní péči v 5 – 15 % a souvisí s CDI
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jen v 10 – 25 % případů. Klostridiové toxiny A a B a glutamátdehydrogenáza jsou diferenciálně
diagnosticky přínosné.
Až 10 % hospitalizovaných pacientů je kolonizováno Cl. difficile a diferenciální diagnostika je velmi
důležitá. Část geneticky zakódovaného toxinu B nemusí totiž produkovat toxiny, určující floridní
onemocnění.
Pro mikrobiologickou diferenciální diagnostiku mezi kolonizací a infekcí jsou určující:
▪ mohutné stolice v počtu 3x za 24 hodin
▪

pacienti s fulminantní CDI snadno vyvinou ileus a stolici nelze otestovat; postačí však výtěr
z rekta; ale ani negativní výsledek zde zcela nevyloučí CDI – ani infekci, ani kolonizaci.

▪

Vysokou klinickou průkaznost má symptomatologie: ileus + šok, bolest břicha, laktátová
acidóza a/nebo leukocytóza > 15 000 nebo naopak leukopeni < 4 000. Empirické zahájení
ATB léčby je v uvedených případech indikováno.

▪

CT břicha se indikuje při komplikacích a 80 – 90 % pacientů s fulminantním CDI se vyznačuje
klinickým obrazem kolitidy.

▪

Kolonoskopie se rutinně nedoporučuje; je indikována při diagnostické nejistotě, před fekální
transplantací. Pseudomembranózní kolitida se jako nález účastní v 50 – 85 %.

Terapie
Léčba závisí na závažnosti CDI choroby. Terapie fulminantní formy byla uceleně definována v roce
2017 – IDSA/SHEA Guidelines. Tento stav se vyznačuje symptomatologií: šok, ileus nebo
megakolon. Laboratorně je doprovázena leukocytózou, přesahující 15 000. Hodnota kreatininu
je minimálně 1,5 mg / dl, ale parametry nejsou uznávány jednotně.
Kromě cílené terapie je indikována i celostně orientovaná intenzivní péče: udržování vnitřního
prostředí, prevence multiorgánové dysfunkce, nutriční podpora. Ostatní antibiotika jsou ukončena
nebo deeskalována.
O pacienty v daném stavu se musí starat zkušený interdisciplinární lékařský i ošetřovatelský tým.
Antibiotika
Vankomycin, metronidazol
Základem léčby fulminantní CDI je perorální / enterální vankomycin – glykopeptid s minimální
systémovou absorpcí. Roku 2019 se prosadil jeho větší význam v porovnání s perorálním
metronidazolem u kritické CDI (97 % vs. 76 %; p = 0,02).
Terapie vankomycinem má trvat 10 dnů, popř. i déle. Základní účinná dávka může být poměrně
nízká, tj. 125 mg per os sondou apod.) každých 6 hodin.
Nová doporučení IDSA/SHEA z roku 2017 doporučují nicméně 500 mg per os po 6 hodinách při
fulminantní formě CDI.
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Indikace tohoto režimu je u fulminantních forem při sníženém příjmu v distálním kolon při ileu.
Evropská doporučení preferují nižší uvedené dávkování u pacientů bez ileu a bez toxického
megakolon.
Kombinovaná léčba společně s i.v. metronidazolem, doplňujícím perorální, enterální vankomycin
je indikována při fulminantním průběhu choroby.
Ale výsledky z roku 2019 opakovaně neprokazují, že i.v. metronidazol by dosáhl vyšších
koncentrací v kolon; přesto je často i nadále podáván při fulminantních formách CDI onemocnění.
V doplňkové kombinaci k per os – enterálnímu vankomycinu a i.v. metronidazolu je navíc
vankomycin podáván per rectum u pacientů s ileem, jak doporučují nevelké, ale úspěšné studie.
IDSA / SHEA Guidelines doporučují 500 mg vankomycinu ve 100 ml 0,9 % natriumchloridu –
fyziologického roztoku. Roztok umožňuje větší reflux do kolon. Žádná ze studií přitom
nezaznamenala perforaci kolon u 105 takto specificky ošetřovaných pacientů.
Ve druhé řadě jsou zastoupena další antibiotika pro výběrové indikace:
Fidaxomicin v perorální formě je výhodný pro profylaxi časných reinfekcí. Patří k nejvíce
nákladným přípravkům v terapii.
Bezlotoxumab je monoklonální protilátkou proti toxinu B; snižuje výskyt exacerbací,
a to především u pacientů se závažnou nebo opakující se formou CDI, a je v dané kategorii
pacientů indikován.
IV imunoglobuliny účinkují obdobným mechanismem, poskytují však jen omezený přínos.
IV tigecyklin se zkoušel v nedávné době, ale terapie se komplikovala nežádoucími účinky ze strany
GIT a neprokázala přesvědčivý přínos.
Fekální mikrobiota – transplantace (FMT) je schopna upravit mikrobiální střevní prostředí;
předchází exacerbacím až ve více než 90 % případů; je možno jí dosáhnout až 70 % příznivý
výsledek. Postup není však schválen FDA.
Uvedená forma terapie je indikována u pacientů s přetrvávající hypalbuminemií, s leukocytózou
a s renálním selháváním, i když v daných studiích nefigurují pacienti s ileem, s šokem nebo
s megakolon.
Větší studie svědčí o příznivých výsledcích u imunokompromitovaných pacientů i u pacientů
staršího věku.
V dalších studiích z let 2019 a 2020 se prokázal příznivý výsledek se sníženou letalitou i u pacientů
v šoku, závislých na vazopresorech a uměle ventilovaných a při fulminantní CDI.
Nejsou však přesně definována časová kritéria nasazení.
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Obecně se uvádí, že doba FMT ≤ 7 dnů po stanovení diagnózy CDI byla následována sníženou
mortalitou v porovnání s pouhou antibiotickou léčbou (OR 0,08; 95 % CI; 0,02 – 0,34). Na základě
dosavadních klinických výsledků je racionálním rozhodnutím připojit FMT u pacientů v kritickém
stavu, kteří se po nasazení antibiotické terapie významně klinicky nezlepší.
Téma je dosud otevřené pro další studie s jednotným a validním protokolem.
Chirurgické možnosti
Z kategorie pacientů s fulminantní CDI je až 25 % pacientů indikováno k chirurgickému řešení.
Pooperační mortalita je nicméně 30 – 50 %. Časné indikace jsou životně významné.
Studie, věnující se daným chirurgickým souborům, jsou ale dosud omezené, jsou nerobustní –
odpovídají aktuální situaci s FMT.
V zásadě svědčí o přínosu chirurgického řešení v případech, kdy selhala farmakoterapie (OR 0,70;
95°CI; 0,49 – 0,99).
Příznivý výsledek byl kupříkladu při hodnotách laktátemie 2,2 – 4,9 mmol / l. Vymizel však již při
zvýšení hodnoty laktátu nad 5 mmol /l. Byl rovněž horší při časovém prodlení indikace a provedení
výkonu.
Ideální chirurgické okno je interval, kdy je již jistota o neúspěchu medikamentózní léčby, ale kdy
je pacient ještě schopen plánovaný výkon tolerovat. Další a podrobnější výzkumy jsou v tomto
směru nutné.
Volba chirurgického výkonu má dvě eventuality: Přibližně do roku 2011 byla indikována
laparotomická totální kolektomie. V roce 2011 se prokázalo snížení mortality s „loop“ ileostomií
s peroperační laváží kolon a s anterográdními proplachy vankomycinem. Výkony s ileostomií
usnadnily i budoucí reanastomózy oproti dosavadní praxi. V roce 2019 ale studie, hodnotící
i dlouhodobou mortalitu výsledky plně nepotvrdily.
Totální kolektomie je indikována při břišním kompartmentovém syndromu, při perforaci kolon
nebo při jeho nekróze. Ve všech případech vyžaduje konzilium, rozhodnutí i volbu a provedení
velmi zkušeným chirurgem.
Prevence
Soubor preventivních opatření byl v roce 2017 zformulován do balíčku především bariérových
opatření.
Pacient má být umístěn do samostatného pokoje. Ošetřující personál je vybaven ochrannými
pracovními prostředky – pláštěm, rukavicemi, samostatnými fonendoskopy pro jednotlivé
pacienty.
Mytí rukou se provádí dezinfekčním mýdlem, pouhé opláchnutí rukou alkoholickými roztoky
dezinfekci nezaručuje.
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Nejdůležitějším preventivním postupem je omezená terapie antibiotiky. U pacientů, indikovaných
k systémové antibiotické terapii se k prevenci volí vankomycin. Totéž se indikuje u pacientů
s rizikem nové exacerbace.
Probiotikům se klinické studie zatím šíře nevěnovaly. Dosavadní výsledky svědčí o jejich přínosu
u vysoce rizikových pacientů; do nutričních metodických doporučení se probiotika při CDI zatím
nezařadila.
Závěry a perspektivy
CDI nabývá na významu; infekce včetně kritických forem jsou rostoucí náplní i pro intenzivní
medicínu. Roli hrají i nové skupiny stále častěji užívaných antibiotik. CDI vyžadují promyšlenou
prevenci a farmakoterapii, indikovanou FMT, chirurgické výkony … a další, přesnější, podložené
a jednotné studie s přesvědčivými výsledky.
ADELMAN, Max W., Michael H. WOODWORTH, Virginia O. SHAFFER, Greg S. MARTIN a Colleen S. KRAFT.
Critical Care Management of the Patient with Clostridioides difficile. Critical Care Medicine [online]. 2021,
49(1), 127-139 [cit. 2021-6-9]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000004739

Klíčová slova: Clostridioides difficile infekce
Key words: Clostridioides difficile infections
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Mozkolebeční traumata a výskyt postižení ledvin typu AKI (Acute Kidney Injury)
Desítky autorů z renomovaných evropských pracovišť, uvedených v Appendixu připravily rozsáhlý
a zásadní článek s podrobnými tabulkami a s početnou řadou citací, s klinickými i se statistickými
údaji, se sloupcovými grafy, se vzájemnými vztahy, určené pro zájemce o relevantní a podrobné
údaje. Text je doplněn 30 citacemi především z posledních let.
Cílem organizátorů i zpracovatelů studie bylo vyplnit mezeru v dosavadních poznatcích, které
se tématu věnovaly z pohledu AKI po kombinovaných poraněních včetně polytraumat
a komorbidit, nikoli však výlučnému vztahu mezi samostatným mozkolebečním poraněním
(Traumatic Brain Injury – TBI) a AKI, popř. traumatu se složkou nebo bez složky TBI.
Takto pojatý výzkum byl proveden prozatím v malých studiích a nekonzistentně. O tom svědčí
i poměrně malý počet citací v porovnání s rozsahem studie a výsledného podrobného textu.
Databázi pro studii vytvořili pacienti:
▪ Přijatí do intenzivní péče na různých evropských pracovištích do 24 hodin od čerstvého TBI
(4 509 pacientů)
▪

Pobyt na lůžku intenzivní péče (ICU) > 72 hodin – LOS

▪

Nejméně dvě laboratorní detekce hodnoty kreatininu v séru v prvních sedmi poúrazových
dnech.
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Demografické klinické údaje jsou přehledně uvedeny v rozsáhlých a podrobných tabulkách jako
základ pro statistické zpracování pro zájemce; souhrnně lze uvést:
Věk – medián:
ISS:
Zastoupení mužů:
Anamnestický údaj ASA = zdráv:
Mírná systémová choroba:
Závažné systémové onemocnění:
Pozitivní renální anamnéza:

AKI pozit. 53 let
AKI pozit. 34 bodů
AKI pozit. 78 %
AKI pozit. 51,8 %
AKI pozit. 34 %
AKI pozit.14,2 %
AKI pozit. 9,3 %

AKI neg. 48 let
AKI neg. 34 bodů
AKI neg. 73,9 %
AKI neg. 58,7 %
AKI neg. 31,6 %
AKI neg. 9,7 %
AKI neg. 3,5 %

Posuzovány byly vztahy i řady dalších parametrů a faktorů: hypoxie, hypotermie, charakter TBI,
polytrauma, příjmové GCS, úroveň vědomí a neurologický nález s podrobnými početními údaji.
AKI byla diagnostikována ve třech kategoriích závažnosti podle kritérií hodnocení Kidney Disease
Improving Global Outcome:
1. Hladina kreatininu v séru: 1,5 – 1,9x vyšší nebo zvýšená ≥ 0,3 mg / dl během 24 hodin
2. Hladina kreatininu v séru: 2,5 – 2,9x vyšší během 24 hodin
3. Hladina kreatininu v séru zvýšená ≥ 3x nebo ≥4 mg / dl nebo stav, vyžadující CRRT
(Continuous Renal Replacement Therapy).
Do výsledného studovaného souboru bylo zařazeno 1 262 pacientů. V celkovém souboru
se prokázalo AKI v průběhu prvního poúrazového týdne u 8 % z nich (n = 100) AKI 1. stupně, dále
u 1 % z nich (n = 14) a stupeň AKI 2. se diagnostikoval u 3 % pacientů (n = 36).
Čas rozvoje AKI (medián) byl 2 dny (1 – 4 dny) – HR 2,48; 98 % CI; 1,39 -4,43.
Pozitivní renální anamnéza a další přitěžující faktory se podílely statisticky:
▪

Diabetes mellitus, závislý na inzulínu (HR 2,52; 95% CI)

▪

Hypernatremie – HR 1,88, 95% CI; 1,31 – 2,71; p=0,001)

▪

Osmoterapie – HR 2,08, 95% CI; 1,46- 2,99; p <0,001)

AKI navazovala i na delší pobyt (LOS) v intenzivní péči a na vyšší pravděpodobnost šestiměsíční
morbidity a mortality a na méně příznivý výsledek podle hodnocení GOS (Glasgow Outcome Scale/
Score).
Zhodnocení a závěry
V souhrnu autoři rozebírají údaje z prospektivní a extenzivní studie a konstatují své závěry:
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2021, 68(1)

17

▪

Obecně lze očekávat časnou AKI určitého stupně až u 12 % mozkolebečních poranění.

▪

Pouze výjimečně je nutné CRRT.

▪

Údaje se váží i k prognostickým podkladům, přispívají k volbě optimálního a přitom
nejšetrnějšího postupu.

▪

Laboratorní diagnostika je nutná již od časné poúrazové fáze s průměrným opakováním
po 6 dnech pobytu na ICU.

▪

Do prognostických rozvah se začleňuje i relativní riziko smrti – při závažné AKI dosahuje
HR až hodnoty 3,4.

ROBBA, Chiara, Erika BANZATO, Paola REBORA, Carolina IAQUANIELLO, Chao-Yuan HUANG, Eveline J. A.
WIEGERS, Geert MEYFROIDT a Giuseppe CITERIO. Acute Kidney Injury in Traumatic Brain Injury Patients:
Results From the Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in Traumatic Brain Injury
Study. Critical Care Medicine [online]. 2021, 49(1), 112-126 [cit. 2021-6-9]. ISSN 0090-3493. Dostupné z:
doi:10.1097/CCM.0000000000004673

Pozn. redakce: Ponechány původní hodnoty kreatininu bez vsunutého přepočtu na ISO hodnoty,
užívané v ČR.
Klíčová slova: Mozkolebeční poranění; Akutní postižení funkce ledvin
Key words: Traumatic brain injury; Acute kidney injury
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Varia
Oliceridin – nový a zřejmě slibný i.v. opioid
Nadměrná preskripce opioidů pro bolest i nevelké intenzity a jejich zneužívání, snadný vznik
nebezpečné závislosti a vzestup letálních příhod z předávkování u mladých, zdravých jedinců vedly
v USA k několika tzv. nápravným větvím a tendencím.
▪

Byl vytvořen piktoriální řetězec akutního postupu při dominantním podezření na
předávkování i.v. opioidem od hydromorfonu po heroin. Je založen na novém projektu
s užitím příměsi naloxonu k podáváným opoidům v neinvazivní aplikaci, na dostupném
akutním antidotu při nelegálních příležitostech zneužívání.

▪

Byl podpořen výzkum a snaha o o zavedení potentního opioidu v podstatně zvýšeným
poměrem mezi analgetickým přínosem a rizikem významných nežádoucích účinků včetně
rizika náhlého úmrtí.

Účelem bylo snížit i preskripci i dostupnost opioidů. Ročně se dosud podávala opioidní analgetika –
často na přání pacientů – až 45 milionům hospitalizovaných pacientů v USA. Ambulantní
preskripce, zneužívání, závislost dosahuje s nejvyšší pravděpodobností ještě daleko vyšších počtů.
Většina smrtelných případů byla důsledkem fentanylu a jeho analogů, heroinu i.v. V ambulantní
preskripci byla zvýšena morbidita po perorálních přípravcích typu hydromorfonu.
Proto se za dané nápravné tendence postavili i nezdravotnické organizace a političtí představitelé.
Téma, danou realitu hodnotili jako veřejnou až společenskou krizi – až „epidemii“ . Cílem se stalo
situaci významně zlomit a zvrátit a přitom nadále umožňovat podávat indikovaně i.v. bezpečnější
opioid i pacientům staršího věku, s komorbiditami, v nestabilním stavu, s obezitou, s poškozenými
funkcemi ledvin, a to i proto, že se jejich počty navíc zvyšují.
Oliceridin
V preklinickém výzkumu byl oliceridin vyvinut jako nejslibnější přípravek, účinkující na míreceptorech (MoR) jako ligand, účinný na G proteinu oproti dráze beta-arestinu.
Klasické opioidní přípravky – morfin, fentanyl, hydromorfon se váží na MoR - typ receptoru
G proteinu, který dále postreceptorově vede k analgezii. Aktivují však i dráhu beta-arestinu, která
je svázána s nežádoucími účinky jako je útlum dýchání a paralytický vliv na funkce
gastrointestinálního traktu.
Odlišné mechanismy účinku oliceridinu
Na rozdíl od výše uvedených spřažených ligandů lze selektivně aktivovat pouze některé – vybrané
dráhy, popř. další dráhy míjet, eventuálně inaktivovat (Front Neurosci, 2017).Tento poznatek vedl
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k vývoji
nových
GPCR
cílených
a početnějšími vlastnostmi a účinky.

přípravků

s těmito

příznivějšími,

vybranými

Vlastnosti
Oliceridin je parenterální přípravek – opioidní agonista, objevený Trevenou v roce 2010
s terapeutickým určením pro léčbu akutní silné somatické bolesti; je prvním z uvedené
farmakoterapeutické skupiny ve svém působení na MoR. Aktivuje selektivně dráhy G- proteinu při
současně velmi omezené, ale nikoli zcela eliminované působnosti na post-receptorovou aktivaci
beta-arestinu.
V analgetické účinnosti a na její intenzitě je srovnatelný s morfinem, ale nežádoucí účinky jsou
oproti morfinu sníženy na minimum. Přípravek se struktúrou liší od morfinu a hydromorfonu.
FDA v srpnu roku 2020 jeho klinické užití v nitrožilním podávání dospělým s akutní bolestí střední
až silnější intenzity schválila u pacientů, u nichž účinnost nebo tolerance morfinu selhávají.
Je určen pro krátkodobé podávání pouze u hospitalizovaných dospělých pacientů.
V klinických studiích se osvědčil v pooperační fázi po ortopedické chirurgii (APOLLO - 1)
a po abdominálních výkonech plastické chirurgie (APOLLO – 2).
Ve studii ATHENA u 768 pacientů se osvědčil i u křehkých a komorbidních, obezních paceintů
a u pacientů v pokročilém věku. Při odpovídajícím, správném dávkování a timingu se výskyt
nežádoucích účinků snížil pod 10 % s mírným průběhem a s obrazem nauzey, závrati, zvracení,
zácpy a cefaley.
V návodu a v příbalovém letákuje jsou uvedena varování před nežádoucími účinky včetně útlumu
dýchání, syndromu odnětí z opioidu v nvorozeneckém věku, dále i riziko podávání společně
s benzodiazepiny a s dalšími centrálně tlumivými medikacemi.
Viv na délku QT intervalu v EKG nebyl dosud dostatečně prostudován - zatím se nevylučuje jeho
případné prodlužování.
Klinický analgetický účinek nastupuje rychle – již v průběhu 2-5 minut po i.v. podání. Nemá
aktivní metabolity. Celková, kumulativní denní dávka nemá překročit 27 mg.
Jeho vliv na dýchání a GIT funkce je oproti klasických opioidům významně omezen.
Není třeba jeho dávkování upravovat při omezených renálních funkcích nebo při kombinacích
s dalšími podávanými léky, takže po této stránce je hodnocen jako bezpečný.
Účinky oliceridinu se neliší podle rasy, pohlaví nebo věku. Účinky na kognici a paměť se dále
studují.
Nežádoucí účinky, při nichž bylo nutno jeho podávání nutno ukončit, byly sumárně hodnoceny
s výskytem nižším než 2%.
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DAS, Dibash K. Oliceridine: A Novel I.V. Opioid with a Promising Benefit-Risk Profile. ASA Monitor [online].
2020, 84(12), 1-15 [cit. 2021-6-9]. ISSN 2380-4017. Dostupné z: doi:10.1097/01.ASM.0000723988.15523.2e

Klíčová slova: Oliceridin; Nitrožilní opioidy
Key words: Oliceridine: Intravenous opioids
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Lumbální epidurální analgezie / anestezie v průběhu porodu a vyšší výskyt
poruch autistického spektra v životě dítěte?
Nová rozsáhlá studie na dané horké téma, původně publikovaná v renomovaném časopise JAMA
Pediatrics online 19. dubna 2021 byla pohotově převzata do významných on-line zpracovávaných
anesteziologických novinek. Studie zahrnula do posuzovaného souboru 123 175 dětí z Manitoby
v Kanadě za léta 2005 – 2016 a soubor dětí sledovala a posuzovala od jejich narození až do roku
2019.
Tato uvedená nová studie tím regovala na předchozí studii na dané epidurální téma v kauzální
souvislosti mezi porodní analgezií a poté častějším vývojem poruch autistického spktra v životě
dítěte. Tato studie z jižní Kalifornie, nezcela přesná a v podstatě vědecky nevalidní, ale s průnikem
do masmedií, uvedla, že u rodiček, kterým byla podána lumbální epidurální analgezie (LEA)
v průběhu porodu, následně u jejich dětí zvýšila incidenci poruch autistického spektra (ASD) o 37 %
oproti srovnatelnému souboru bez LEA.
V této uvedené nové, rozsáhlé studii autora Stanfordské univerzity v Kalifornii byl průměrný věk
rodiček 28,2 roku; v počtu 123 175 narozených dětí byla LEA podána u 38,2 % porodů.
Děti byly standardně kontrolovány v 18 měsících věku. ASD byla diagnostikována u 2,1 % z nich
v jejich dalším životě oproti 1,7 % dětí bez podané LEA jejich matce v průběhu porodu.
Výsledky a jejich rozdíl se nepodařilo prokázat v relaci k těhotenskému a porodnímu průběhu ani
k rodinné a k předchozí osobní anamnéze matky.
Studie, uveřejněná recentně v JAMA Pediatrics (viz výše) v její validitě prokázala, že mezi podání
LEA rodičce v průběhu porodu – spontánního, popř. cestou sectio caesarea ve formě LEA
anestezie nemá příčinnou souvislost s kauzálním vývojem ASD u dítěte v jeho dalším životě.
Závěry studie je vhodné vložit do poučení těhotných a rodiček v rámci informovaného souhlasu
na téma LEA, do rozhovoru anesteziologů s těhotnou a rodičkou a navíc je uvést vhodnou
formou i do obecného povědomí.
KRONEMYER, Bob. Study Finds No Link Between Epidural Labor Analgesia and Offspring Autism.
Anesthesiology News [online]. 2021, June 2 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/06-21/Study-Finds-No-LinkBetween-Epidural-Labor-Analgesia-and-Offspring-Autism/63681
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Tips and tricks – Cave
Perioperační monitorování tělesné teploty
Rozsáhlý článek pojednává z mnoha aspektů význam tělesné teploty jako základní životní funkce.
Postgraduální formou se věnuje její definici, historii, technickým možnostem měření, současnému
různorodému vybavení, její kategorizaci, homeostáze a ohrožení.
Pro perioperační období shrnuje základní poznatky a zásadní postuláty:
▪ Téměř všichni pacienti inklinují k hypotermii v průběhu celkové nebo rozsáhlejší neuroaxiální
anestezie. Míra a obraz hypotermie je pro jednotlivé způsoby anestezie poměrně
charakteristická.
▪

I mírná hypotermie je vážnou komplikací pro peroperační průběh i pooperační období – vede
např.k hemokoagulopatii.

▪

Perioperační a zejména peroperační monitorace tělesné teploty a udržování tepelné
homeostázy, časný záchyt vzestupu teploty, horečky a maligní hypertermie jsou mandatorní.

Teploměry, užívané v medicíně, změří hodnotu teplotu nejbližší tkáně. Ale obtížné je měření
teploty tělesného jádra. Teploty ostatních tkání a jejich jednotlivých míst jsou kromě toho
variabilní a navíc různě vysoké – jsou obecně nižší než teploty tělesného jádra.
Klinicky se teplota tělesného jádra měří perioperačně v celkové anestezii nejsnáze v nazofaryngu
a v jícnu. Pro neuroaxiální anestezie a pro pooperační péči jsou vhodné i axilární a orální teplota,
popř. teplota čela; ale jen výběrově a nezcela přesně se změří teplota v močovém měchýři.
Kožní teplota se nepovažuje za medicínsky spolehlivý údaj pro odhad teploty tělesného jádra.
Velmi relativně spolehlivý je pouze údaj ze skenu a.temporalis, a hodnota, získaná infračerveným
měřením termistorem v zevním zvukovodu.
Rektální teplota a teplota, změřená v močovém měchýři jsou u dospělých perioperačně
nereprezentativní – příliš pomalu a s prodlením vypovídají o náhlých změnách teploty tělesného
jádra.
Většina operovaných pacientů je ohrožena hypotermií a z ní vyplývajícími komplikacemi.
Monitoring tělesné teploty z oblasti co nejbližší tělesnému jádru a udržování její homestázy jsou
pro celkovou homeostázu operovaného zásadní – dosahují až významu základní životní funkce.
Platí to zejména u křehkých, sarkopenických pacientů staršího věku a při náročných
a dlouhotrvajících výkonech s otevřením tělních dutin.
Teplota tělesného jádra by měla být beprostředně měřena nebo velmi spolehlivě odhadnuta
u většiny pacientů v celkové anestezii nebo s neuroaxiální anestezií, trvající déle než 30 minut.
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Pokud není hypotermie specificky léčebně indikována, např. při hrozbě ischemie , je optimální
udržovat peroperačně teplotu tělesného jádra na hodnotě >36 °C.
Závěry a doporučení byly vloženy perspektivně a systematicky z rozsáhlého množství světově
významných databází.
Tělesná teplota
Normální teplota lidského tělesného jádra je průměrně +-37 °C. Teplota má svou cirkadiánní
rytmicitu přibližně v rozmezí 1 °C.
Teplota tělesného jádra je 36,5 °C - přibližně ve 3 hodiny ráno; do 37,5 °C – přibližně ve 3 hodiny
odpoledne.
U žen ve fertilním věku jsou navíc vyznačena kolísání v průběhu menstruačního cyklu – v jeho
luteální fázi je tělesná teplota přibližně o 0,5 °C vyšší.
Teplota není v organismu rozprostřena homogenně.
Tělesné jádro se vyznačuje vysoce perfundovanými tkáněmi centra, jako je hlava a trup
s homogenním prokrvením.
Ale ani tělesné jádro není teplotně zcela homogenní – teplota v jaterní tkáni je až o 1 °C vyšší než
v dalších oblastech tělesného jádra. Nejhomogennější a nejreprezentativnější údaje zřejmě
poskytuje teplota krve v a. pulmonalis. Je nejdůležitějším údajem pro autonomní termoregulační
řízení a dominuje i vzniku a průběhu komplikací.
U hospitalizovaných pacientů jsou paže a dolní končetiny většinou o 2-3 °C chladnější v porovnání
s tělesným jádrem a povrch kůže je dokonce ještě chladnější. Je sdruženým komplexem z celkové
teploty, z rychlosti proudění vzduchu a periferní perfuze. Spád teploty je ve směru od jádra
do periferie, kde se teplo rozprostře.
Teplota svalů a povrchu kůže slouží k posouzení reakce vaskulatury. Ochlazení nervů a svalů
omezuje jejich reakce na neurostimulaci. V průběhu monitorace nervosvalových blokád se proto
monitoruje i teplota kůže ruky. Stejný fenomén doprovází i blokády sympatiku, tepelně se reakce
projeví i při místním zánětu a při změnách perfuze, při vývoji kompartmentového syndromu.
Průměrná tělesná teplota se určuje odhadem z kombinace zprůměrované kožní teploty
a z teploty tělesného jádra.
Monitorace tělesné teploty
V peroperačním průběhu v celkové anestezii je vhodné tělesnou teplotu průběžně monitorovat.
Postup usnadňuje časné zjištění rozvoje maligní hypertermie, febrilií z dalších příčin i hypotermie.
▪

Maligní hypertermie se nejsnáze potvrdí strmým nárůstem kapnie vzdor hyperventilaci.
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▪

Většina případů hypertermie je ale v důsledku mohutného ohřívání, infekční horečky,
hemocefalu, podání inkompatibilní transfuze.

▪

Hypotermie je nejčastější – vede k hemokoagulopatii, zhoršuje hojení, zpomaluje rekondici,
vede k poklesu imunokompetence.

Všechna celková anestetika termoregulaci znesnadňují, snižují práh termoregulace.
K hypotermii přispívá i chladné ovzduší na intervenčním, operačním sále, vazokonstrikce
arteriovenozních zkratů, podávání chladných infuzí, otevření tělních dutin, třesavka.
Neuroaxiální anestezie omezuje vazokonstrikci a třesavku.
Sedace a periferní blokády k hypotermii samostatně nevedou, nevyžadují monitoring
po 30 minutách v porovnání s celkovou a neuroaxiální anestezií.
Měření tělesné teploty
Typy teploměrů jsou fyzikálně i pro klinické využití velmi různé a text článku velmi podrobně
popisuje jejich principy, způsoby hodnocení:
▪

Termistory a termočlánky

▪

Teploměry jako infračervené měřiče

▪

Teploměry, založené na „ zero-heat-flux“

Jejich volba je dána podle místa měření tělesné teploty. Mají svá vymezení pro děti, dospělé
i místa, z nichž lze získat optimální hodnoty. Jejich citlivost rozlišení nemá přesáhnout rozdíl
+- 0,5 °C.
V oborových podmínkách se za nejvhodnější perioperační volbu považují jednorázové měřiče,
pokud možno neinvazivní, s kontinuálním monitorováním atd. Počítačové vyhodnocení je běžné.
Místa měření tělesné teploty
Tělesné jádro
Teplota tělesného jádra se měří v a. pulmonalis, v distálním úseku jícnu, v nazofaryngu,
na membráně bubínku, tj. v oblastech s optimální perfuzí. I při velkých výkyvech tělesné teploty,
např. v průběhu mimotělního oběhu představují hodnoty z uvedených míst poměrně spolehlivé
aktuální údaje.
Teploty krve v a. pulmonalis jsou teoreticky optimální, ale klinicky vyžadují zajištění poměrně
obtížně dostupného terénu pro spolehlivé měření.
Umístění čidla
V průběhu celkové anestezie s tracheální intubací je umístění čidla nutné distálně, kde jsou
nejslyšitelnější srdeční ozvy, tj. co nejvíce periferně, kde se vdechované – insuflované plyny
neúměrně nechladí.
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Nazofarynx je výhodná oblast, pokud nelze snímač zasunout ještě distálněji do jícnu. Rozhoduje
i zavedení laryngeální masky či jiné supraglotické pomůcky. Rozhoduje totiž především vzdálenost
10 – 20 cm za nosní průduchy u běžných dospělých pacientů.
Umístění na membránu bubínku je obtížnější – zevní zvukovod nevede přímo a je poměrně dlouhý.
Nechtěná punkce bubínku je výjimečná, daleko častější je zavedení na nedostatečnou vzdálenost.
Výsledky měření po správném zavedení jsou velmi přesné.
Teplotu tělesného jádra lze rovněž změřit pomocí enkapsulovaných kapslí, klinicky se užívají však
velmi vzácně.
Oblast mezi tělesným jádrem a periferií
K těmto oblastem pro klinické potřeby se řadí orální a axilární měření a to zejména pro konec
výkonu a anestezie.
Měření v močovém měchýři a v rektu jsou méně spolehlivá. V močovém měchýři závisí zjištěné
hodnoty i na objemu diurézy a v axile na poloze horní končetiny.
Měření v rektu je příliš pomalé při rychlejších výkyvech tělesné teploty; pohotovější jsou výsledky
u změřených výchylek u dětí než u dospělých.
Kůže
Kožní teplota závisí na produkci tepla v podkožní tkáni a na ztrátě tepla do okolí. Ztráta tepla kůže
je především radiací a konvekcí. Kondukce a vypařování se podílejí málo. Ztráta tepla je zřejmě
lineární mezi kožní a okolní teplotou.
Kožní teplota je značně nižší než teplota tělesného jádra. Na kůži čela je u hospitalizovaných
pacientů přibližně o 2 °C nižší. Okolní teplota ovládá kožní teplotu více než kožní cévní prokrvení.
Specificky se hodnotí kožní teplota změřená v temporální oblasti, kde se proměřuje infračervenými
sensory, namířenými přibližně proti kůži čela včetně oblasti, perfundované povodím a. temporalis.
Krev v a. temporalis je svou hodnotou zřejmě nejbližší teplotě tělesného jádra, ale často dává
i nezcela validní výsledky, např. při opocení čela, mnutí čela apod. Vyžaduje personalizované
posouzení.
SESSLER, Daniel I. Perioperative Temperature Monitoring. Anesthesiology [online]. 2020, 134(1), 111-118
[cit. 2021-6-9]. ISSN 0003-3022. Dostupné z: doi:10.1097/ALN.0000000000003481

Klíčová slova: Tělesná teplota; Perioperační monitoring; Hypothermie
Key words: Body temperature; Perioperative monitoring; Hypothermia
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Pro širší rozhled – Ad informandum
Je standardizovaná léčebná péče u pacientů v kritickém stavu vhodnější než
individuálně zvolená?
Od 90. let minulého století je celosvětově patrná snaha protokolizovat diagnosticko-terapeutickou
i prognostickou formu lékařské péče i v intenzivní medicíně. Trend má za úkol pokud možno
sjednotit a také vyžadovat realizaci nových, ověřených a obecně sjednocených postupů
u jednotlivých závažných, kritických stavů; jejich doporučením je skutečnost, že se osvědčily
ve velkých a prověřených studiích s významnou, vysokou kategorizací účinnosti.
Úspěšnost nových tendencí se globálně osvědčila. Nicméně i ona narazila na své meze. Velké
soubory studií poměrně homogenizují zařazené soubory. S dalším vývojem intenzivní medicíny
a urgentní medicíny se začalo projevovat, že pro vybrané jedince jsou naopak oprávněné nikoli
zcela standardizované postupy, ale že jsou v odůvodněných jendnotlivých případech oprávněné
jejich individualizované, striktně personalizované formy.
Článek odborně, eticky i formálně uvádí hlavní příklady a ve svých závěrech shrnuje, jak je třeba
kromě znalostí protokolů, metodických doporučení (guidelines) věnovat každému pacientovi
jako jedinci i individuální pozornost, rozvahu, zdůvodnění a rozhodnutí.
Z nejvýznamnějších a rovněž nejnáročnějších nozologických jednotek a syndromů lze zařadit sepsi
a ARDS.
Závěry shrnují, že do výchovy a výuky zejména mladých lékařů je třeba rovnocenně zařazovat
kromě protokolizací i momenty zpřesňující medicíny a individualizaci, určenou specificky na míru
(tailored) pro daného konkrétního jedince v akutním a nesnadno řešitelném kritickém stavu.
Téma zmiňuje i etický a medicínskoprávní komponentu pro situace s omezenými možnostmi
a prostředky. Doprovází je návodné blokové schéma s piktogramy, přesahujícími významem
jednotlivý medicínský obor.
Definuje současný význam a přednosti protokolizace, nutnost znalostí a respektu k šíře ovřeným
postupům. Uvádí případy , kdy rozvážná individualizace je prospěšná. Článek stojí konkrétně
i obecně za pročtení a promyšlení pro vlastní klinickou praxi.
Pacienti v kritickém stavu jsou ošetřováni lékaři intenzivisty - rezidenty i konziliáři s různým
stupněm odborného vzdělání i míry zkušeností a dovedností a to v různém klinickém prostředí.
Postupy se často liší a to i v témže zdravotnickém zařízení. Ne pro všechny klinické situace jsou
k dispozici současné, optimální a plně sjednocené postupy.
Rozdíly jsou zřejmé např.:
▪

ve volbě, v timingu, v objemu i v konkrétní volbě infuzních tekutin;

▪

ve volbě optimálně účinné a přitom šetrné umělé plicní ventilace.
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I když jsou metodická doporučení vydávána a pravidelně inovována, nejsou např. plně využívána viz doporučení pro titraci vazopresorů při sepsi.
Dávají velkou šíři pro volbu individualizovaného postupu při využití aktuálních podkladů zpřesňující
medicíny.
To se vztahuje zejména na časné zahájení léčby antibiotiky při sepsi,
na pneumoprotektivní styl umělé ventilace při ARDS, na časnou mobilizaci, omezení až nepoužití
kontinuálních infuzí se sedativy.
I když jsou kategorie obecně jednotně protokolizovány včetně kvantitativních diporučení apod.,
předkládány formou „ balíčků“, je nutno je dále specifikovat podle potřeb a reakce pacienta.
▪

Protokolizované postupy se pravidelně inovují – často v intervalech pěti let, kdy se medicína
významně posunuje vpřed. Ke stěžejním patří v intenzivní medicína sepse, ARDS a šok.

▪

Protokol poskytuje ucelenou trajektorii postupu.

▪

Jeho dodržení, popř. personalizovaně zdůvodněné odchylky se hodnotí i ve znaleckých
posudcích a při medicínskoprávních jednáních.

SEVRANSKY, Jonathan E., Ankita AGARWAL, Craig S. JABALEY a Bram ROCHWERG. Standardized Care Is
Better Than Individualized Care for the Majority of Critically Ill Patients. Critical Care Medicine [online].
2021, 49(1), 151-155 [cit. 2021-6-9]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000004676

Klíčová slova: Hodnota metodických doporučení; Protokolizace; Individuální péče
Key words: Quality and value of guidelines; Protocolisation; Individualized Care
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Zajímavosti z historie oboru
Proměny času, proměny bytí. 100 let české populace z pohledu klinika, patologa
a reprezentantnů hlavních medicínských specializací 2020.
Zpráva o knize:
Početná řada 35 kapitol, připravených autory na výzvu obou editorů, si dala za úkol zpracovat
mnoho různorodých pojmů o zdraví, o jeho určujících momentech v životním stylu i v pracovním
a ryze profesionálním prostředí na 100 úvodních stranách s doprovodem černobílých historických
fotografií. Dobře slouží k rozšíření a k všeobecnému přehledu a rozhledu kteréhokoli lékaře.
Následují kapitoly o pokrocích v jednotlivých lékařských oborech. V abecedním seřazení provázejí
velmi informovaně a popisně z pera vyzvaných českých odborníků historií i současným profilem
a perspektívami současných především klinických oborů v moderním pojetí. Kapitoly nepochybně
přispívají k obecnému přehledu i k představě o dalších výhledech.
Zařazena je i kapitola Anesteziologie a intenzivní medicína – J. Drábková, s. 120 – 128.
Mapuje stručný, informativní přehled ze světové historie oboru – v úvodu především z moderní
anesteziologie na světovém poli, ale i z našich poměrů od jejího vzniku v roce 1846 v USA až po její
celosvětové uplatnění. Popisuje i její rozsáhlý rozvoj do komplexní perioperační medicíny
a do medicíny intenzivní až po jejich společnou dnešní náplň. Rozebírá kromě možností
medicínského uplatnění i názory jejich lékařských pracovníků pro další směrování ve 21. století
i jejich představy o vlastním profesním uplatnění a současně i o celkové životní náplni.
BARTŮNĚK, Petr a Ctibor POVÝŠIL. Proměny času proměny zdraví. 100 let české populace z pohledu klinika
patologa a reprezentantů hlavních medicínských specializací. Praha: Optio CZ, 2020. ISBN 978-80-88011-071.
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Současná medicínskoprávní témata v anesteziologii a v intenzivní péči, nová
metodická doporučení, významné právní normy
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Metodické doporučení, věnující se neodkladné resuscitaci, bylo poprvé vydáno ve velmi útlém
časopise na 11 stránkách v roce 1974 – viz obrázek historické - tehdejší titulní stránky. Na titulní
straně i na poslední straně časopisu je doprovázely historické obrázky scén KPR s voskovými
figurinami ve scénách s výškou 60 cm z Museum
of Nature and Science v Chicagu se smutnou
informací, že při požáru dané sekce v roce 1963
podlehly ohni.
Ale metodické doporučení se rozšířilo světově.
Postupně se k jeho tématice připojila v širokém pojetí
WFSA a od daného letopočtu je vydáváno v původní
angličtině a překládáno do národních jazyků
s převzatými blokovými schematy a obrázky každých
5 let – v poslední době vždy inovováno a datováno
k 1. říjnu daného roku v okamžitém e-mailovém
znění. Celosvětově představuje jednotící informaci
v mnohastránkovém – více než 100stránkovém pojetí
v mnoha kapitolách.
Nové znění – viz obrázek titulní strany bylo vydáno
i 15.října 2020 nezávisle na pandemické situaci.
Obsahuje široký záběr vč. organizace a výuky pro
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zdravotnická zařízení až po laickou veřejnost.
Evropská resusitační rada pohotově v začátku roku 2021 propracovala doporučení v angličtině
s úpravou pro evropskou odbornou komunitu.
V současné době je převzato Českou radou pro resuscitaci, týmově přeloženo pro suplementum
časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína a je rovněž připravováno pro on-line vědeckou akci
2021 a na webové stránky k obecnému jednotnému převzetí.
Pojetí a nová doporučení se rozšířila specificky i pro nové situace , které přicházejí v úvahu
v jednotlivých klinických oborech.
Akce Kritické stavy v porodnictví – online sympózium v Praze v prosinci roku 2020 zařadila
do svého programu i přehled hlavních novinek z pohledu neodkladné resuscitace, které
se do porodnictví promítají a které souhrnně předkládáme.
Platná doporučení AHA, WFSA od 15.10.2020
▪

Těhotné – priorita 3. trimestr: od +- 30.týdne

▪

Časné období – 1.trimestr = jiné priority

▪

Pokročilé těhotenství - fyziologie vs. riziko

▪

Kolující objem vázne v dolní polovině těla …. nevhodné pro i.v.!

▪

Nepřímá masáž obtížnější – větší prsy – f > 100/min

▪

Elektrody přítlačné biaxilárně vhodnější

▪

AED lepicí elektrody antero-posteriorně

▪

F dýchání 10 / min + masáž trvale!!!

▪

Viabilní plod s HbF výhodnější – snadnější oxygenace

▪

Dekomprese aortokavální: podložení pravé kyčle, hrudník supinně ponechat

▪

Kyslík již úvodem –FiO2 = 1,0 – příznivější pro matku i plod

▪

Plod ovlivňuje i tloušťka a výkonnost placenty

▪

Ihned po po návratu spontánního oběhu – ROSC = terapie postarrest - pozástavového
syndromu
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Příčiny náhlé zástavy oběhu v porodnictví
Memo:
A – Anesthesia :
B – Bleeding
:
C – Cardiovascular
D – Drugs
:
E – Embolic :
F – Fever
:
G – General :
H – Hypertenion :

A–H

Anesteziologické komplikace
Masivní krvácení
: Kardiovaskulární
Otravy, předávkování, drogy
Embolie – T/vzduch /amniální tekutina
Infekce/sepse/hypertermie
Jiné celkové, obecné
Hypertenze, pre/eklampsie

Logistika
▪

Vždy připravený tým s vybavením

▪

Kombinace KPR + prevence Aorto-kavální komprese – polohové lateralizace

▪

Ihned KPR, časně Adrenalin – i.v., nikoli i. os.+ defibrilace

▪

Cave delší hyperoxie, hypoxemie, hypotenze

▪

Sledovat SpO2, ETCO2

▪

Cíl = perimortální SC podle prognózy M+F - možno zlepšit výsledek MF ?

▪

Provedení do 5 minut = optimum

▪

Po ROSC: TTM, řešení příčiny v multimodální spolupráci

CAVE: Nejedná se pouze o NZO a KPR ! Nejčastěji je předcházejí varovné známky!
Časné varovné známky závažného až kritického stavu v souvislosti s těhotenstvím, porodem
………… a šestinedělím, které je nutno včas diagnostikovat a rychle aktivně léčit:
▪

Systolický krevní tlak < 90 a > 160 mm Hg

▪

Diastolický krevní tlak > 100 mm Hg

▪

Srdeční frekvence < 50 /min a >100 /min

▪

SpO2 < 95 %

▪

Oligurie < 35 ml / h po dobu 2 hodin

▪

Neklid, zmatenost, ztráta kontaktu

▪

Hypertenze s bolestí hlavy a/nebo dušností

▪

Plod viabilní ? CNS … pozor s medikacemi !

Tázat se mohou / budou i posuzující znalci !!!!
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Sociální, kulturní, geografické momenty přídatného charakteru, které nabývají nyní na incidenci
i významu – věnuje se jim samostatná literatura s příklady:
▪

Morbidita, mortalita…. NZO…. Rozdíl měst a venkova … nehraje roli

▪

Kronemeyer, B: Rural and Urban Risk for Severe Maternal Mortality and Morbidity Similar….
Anesthesiology News Nov 19, 2020

▪

Věk – primipary - adolescent pregnancies (10 – 19 le ) –patří do rizikových skupin mentálně
i somaticky

▪

WHO. Global health estimates 2015: deaths by cause, age, sex, by country and by region,
2000–2015. Geneva: WHO; 2016.

Věk primipar > 35 r.: stres, komorbidity, „ fertility drop“, preterm deliveries, SC on demand?

American Heart Association: Highlights of the American Heart Association, Guidelines for CPR and
ECC 2020
KRONEMYER, Bob. Rural and Urban Risk for Severe Maternal Morbidity and Mortality Similar.
Anesthesiology News [online]. 2020, November 19, 2020 [cit. 2021-6-11]. Dostupné z:
https://www.anesthesiologynews.com/Clinical-Anesthesiology/Article/11-20/Rural-and-Urban-Risk-forSevere-Maternal-Morbidity-and-Mortality-Similar/61091

Klíčová slova: AHA Guidelines for CPR and ECC 2020; Metodické doporučení pro KPR při NZO 2020,
Porodnictví
Key words: AHA Guidelines for CPR and ECC 2020; Obstetrics
Drábková
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Suplementum 1/2021
Akutní a kritické stavy a optimální postupy 2020 a dále
Vybrané novinky a zajímavosti z on-line vzdělávacího kurzu ČLK –15. února 2021 – on-line 157
účastníků / archiv přednášek – Odd. vzdělávání ČLK.
Přístup do archívu přednášek v Power Pointu lze získat na žádost u organizátorky kurzu - u paní
Nadi Reitschlägerové – tel. 234 760 711, na e-mailové adrese ČLK: seminar@clkcr.cz.
Zde podáváme výtahy základního významu z přednášek jednotlivých autorů.

Hlavní náměty 21. století v akutní medicíně
Jarmila Drábková
Soudobé, vyspělé zdravotnické systémy jsou stále a výstižně charakterizovány výrokem: Healing is
art, medicine is science and healthcare is business.
Výhledy se plánují do roku 2037, globálně pro odhadovanou lidskou populací asi 9 miliard s velmi
různou úrovní a potřebami.
Pro lékaře stále nicméně platí dávné Hippokratovo (460-370 p.n.l.) vyjádření o náležitých
vlastnostech a předpokladech správného lékaře: Znalosti, zkušenosti, moudrost a předvídavost.
Nové náplně a výzvy byly na 20 let dopředu a v multioborové šíři formulovány již v roce 2017
(HECKER, GJ, 2017). Zahrnovaly témata: Neurofyziologie až po její základní úroveň a různé formy
vědomí vědomí a komunikace.
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Nejrizikovější a multirezistentní až panrezistentní patogeny – individuálně i v masovém šíření.
Týmová spolupráce i v nově vznikajících oborech. Rozšiřování profitýmů nejen horizontálně, ale
i vertikálně – o NLZP pracovníky různých a specilizovaných zaměření.
K rozvíjejícím se tématům se postupně řadí: genetika, proteomika, metabolomika,
environmentální výzkum, specializovaná mikrobiologie a virologie, kosmická medicína,
transplantologie s využitím 3D tisku a rozpracování různých technických podpor a náhrad funkcí
lidského organismu v časné léčebné rehabilitaci i řada dalších.
V nejbližší budoucnosti se rozšiřují i metody zpracování a hodnocení: MODS, sepse, mortalita po
přežití > 30 dnů od akutního kritického stavu, dlouhodobé výsledky a HRQoL (Health Related
Quality of Life).
Důraz se stále více klade na prevenci, nutrici, prehabilitaci, respekt k cirkadiánní endogenní
rytmicitě, k humanizaci medicíny, motivaci a komunikaci, ke specifické epigenetice. K uvedeným
tématům se zaměřuje základní i klinický výzkum, nyní většinou navrhovaný v provedení
multidisciplinárními týmy.
I ve 21. století se budou dále uplatňovat nejen vysoce sofistikované, ale i jednoduché tzv. basics
s příklady:
▪ Pupilodiagnostika a pupilometrie při hodnocení účinků stresu, účinků analgezie, různých
opioidů.
▪

Monitorace hlasu v detekci deprese či nenápadného nástupu cerebrovaskulárních poruch.

▪

Diitalizované hodnocení fyziognomie z pohledu nálady, emoce, dysforie.

▪

Běžně prováděná identifikace DNA i mimo otisků prstů a dokumentace z individuální
duhovky.

V praktickém klinickém pojetí lze očekávat rovněž nové momenty:
▪

Prognostika pravděpodobnosti úmrtí podle souborů validních biomarkerů se rozvine
společně s civilní triáží.

▪

Správné a bezpečné nastavení výboje taseru bude podle kardiotoxicity užité drogy.

▪

Ve smartfonech klinických lékařů budou zabudovány „ guidelines“ pro protokolizované
i pro personalizované „ tailored“ postupy zejména neodkladného rázu; budou lékařům,
konziliářům usnadňovat rychlý pohled, doporučené ordinace a postupy. Budou doplňovány
personalizovaným pohledem na daného pacienta, na informavaný souhlas, umožní ihned
dokumentaci.

▪

Ve výjezdových složkách budou pro neschůdné terény , pro transport orgánů i resuscitačního
vybavení budou vysílány drony, popř. miniaturní „ jet engines“ nebo dokonce osobní „jet
suites“ dopravující pohotově vybaveného záchranáře v minimálně a obtížně dostupných
terénech.
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▪

Vybrané zásahové vozy budou upraveny výběrově i v XXL prostornosti pro narůstající počty
obezních pacientů.

▪

Zvýší se medicínskoprávní i zdravotní a psychologická ochrana zdravotnického personálu
i jeho profesionální prestiž. Zmodernizují se bariérové pomůcky i obrana proti stresu a PTSD
(posttraumatické stresové poruchy) a proti vzniku syndromu druhé oběti (second victim
syndrome)

▪

Pozornost se bude věnovat i novým a zčásti iatrogenně vytvořeným stavům:
o Nepřímá srdeční masáž a defibrilace u žen s implantáty prsů; posuzování jejich
rtg snímků srdce a plic
o Řešení po akutních hmikraniektomiích při pokračující beznadějné prognóze

Viz i dále - anonymizované snímky a fota ze zdravotnické dokumentace přednášek autorů

▪

Znalost o nových návykových látkách, změnách v kouření apod: Vaping, EVALI, VARDS;
kaptagon, karbofuran, ricin, novičok …. a změny v osobnosti a v aktuálního vnímání a jednání
bude nutná.
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▪

Propracovaání žádostí o eutanázii při beznadějné zdravotní prognóz a při přesvědčení
o „completed life“ s nárokem jedinců na zajišťování odborného servisu, spojeného
s koncem života na objednávku.

Telemedicína, robotika, simulovaná medicína, kosmická medicína
Rozpracují se dále metody telemedicíny včetně medicíny intenzivní, tele-intervencí,
telemonitorování s enkapsulovanýmiu sensory a řízením terapie včetně intenzivní tzv. na dálku
s instruktáží specializovaných sester na místě pacienta.
Robotika péče, poskytovaná humanoidními členy týmu ošetřovatelského personálu se bude
v intenzivní medicíně zavádět zřejmě jen velmi výběrově. Pacienti, především starší a anxiozní
a jejich rodiny zatím takto pojaté služby většinou s nedůvěrou odmítají pro absenci empatie
a „lidské“ komunikace s humanoidními členy ošetřujících týmů.
Do popředí se bude stále intenzivněji posunovat důraz na ekonomickou úspornost při dosahování
kvalitních výsledků v péči o zdraví, o jeho obnovu.
Kromě vysoce sofistikovaného a nákladného základního výzkumu se zvýší potřeba i snaha
o popularizaci této nákladné vědy v běžné populaci; ta je totiž základem pochopení a přijetí role
občanů na tvorbě zdrojů pro realizaci nových projektů.
Do výuky se dále rozšíří zdokonalovaná simulované medicína – nejen v dovednostech, ale i pro
rozhodovací procesy. Vytvoří se sounáležitost protokolizovaných a personalizovaných postupů
a zodpovědnosti za jejich volbu. Výkony bodu relizovatelné i programově na dálku. Zkušebně
se bude pokračovat v úpravě lidských fyziologických a rytmicky naprogramovaných procesů pro
kosmické výpravy, pobyty a řešení zdravotních potíží atd. Využijí se specifické patofyziologické
poznatky z různorodých prostředí a jeho populací i z veterinárních zkušeností (vysokohorské Andy,
Tibet …).
Nové výrazy, nové pojmy, nová hesla
Do výrazové kategorie v medicíně, v ošetřovatelské péči vstupují a dále budou plynule vstupovat
nové názvy, pojmy, memo i jednoduchá návodná hesla:
▪

Second victim syndrome – syndrom druhé oběti – zklamání, deprese, vyhoření z neúspěchu
léčeného, ošetřovaného pacienta

▪

Start low and go slow: doporučení, jak postupovat v nasazované potentní medikaci zejména
u seniorů a křehkých pacientů

▪

Train it or lose it- časná kognitivní rehabilitace předchází dalšímu zhoršování kognitivních
funkcí zejména u pacientů staršího věku

▪

If the bowel works - use it: Přednost se dává enterální úhradě,pokud není kontraindikována
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▪

Hollywood resuscitation / slow code resuscitation- v prognosticky velmi nepříznicých
případech a za dohledu zachránců nebo rodiny tzv. předstíraná plnohodnotná resuscitace
s empatickým podkladem ……….

Kterým rizikům bude třeba se v klinické praxi včas vyhnout ?
▪

Setrvávání – ponechání pacientů při progredující varovné symptomatologii v domácím
laickém prostředí

▪

Lékové polypragmazii a přehnané diagnostice – defenzivní medicíně

▪

Přehlédnutí násilných činů, týrání, zneužívání zejména dětí, mentálně handikapovaných
a seniorů

▪

Neznalostem o nových infekčních onemocněních – viz migrace, ohřívání planety, nárůst
turismu

▪

Opomíjení rizik, souvisejících s hackerstvím

▪

Podceňování poučení z historických i současných katastrof, či umně maskovaných
individuálních akcí – viz Litviněnko, Skripalovi, Navalnyj…., použití binárních prostředků a
dalších komponent CBRNE ( chemical, biological, radiological, nuclear, explosive (CBRNE
Clinical Guidelines, Yale New Haven Health – YNHHS-CEPDR).

HECKER, James G. Anesthesiology in 2037: A Look Back. Anesthesiology News [online]. 2017, May 5, 2017
[cit. 2021-6-11]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Commentary/Article/0517/Anesthesiology-in-2037-A-Look-Back/41231
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Akutní a kritické stavy - optimální postupy 2020 – 2021
Martin Polák
Autor je nejen primářem Interního oddělení v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, ale je
rovněž autorem již druhého a to úspěšného vydání knihy Urgentní příjem. Je pravidelným
přednášejícím zaměřeným zejména na kardiologickou a kardiointervenční tématiku, ale má navíc
i široký záběr v urgentních stavech. Zvládá témata s manažérskou náplní a s organizačními nároky.
Ve své přednášce se věnuje širšímu rozhledu, který je v současnosti nutný pro lékaře, kteří stojí
před pacientem vymezeného aktuálního inzultu, často v kontextu s celkovou křehkostí
a komorbidit a vždy doprovázeného celkovou odpovědí organismu.
V přednášce se velmi podrobně a s rozsáhlou dokumentací i doporučeními věnuje především
tématům akutního postižení zdraví, z nichž vyjímáme pro Vaši pozornost:
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▪

Nejčastější obtíže, prezentované na urgentním příjmu v letech 2020- 2021 jsou především
symptomatické a dokonce i lokalizované: Dušnost, horečka, bolesti na hrudi, bušení srdce,
otoky dolních končetin, bolesti břicha, bolesti hlavy, průjmy, krvácení do GIT.

▪

Nejčastější onemocnění, řešená na urgentním příjmu v současnosti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

COVID-19 a jeho komplikace
Fibrilace síní a další poruchy srdečního rytmu
Akutní plicní embolie
Dekompenzace chornického srdečního selhávání
Dekorigovaná arteriální hypertenze
Ischemické mozkové cévní příhody
Ikterus
Akutní pankreatitida
Akutní a chronické renální selhávání
Krvácení do gastrointestinálního traktu
Intoxikace alkoholem
Intoxikace léky
Terminální stavy onkologických onemocnění
Akutní koronární syndromy
Sociální hospitalizace
Sepse
Dekompenzovaný diabetes mellitus

Nové výzvy pro péči o pacienty přinesl COVID-19 individualizovaně i v pandemickém měřítku.
Zejména pandemie a vysoká infekciozita při inhalaci virové nálože přinutila zdravotníky zamyslet
se nad novými situacemi a výzvami: ochrana osob, způsoby diagnostiky, způsob léčby, očkování,
postupy medicínského, organizačního i politického rázu včtně mnoha dalších ..…..
Následují systémové i orgánové projevy klinické, zobrazovací, laboratorní včetně projevů
poškození myokardu s poruchou kontraktility i STEMI projevů, vzniku čerstvě vzniklé fibrilace síní
s projevy dechové nedostatečnosti.
Přednáška je v Power Pointu doprovázena bohatou odbornou dokumentací vč. EKG, echo nálezů,
ale i např. nezvyklým umístěním monitorovacích elektrod u pacientů v pronační poloze.
Téma pokračuje neurologickými příznaky při COVID-19 a recentními neurologickými komplikacemi.
Shrnuje základní léčebné možnosti, jejich indikace a volbu oxygenoterapie s bohatou přehlednou
dokumentací a s přehledem praktického podávání. Doporučuje volbu cévního vstupu podle stadia
závažnosti COVID-19 onemocnění : klasický periferní vstup, s Mini-Midline katétrem, s centrálním
žilním katétrem, zavedeným s echo navigací.
Závěr shrnuje, co nám „kovidová doba“ ukázala:
▪ Sílu vědy v globálním pojetí
▪

Nové trendy ve vývoji léků – nové aktivirotikum, nové typy vakcín, monoklonální protilátky

▪

Vývoj nových technologií, např.hrudní elektroimpedance ve vztahu k umělé plicní ventilaci

▪

Nové diagnostické i terapeutické přístupy
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▪

Význam bariérových opatření

▪

Význam informačních technologií

▪

Význam telemedicíny – skype vyšetřování, on-line týmové konzultace

POLÁK, Martin. Akutní a kritické stavy – optimální postupy 2020 – 2021. Presentation presented at: On-line
kurz ČLK, 27.2.2021, Praha, Česká republika.

Klíčová slova: Profil diagnóz a činností v urgentní medicíně; Oddělení urgentních příjmů
Key words: Diagnostic profile of emergencies; Main activities in emergency departments
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Diferenciální diagnostika v akutním stavu - logistika, nejistota, náležitý postup,
poučné komentované kazuistiky a SARS- Covid – 19
Jiří Zika
Autor – emeritní přednosta Oddělení urgentního příjmu dospělých - OUPD ve Fakultní nemocnici
v Motole, internista - má nejen zkušený klinický pohled na pacienty s akutními obtížemi, s akutním
inzultem, ale je přesvědčeným zastáncem využití moderních laboratorních STATIM metod
i zobrazovacích hand-held přístrojových možností již v první linii. S letitými zkušenostmi z OUPD si
je vědom, že první linie může konfrontovat lékaře i s nesnadnými případy, s diagnostickou
nejistotou – a své téma doplňuje bohatě s konkrétními kazuistikami a s nejúčinnějším
diagnosticko- terapeutickým postupem.
U velmi akutních nemocných léčba předchází diagnózu a základní životní funkce se vždy řeší
prioritně.
Laboratorní, preferenčně na vnitřní prostředí zaměřené vyšetření
Ke stanovení diagnózy napomáhají POCT (Point of Care Testing) analyzátory s programy
okamižitého určení Na+, K+, Cl-, Ca2+, Mg2+, krevních plynů a parametrů acidobazické rovnováhy,
hodnoty urey, glykemie, TnI, CRP, D-dimerů, HCG, hladiny alkoholu alkohol testerem z dechové
zkoušky, základní toxikologie. Mezinárodní časový standard pro STATIM biochemické údaje
je 2 hodiny, ale POCT přístroje na urgentních příjmech je provedou do 2 minut.
Ultrazvukové vyšetření
Klasický, stále uznávaný komplexní postup trvale vychází z anamnézy, základního vyšetření.
Zdůrazňuje velmi významné je nápomocné bed-side ultrazvukové vyšetření miniaturizovanými
hand-held přístroji – viz snímek z technického vybavení autora na OUPD FN Motol.
V USA již v roce 1996 sekce urgentních sonografistů při ACEF (American College of Emergency
Physicians) vydala metodické doporučení a standardizované protokoly vyšetření a nálezů. V České
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2021, 68(1)

42

republice je dané téma zatím pojímáno nesystémově, a to osobně angažovanými zastánci,
je vyučováno málo dostupnými a velmi drahými kurzy základní urgentní sonografie.
Symptomy, kdy ke stanovení diagnózy velmi napomáhá bed-side ultrazvuková diagnostika:
▪

Úraz, zejména při podezřenína tupé poranění dutin, polytrauma (protokol FAST) s informací
o volné tekutině v peritoneální dutině, perikardu, v pohrudničních dutinách

▪

Diferenciální diagnostika šoku: náplň dolní duté žíly, stav myokardu, vyloučení obstruktivních
typů šoku

▪

Dušnost v diferenciální diagnostice: kardiální ? plicní tromboembolie ? pneumothorax?

▪

Asymetrický otok dolních končetin

▪

Časné těhotenství s bolestí břicha

▪

Oligo-anurie

Text doplňují se zobrazeními kazuistik čtyři různorodé nálezy, kde je sono vyšetření rozhodující
v diferenciální diagnostice a s rozborem řešení akutního případu.
D-dimer
D-dimer je v akutní medicíně rovněž významný.
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▪

Stanovení je kvantitativní – ELISA, LIA

▪

Je velmi senzitivní, velmi nespecifický

▪

Normální hodnota vylučuje trombolytický proces.

▪

Normální hodnota se liší podle různých metod, které laboratoře užívají.

Senzitivita je 93 % pro trombózu a je 99,5 % pro plicní embolii.
Falešná pozitivita doprovází nedávný chirurgický výkon, hematom, těhotenství, jaterní
onemocnění, zánět, nádorové onemocnění, trauma, vyšší věk.
Věk x 10 = fyziologická hodnota D-dimeru (ug/l) při užití metody s rozmezím do 250.
Tuto část kapitoly doplňují konkrétní kazuistiky s obítžnou diferenciální diagnostikou
a s instruktivním rozborem.
Covid-19:
Téma je doplněno odkazem na zdroj obecně přijatého mezinárodního diagnostickoterapeutického protokolu:
https://www.evms.edu/media/evmspublic/departments/internal_medicine/EVMSCriticalCare_CO
VID-19_Protocol.pdf
Způsobilost k právním úkonům. Určení má zásadní důležitost i v medicíně akutních stavů.
Výjimku k diagnostice a hledání informovaného souhlasu představuje stav krajní nouze, kdy
zákrok je neodkladný a je nutný k záchraně života či zdraví a není možné posuzovat způsobilost
pacienta (vč. konzilia psychologa, popř. psychiatra), aniž by tím vznikla újma na životě a zdraví
pacienta.
Zásadní doporučení postupu: minimalizace invazivních postupů; indikaci a nutnost a časovou
neodkladnost je třeba vždy s odůvodněním zanést výstižně a s časovým údajem do zdravotnické
dokumentace.
ZIKA, Jiří. Diferenciální diagnostika v akutním stavu - logistika, nejistota, náležitý postup, poučné
komentované kazuistiky a SARS- Covid – 19. Presentation presented at: Vzdělávací kurz ČLK, 15. 2. 2021,
Praha, Česká republika.
MARIK, Paul. COVID-19 MANAGEMENT PROTOCOL: An overview of the MATH+ and I-MASK+Protocols.
EMVS [online]. Norfolk, 2020, 27th december 2020 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z:
https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/Marik_Critical_Care_COVID19_Protocol.pdf

Klíčová slova: Urgentní příjmy – vybavení; Diagnostické postupy
Key words: Emergency departments - equipment; Diagnostic procedures
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Mimořádné události s hromadným postižením osob a přednemocniční
neodkladná péče
Jana Vidunová
Autorka je náměstkyně LP péče Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje; je úspěšná
přednášející i dopisující spoluautorka ve své odborné oblasti přednemocniční neodkladné péče
a navazujících témat.
Do postgraduálního kurzu uplatnila nejen legislativní a organizační momenty, ale i řadu
významných a konkrétních kazuistik i s jejich průběhem, rozborem a shrnutím postupů a poučení.
Přednáška pro ČLK je obsáhlá, podrobná, konkrétní, velmi poučná v mnoha směrech. Zaujme
v základech i v profesionálních podrobnostech a stojí za celkové prostudování.
Ve výběru předkládáme k orientaci hlavní body osnovy, spojené s bohatou grafickou
i fotografickou dokumentací.
Definice a náplně
Zdravotnická záchranná služba ( ZZS) je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové
výzvy, není-li v zákoně stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče
(PNP) osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Poskytovatelé ZZS
patří mezi základní složky Integrovaného záchranného systému (IZS).
K poskytovatelům ZZS patří ředitelství, zdravotnické operační středisko ( ZOS), výjezdové základny
s výjezdovými skupinami, pracoviště krizové připravenosti, vzdělávací a výcvikové středisko.
Místo mimořádné události
Místo mimořádné události s hromadným postižením osob je místo, kam je obvykle pro povahu
nebo rozsah události nutno vyslat k poskytnutí PNP pět a více výjezdových skupin současně, nebo
místo, kde se nachází více než 15 osob, postižených na zdraví.
Zásadní právní předpisy
▪ Zákon o Integrovaném záchranném systému č. 239 / 2000 Sb.v platném znění
▪

Zákon o zdravotnické záchranné službě č. 374 / 2011 Sb. v platném znění

▪

Vyhláška č. 240 / 2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě
v platném znění

▪

Zákon o krizovém řízení č. 240 / 2000 DSb. v platném znění

▪

…. a další

Doporučené postupy odborné společnosti
▪ Doporučený postup č . 13: Třídění a identifikační karta pro lékařské třídění při hromadném
postižení zdraví na území České republiky
▪

Doporučený postup č. 15: Organizace příjmu pacientů na vstupu do nemocnice při
mimořádných událostech
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▪

Doporučený postup č. 18: Hromadné postižení zdraví – postup řešení zdravotnické
záchranné služby v terénu

▪

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České
republice ( 2020).

Traumatologický plán poskytovatele ZZS
Uvedený dokument je základní s třemi částmi, definovanými legislatívou: hromadné
neštěstí,ochrana zdraví výjezdových skupin, postupy pro jejich vysílání a koordinaci a pro třídění
osob ……
METHANE
Situační zpráva má své memo METHANE se složkami, které je třeba respektovat v jejich pořadí:
M: my call sign – identifikace volajícího, volacího znaku
E: exact location – místo
T: type of event – druh události
H: hazard – riziko pro zasahující
A: access – optimální přístupové cesty
N: number of victims - počet zasažených včetně počtu těžce postožených
E: emergency service – odhad potřebných sil a prostředků
Třídění START
Jedná se o jednoduché prvotní třídění; hodnotí schopnost chůze, dýchání, zevní krvácení, kapilární
návrat, stav vědomí. Hodnocení zařadí do čtyř základních priorit závažnosti – červená, žlutá,
zelená, černá. V České republice je používáno standardně na předtištěné barevné dokumentaci.
Ve světě se používá řada obdobných kategorizací s různými názvy.
Priority v ošetření
▪ Zajištění průchodnosti dýchacích cest, dostatečného dýchání
Stabilizace poběhu
▪

Opakovaná kontrola zevního krvácení

▪

Fixace / imobilizace krční páteře

▪

Krytí ran

▪

Zajištění tepelné homeostázy
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Minimální ošetření zahrnuje: dodstatečnou ventilaci, zástavu zevního krvácení, fixaci / imobilizaci
krční páteře, analgetizaci, imobilizaci zlomenin, prevenci hypotermie, infuzní terapii krystaloidními
roztoky.
Rizika CBRNE
Memo zahrnuje postižení chemické, biologické, radiační, nukleární, explozivní a systém postupů
není dosud v České republice podrobně stanoven a propracován. Vyžaduje spolupráci mezi
odpovídajícími složkami Integrovaného záchranného systému – IZS. Zdravotníci do nebezpečných
zón většinou nevstupují. Třídění zajišťují nejčastěji příslušníci Hasičského záchranného sboru
(HZS), popř. týmy speciálních činností.
TOXALS systém
Systém je memo pro sytematické ohodnocení stavu, pravděpodobné příčiny, dekontaminace
a evakuace.
A: Assessment – určení pacienta a místa
A: Airway – zajištění dýchacích cest pro dostatečné dýchání
B: Breathing – zajištění dostatečného dýchání, popř. nutnost užití speciálního vybavení
C: Circulation – zajištění srdeční výkonnosti, ošetření krvácení
D: Disability – zneschopnění funkcí podle AVPU kategorizace
D: Drugs and antidotes – podezření, ev. průkazné zjištění jejich vlivu a možnost podá í účinných
antidot
D: Decontamination – dekontaminace
E: Evacuation – evakuace, odeslání, transport
Antidota – vybavení a užití
Vybavení je dosud klasické stejně jako diagnostika v první linii a výhledově vyžaduje inovaci
a doplnění s připojením antidot vůči novým rizikovým látkám – zpracováváno.
Dětská problematika
Přednemocniční neodkladná péče u dětských pacientů vyžaduje nejen znalost specifit celého
spektra dětské populace, ale i náležité vybavení. Po zachránce je intenzivnějším stresorem
osobním i profesionálním.
Osobní bezpečnost
Vyžaduje se pro zachraňované i zachránce včetně dostatečného vybavení; téma zdůraznila
ve všech aspektech a požadavcích nyní pandemie COVID-19.
Kazuistiky
Do přednášky i textů jsou přijeny kazuisticky probírané události a akce s rozborem a s výstižnou
fotodokumentací z vlastní odborné činnosti:
▪ Výbuch a požár tlakových lahví - 2017
Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [Online] 2021, 68(1)

47

▪

Pád vrtulníku na halu - 2018

▪

Požár ubytovny - 2018

▪

Havárie – firma PURUM - 2019

▪

Fakultní nemocnice Ostrava – 2019

▪

Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu – 2020

Specifické problémy škol v přírodě a na táborech
Poukazuje se na převážnou většinu akutních infekčních, popř. toxických onemocnění
gastrointestinálního traktu, nejčastěji spojené se stravou, méně často spojené s nezávislým
akutním onemocněním.
Mezi příklady jsou kazuisticky uváděny:
2016: poblíž obce Žilka: 60 dětí
Plzeň- sever – Machův mlýn: 50 osob
VIDUNOVÁ, Jana. Mimořádné události s hromadným postižením osob a přednemocniční neodkladná péče.
Presentation presented at: On-line kurz ČLK, 15. 2. 2021, Praha, Česká republika.

Klíčová slova: Neodkladná přednemocniční péče; Hromadná neštěstí; CBRNE
Key words: Prehospital emergency care; Disasters; CBRNE
Drábková

Infekční rizika ve společnosti a vůči zdravotníkům
Helena Bálková
Autorka je členka celého epidemiologického týmu ve Fakultní nemocnici v Motole a pravidelná
přednášející vzdělávacích kurzů pro klinické lékaře. Ujala se zadání, že bez větších odkazů
na všudypřítomný COVID-19 máme mít průběžné znalosti i o jiných hrozbách a budoucích výzvách
vč. dlouhodobých následků po COVID-19 s fibrózou a s remodelací plic, s jeho vlivem na CNS
funkce, na společný vliv na m. Alzheimer atd. Téma zpracovala velmi podrobně s užitím 90 Power
Point grafů, tabulek, obrázků i jednoduchých doporučení a důležitých postupů.
Významné budoucí infekční entity ve světových výkazech, významné i pro nás
Patří k nim ze současného pohledu, a to i vlivem letecké globální turistiky, migrace i klimatických
změn s oteplováním:
▪

Virové střevní a GIT infekce

▪

Virová horečka Chikungunya
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▪

Západonilská horečka

▪

Virová horečka Zika … a další

▪

Žlutá zimnice a dengue

▪

Povrchové mykózy, malárie a leishmanióza

▪

Hepatitidy celé známé řady A,B,C,E.

Chřipka
Oproti roku 2020 byl zaznamenán pokles detekcí o 99,5 %, pravděpodobně kvůli pandemii COVID19 a přijatým restriktivím opatřením proti šíření infekce především vzdušnou cestou.
Jsou připojeny celosvětové údaje, které toto hodnocení poklesu velmi podporují – ddokonce pro
budoucnost bez trestrikcí jako přechodné a nadměrně optimistické.
Ptačí chřipka, spalničky i další jsou připojeny rovněž s výskytem a s jeho pohyby. Důraz pro
spalničky je trvale kladen na jejich vysokou kontagiozitu s poměrně setrvale vysokým výskytem
v neočkovaných populacích a to i v dospělém věku !
Očkování v mnoha zemích v době rozšíření pandemického COVID-19 pokleslo, přechodně
ustoupilo na významu, což pro buducnost není zdaleka optimální.
Do dané rizikové skupiny se řadí i plané neštovice, herpes zoster a zarděnky
se suboptimálním výhledem budoucího vývoje po změněných podmínkách výskytu a incidence.
AIDS
HIV – AIDS je trvalou hrozbou, i když je nyní poněkud v pozadí pozornosti, věnované přednostně
COVID-19. Na diagnózu HIV je nutno přesto myslet a testovat a pomýšlet i na další ohrožující
a záludné virové i další choroby v populaci: Hepatitida A, B,C a sexuálně přenášené infekce (STI),
zejména chlamydie, syfilis a kapavku. Podrobné přehledy se věnují zejména situacím v Evropě,
v zemích Evropské unie a ve Velké Británii.
Infekce HCV
Onemocnění je stále druhou nejčastější profesionální nákazou u zdravotnického personálu v České
republice. Je kromě toho nejběžnějším a nejvážnějším rizikem pro zaměstnance ve zdravotnictví
v celé Evropské unii – početně s více než 1 milionem poranění ročně.
Pertuse
Černý – dávivý kašel má rostoucí incidenci od roku 1993 s epidemickými cykly 2-5letého nárůstu
a poklesu. Postihuje stále nejvíce děti: od roku 1993 ve věku 10- 14 let a dále ve věku 15 – 19 let.
V České republice je jeho současná nejvyšší nemocnost na Vysočině a nejnižší v Olomouckém
kraji.
Evropský antibiotický den (EAAD) - 18. listopad
V současné době se probudoucnost poukazuje na narlstající rezistenci vůči antibiotikům jako
na poměrně strmě rostoucí hrozbu pro lidské zdraví. V humánním zdravotnictví se na ní podílí
lékařská antibiotická profylaxe, chirurgická profylaxe, parenetrální / infuzní podávání
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širokospektrých antibiotik. Rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi jsou značné
v komunitním i v nemocničním sektoru.
Žlutá zimnice, tuberkulóza a poliomyelitida jsou ve světovém kontextu v trvalé pozornosti.
Ochranná opatření ve zdravotnických profesích předepisují:
▪ Správné mytí rukou
▪

Používání rukavic při předvídatelném nebo pravděpodfobném kontaktu s biologickým
materiálem včetně patogenů; při riziku přenosu bakteriálních spor, hlístů, prvoků a oocyst

▪

Při odložení nebo výměně rukavic je nutné umytí vodou a mýdlem

▪

Rukavice se navlékají vždy na suché ruce

▪

Rukavice se nikdy nedávají do kapes

Vyhlášky a směrnice
Vyhláška 306/ 2012 Sb., Příloha 3,c:
▪ Na pracovištích, kde se provádějíchirurgické nebo hygienické dezinfekce rukou, nesmí
zdravotničtí pracovníci nosit na rukou žádné šperky
▪

Přirozené nehty musí být upravené, krátké a čisté

Směrnice SZO – Hygiena rukou ve zdravotnictví:
▪ Vlastní nehty je třeba udržovat krátké; nepřípustné jsou umělé nebo uměle prodloužené
nehty
Očkování proti chřipce u zdravotníků … a další témata
Chřipka: Vakcína při očkování proti chřipce se podává ≤ 4 měsíce před primárním vrcholem
očekávané aktivity chřipky – optimálně během října a listopadu.
COVID- 19: Byly rozpracovány statistické údaje, typy vakcín a samostatně v rozšířené míře i pro
vakcinaci proti COVID-19 infekci. Obsahují i algoritmus testování metodou PCR za různých stavů
a situací; manažment akutních respiračních onemocnění v ambulancních praktických lékařů v době
pandemie COVID-19 a základní informace o symptomatologii při různých variantách COVID- 19
a tvoří dokumenty vydané Světovou zdravotnickou organizací, odbornými společnostmi, u nás
především ministerstvem zdravotnictví ČR. Jsou dostupné na webových stránkách a upravovány
pro potřeby jednotlivých zdravotnických zařízení a fází pandemie.
BÁLKOVÁ Helena. Infekční rizika ve společnosti a vůči zdravotníkům. Presentation presented at: Vzdělávací
den ČLK, 18.2. a 13.4. 2021, Praha, Česká republika.

Klíčová slova: Výzvy v epidemiologii, COVID - 19
Key words: Challenges in epidemiology; COVID- 19
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Máme nové léky, o nichž by každý měl vědět alespoň základy – vstupují do
interakcí
Veronika Prokešová
Autorka je velmi vzdělaná farmaceutka ve Fakultní nemocnici v Motole; sleduje široký objem zpráv
- nežádoucí účinky, interakce, doplňky, nové drogy, nové role konopí. Je organizátorkou
edukativních i návodných přednášek a dokumentů pro klinické lékaře ve Fakultní nemocnici
v Motole. Svou přednášku připravila s 92 mnohostranně vypovídajícími informacemi, zkušenostmi,
tabulkami, grafy a výstižnými obrázky na témata, která si přáli účastníci vzdělávacího dne České
lékařské komory.
Skalním zájemcům umožňují velmi podrobné informace vč. o zdraví s citacemi.
V jednotlivých oddílech jsou ale i souhrnné informace pro všechny lékaře, protože každý z nás by
ml vědět alespoň základy; jde o novinky společného zřetele vhodné, o rizika interkací, o vstupy
nutričních doplňků, o nové poznatky u veganů a vegetariánů i o nové intoxikace apod.
Přestavujeme souhrnně jednotlivé sekce a jejich tématas a pro podrobnější studium
doporučujeme cíleně vyhledat kompletní přednášku v archívu oddělení vzdělávání České lékařské
komory.
COVID – 19 z pohledu farmaceuta i vysoce odborných lékařů (Dřevínek, Šedivá a dalších)
Riziko přenosu viru jen při kýchnutí vytvoří až 40 000 aerosolových infekčních kapiček velikosti 0,5
– 5 μm. Podstatou akutního onemocnění je syndrom cytokinové bouře různé intenzity
a převažujících poškození.
Laboratorní lymfopenie svědčí o závažnosti – pokles z více než 20 % na 5 - 20 % svědčí o těžkém
průběhu; hodnota < 5 % doprovází kritický stav. Další údaje hodnotí reakce PCR, IgM a IgG, které
dokumentují průběh infekce – od inkubačního období až po její překonání. Text uvádí celou řadu
přípravků a jejich mechanismů účinků až po informace a instrukce o volení jejich užívání vč.
neregistrovaných, preventivních i tzv. podpůrných přípravků.
Jedinou absolutní kontraindikací podání druhé dávky je překonaná anafylaktická reakce na danou
očkovací látku ( druhá dávka se nesmí podat), popř. alergie na složky vakcíny (polyetylénglykol PEG, polysorbát) – cílený dotaz je nutný. K textu je připojen konkrétní seznam rizikových lékových
interakcí.
Doplňky stravy, metabolické syndromy, vegetariáni, vegani v zátěžových zdravotních stavech
a situacích
Metabolický syndrom – syndrom X dosahuje téměř světové epidemie s výskytem až u 25 %
obyvatelstva v USA. Pro daný syndrom je charakteristické tzv. „smrtící kvarteto“: břišní obezita,
vysoká hladina cukru na lačno, vysoká hladina triacetylglycerolů v krvi a vysoký krevní tlak.
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Vegetariáni a vegani
Téma jedná o životním stylu, jehož základem je respekt a úcta ke všemu živému. Důvody jsou
zdravotní, etické, filozofické, ekonomické, náboženské i jiné.
Omega-3 s dlouhým řetězcem jsou např. důležité pro fyziologické mozkové funkce. Výlučně
rostlinná strava nahrazuje např. omega-3 ze lněných semínek a z vlašských ořechů.
Vláknina je nepostradatelná pro střevní mikrobiom. Nadměrný a dlouhodobý příjem vlákniny,
např. obchodně dostupné pod názvem Psyllium negativně ovlivňuje vstřebávání léků, minerálů,
z nich zejména vápníku.
Riziko zhoršeného vstřebávání lze minimalizovat dodržením alespoň 2hodinového vzájemného
odstupu příjmu / užití.
Je připojen rozsáhlý seznam, charakteristický zejména pro vegany, u nichž se sleduje i intenzita
zásadotvornosti až kyselinotvornosti a interakcí např. pro perioperační a rekondiční období,
spojené s chronickou kritickou chorobou. Pacienti- vegani mají být poučeni, popř. vybaveni
seznamy
a srozumitelnými informacemi a návody.
Procento rozpětí ztrát živin je v populaci v rozmezí 12 – 87 %. Správné nastavení, popř. krytí má
zásadní význam u dětí v jejich vývinu, u lidí námahově fyzicky pracujících, u sportovců, těhotných,
kojících a při kritických postiženích zdraví.
Doplňky stravy
Stanovisko SÚKL je až kategoricky jasné. Doplňky stravy jsou potraviny, vyrobené za účelem
doplnění běžné stravy spotřebitele. Nejsou určeny k léčbě nebo k prevenci onemocnění. Nemusí
být tzv. nevinné a pouze přínosné v kombinacích s léky. Seznamy jsou rozsáhlé. Informace
o nebezpečných doplňcích lze nalézt na https://www.mzcr.cz/category/ochrana-verejneho-zdravi.
Jako příklad je uveden známy resveratrol v červeném vínu – inhibuje CYP3A4. Hrozí následné
předávkování statiny, amlodipinem, verapamilem, midazolamem, dexamethazonem.
Drogy, konopí, doplňky …. validní informace – a kde je nalézt ?
Do kategorie obecně známých se řadí: extáze (MDMA), speed (amfetamin), pervitin
(metamfetamin), trip (LSD), kokain, ketamin, 2C-B, N2O, poppers, lysohlávky (psylocybin),
marihuana, GABA, GHB, heroin, PCP, anabolické steroidy, nové syntetické látky, benzodiazepiny.
Mezi nové se zařazují: DOB, PMA a PMMA, DXM, TMA-2, fentanyl, 4-MTA, strychnin, mefedron,
piperaziny…….
V textu následuje poměrně podrobný přehled jejich klinické symptomatologie při akutním užití až
předávkování, a popis hlavních rizik, zásady okamžitého postupu.
Anamnéza, informace mají obsahovat:
▪ Co se stalo ? Došlo k požití, polití, inhalaci apod.?
▪

Jakým množstvím látky byl organismus zasažen?
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▪

Důvod: náhoda, nedopatření, úmysl ….?

▪

Doba, kdy k této příhodě došlo?

Postupy jsou zformulovány v zásadách první pomoci, pro přednemocniční neodkladnou péči, pro
urgentní příjmy nemocnice atd.
Při potřebě
bližší konzultace jsou k non-stop dispozici informace dostupné např.
na Toxikologickém středisku v Praze na telefonních číslech: 224 91 92 93, 224 91 54 02.
K textu jsou připojeny tabulky –
a dávkováním.

rozsáhlé seznamy antidot s jejich indikací, podáním

Samostatná odborná tabulka popisuje symptomatologii lékových intoxikací, vedoucích k útlumu
dýchání, hypotenzi, k maligním poruchám srdečního rytmu, k rychlým nebo naopak pomalých
arytmiím, k útlumu vědomí, k psychotickým projevům, k mydriáze, mióze, k jaternímu selhání. Je
vhodná pro zaznamenání v smartfonu k usnadnění naléhající diagnostiky a k zahájení
neodkladného a správně cíleného postupu.
Sdílený lékový záznam (SLZ)
SLZ představuje vyšší stupeň účinnosti a bezpečnosti v medikamentózní terapii pacienta.
Právní základ mu dává Zákon č 378 / 2007 Sb. &81d – od 1.6. 2020. Pro lékaře a lékárníky
představuje profesionální povinnost, „lege artis“ práci s lékovým záznamem. Povinnost nahlížet
a respektovat jej mají pouze lékaři a lékárníci – je v centrálním úložišti SÚKL.
Nahlížet jej může i sám pacient na webové aplikaci SÚKL.
Pacient i rodiče dítěte mohou vyslovit nesouhlas … s opt-out rozhodnutím ohledně nahlížení.
SLZ je především prevencí vzniku nežádoucích účinků z nevhodných kombinací – lékových
interakcí.
Ty se vyskytují s narůstající frekvencí souběžně s počtem užívaných léků: do 5 léků = 1 – 2 %; 6 – 10
léků = 7 %; 11 – 15 % = 15 %; nad 16 podávaných léků = 40 %.
Kritika polypragmázie se velmi ostře kritizuje zejména u chronické kritické choroby,
u postintenzivních syndromů, při léčbě polymorbidních pacientů, v průběhu akutních kritických
stavů…..
PROKEŠOVÁ, Veronika. Máme nové léky, o nichž by každý měl vědět alespoň základy – vstupují do interakcí.
Presentation presented at: Vzdělávací den ČLK, 18. 2. 2021, Praha, Česká republika.

Klíčová slova: Medikace , interakce, nežádoucí účinky
Key words: Medications, interactions, adverse effects
Drábková
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Některé aktuální otázky medicínského práva
Vladana Vališová
Medicínskoprávní témata se zařazují do vzdělávání lékařů, do časopisecké odborné piteratury stále
častěji, dokonce jako samostatné rubriky s medicínskoprávními kazuistikami a s hodnocením
společným týmem. Pravidelně je zařazují i světově renomované časopisy jako je New England
Journal of Medicine.
Právnička JUDr Vladana Vališová se zdravotnickému právu, jeho základním postulátům i novinkám
věnuje podrobně i se studiem jednotlivých případů.
Byla opakovaně požádána o přednášku na vzdělávacích dnech ČLK. Pripravila si podrobné sdělení
formou přehledného PowerPointu s množstvím exaktních právních citátů. Přednáška byla
účastníky – lékaři oceněna jako výborně přehledná a velmi potřebná k základnímu přehledu lékařů
v současné době i pro budoucnost. Její terminologii je třeba znát ke vzájemnému porozumění při
řešení složitých, komplexních případů, pro zpracování znaleckých vyjádření a posudků i pro
argumentaci při nesprávném / nevhodném, eticky nepřijatelném masmediálním užití …….
Převzali jsme ji proto kompletně z PowerPointu a beze změn s převedením do textové formy
informativního i návodného rázu.
Sdílený lékový záznam / 1.
• Povinnost nahlédnout do databáze SLZ
• § 2900 OZ – generální prevenční povinnost
• Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při
svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví
jiného.
• Pacient si tuto skutečnost může ověřit = snadno prokáže nesplnění povinnosti!
Sdílený lékový záznam / 2.
• Odpovědnost trestněprávní
• Všichni pachatelé
• Usnesení NS ČR 7 Tdo 486/2004
• „...příčinou následku je každé jednání, bez kterého by následek nenastal. Příčinná souvislost mezi
jednáním pachatele a následkem se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další
skutečnost, která spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou
skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo.“
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• Nespoléhat se, že duplicity /interakce ověřil někdo jiný!
Náhrada újmy – povinné očkování / 1.
• čl. 24 Úmluvy:
• osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody
za podmínek a postupů stanovených zákonem
• z. č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
• účinný od 8.4.2020
• povinnost podrobit se očkování
• § 46 odst. 1 ZOVZ
• vyhl. č. 537/2060 Sb, o očkování proti infekčním nemocem
Náhrada újmy – povinné očkování / 2.
• stát nahradí jiné osobě
• účelně vynaložené náklady spojené s péčí
• stát nahradí osobě blízké
• duševní útrapy
• v důsledku
• usmrcení nebo
• zvlášť závažného ublížení na zdraví očkovaného

Náhrada újmy – povinné očkování / 3.
• Prováděcí předpis měl v příloze obsahovat
• druh očkovací látky
• druh pravděpodobné újmy na zdraví
• doba, ve které obvykle újma na zdraví nastane
• Např.
• Očkovací látky obsahující tetanový toxoid (např. DTaP, DTP, DTP-Hib, DT, Td či TT)
• A. Anafylaxe nebo anafylaktický šok do 4 hodin
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• B. Brachiální neuritis 2 až 28 dní
• C. Encefalopatie (nebo encefalitida) do 72 hodin

Náhrada újmy – očkování proti COVID-19
• z. č. 569/2020 Sb., o očkování proti COVID-19
• účinnost od 23.12.2020
• podmínky náhrady podle z. č. 569/2020 Sb.
• zvlášť závažné ublížení na zdraví očkovaného
• následkem očkování proti COVID-19
• posouzení újmy a rozsah náhrady podle z.č. 116/2020 Sb.
• neobsahuje domněnku příčinné souvislosti
• nepředpokládá náhradu újmy jiné osoby či osoby blízké
Návrh z. o paliativní péči a eutanázii / 1.
• stanovisko vlády 29.07.2020 – tisk 924/1- nesouhlas
• výhrady vlády:
• chybí odborná, politická a společenská diskuse
• po formální stránce by se mělo jednat o vládní návrh, nikoli
poslaneckou iniciativu
Návrh z. o paliativní péči a eutanázii / 2.
• výhrady vlády:
• nevhodné spojování právní úpravy paliativní péče s
asistovanou sebevraždou nebo eutanázií - jejich účel je zcela odlišný
• nová definice paliativní péče vytváří dualismus
• paliativní péče nyní definovaná v § 5 odst. 2 písm. h) ZZS
• nedostatečná legální definice pojmů
• nové termíny s vágním obsahem
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• terminologická nejednotnost s ostatními předpisy zdrav. práva
Návrh z. o paliativní péči a eutanázii / 3.
• výhrady vlády:
• neprovázanost s jinými předpisy
• např. dříve vyslovené přání
• úhrada
• § 15 odst. 15 ZoVZP - úhradu zdravotních služeb, které nesměřují k zachování nebo zlepšení
zdravotního stavu pacienta, provedených v osobním zájmu pacienta a na jeho žádost výslovně
vylučuje.
• neuvádí, jakých odborností a poskytovatelů se má zákon týkat
• nevymezuje náležitosti žádosti
• nespecifikuje sestavení etické komise
Návrh z. o paliativní péči a eutanázii / 4.
• výhrady vlády:
• nerozlišování pacientů svéprávných neschopných se vyjádřit a pacientů nikoli plně svéprávných
či pacientů v duševní poruše
• výhrady k zástupnému souhlasu
• chybí právo lékaře odmítnout i bez uvedení důvodu
• chybí pojistky pro případ omylu a/nebo protiprávního jednání
• chybí vyřešení postupu, když by nebylo lékaře, který by byl ochoten konat
Návrh z. o odškodnění sterilizovaných / 1.
• Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám
sterilizovaným v rozporu s právem
• sterilizace v období 1.7.1966 až 31.3.2012 – 7 tis. žen romského původu
• předloženo sněmovně 27.09.2019 – tisk 603/0
• měl být projednáván 30.09.2020 - hlasováno o nouzovém stavu
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Návrh z. o odškodnění sterilizovaných / 2.
• § 93 odst. 1 OZ
• Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity jiného člověka bez jeho
souhlasu uděleného s vědomím o povaze zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo,
aby mu byla způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah podle všech
okolností nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného.
• § 28 odst. 1 ZZS
• Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem
Návrh z. o odškodnění sterilizovaných / 3.
• § 401 odst. 1 písm. d) TZ útok proti lidskosti
Kdo se v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu
dopustí ... vynucené sterilizace..., bude potrestán odnětím svobody na 12-25 let nebo výjimečným
trestem
• trestná je i příprava
Zastavení plánované péče / 1.
• MO MZ ČR č. j.: MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN z 21.12.2020
• omezení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče
• § 11 písm. c) KZ
• v případě nouzového stavu oprávnění MZ rozhodnout o rozsahu poskytovaných zdravotních
služeb poskytovateli akutní lůžkové péče

Zastavení plánované péče / 2.
• MO MZ ČR č.j. MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN z 30. 12.2020
• čl.II. písm. a)
• okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle § 5 odst.
1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
v platném znění (dále jen "zákon o zdravotních službách");
• čl.II. písm. b)
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• průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené
pacientům s nemocí COVID-19
Zastavení plánované péče / 3.
• hodnocení oprávněnosti OOP:
• test proporcionality
• kritéria
• vhodnosti (Umožňuje dosáhnout sledovaný cíl?)
• nezbytnosti (Nelze cíle dosáhnout jiným legislativním prostředkem?)
• minimalizace zásahů
• přiměřenosti (Je následek opatření na základním právu úměrný sledovanému cíli?)
Zastavení plánované péče / 4.
• nález ÚS Pl. ÚS 33/16
• „Opatření omezující základní lidská práva a svobody nesmějí svými negativními důsledky
převyšovat pozitiva, která přináší kolidující zájem na přijetí těchto opatření.“
Zastavení plánované péče / 5.
• Čl. 31 LZPS
• garance ochrany zdraví všech (nejen občanů)
• Čl. 1 LZPS
• princip rovnosti lidí v důstojnosti a právech
• Čl. 1 LZPS
• základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
• Čl. 3 Úmluvy
• Povinnost smluvních států zajistit rovnou dostupnost zdravotní péče patřičné kvality
Zastavení plánované péče / 6.
• § 5 odst. 1 písm. b) ZZS – akutní péče
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• účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení
zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu
individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe
nebo své okolí
Cave!
• Akutní pacienty nelze odmítat!
• riziko újmy v důsledku zanedbané péče
• § 5 odst. 1 písm. a) ZZS – neodkladná péče
• jejím účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo
by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní
bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí
Zastavení plánované péče / 7.
• § 9 odst. 1 ZZS – lůžková péče
• je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná
hospitalizace pacienta
• hospitalizace – alespoň 24 hodin
• § 8 ZZS – jednodenní péče
• je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24
hodin
• § 7 ZZS – ambulantní péče
• je zdravotní péčí, při níž se nevyžaduje hospitalizace pacienta nebo
přijetí pacienta do jednodenní péče
Zastavení plánované péče / 8.
• MO MZ z 30.12.2020
• je adresované poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče
• ambulantní a jednodenní péči lze provozovat
• MO nezrušilo
• právo pojištěnců na časovou a místní dostupnost zdravotních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c)
ZOVZP
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• zajišťují zdravotní pojišťovny
• právo pojištěnců na výběr poskytovatele ZS
Zastavení plánované péče / 9.
• § 48 odst. 1 ZZS - odmítnutí přijetí pacienta do péče
• písm. a)
• překročení únosného pracovního zatížení
• provozní důvody
• personální zabezpečení
• technické a věcné vybavení zdrav. zařízení
• písm. c)
• není pojištěncem pojišťovny, se kterou má poskytovatel smlouvu
• nepřijetí – přestupek § 117 odst. 3 písm. a) ZZS
• sankce 300 tis. Kč - § 117 odst. 4 písm. c) ZZS
Zastavení plánované péče / 10.
• § 48 odst. 5 ZZS
• povinnost vydat pacientovi písemnou zprávu
• o důvodech nepřijetí do péče
• důvodem není překročení objemového limitu
• nevydání zprávy – přestupek § 117 odst. 3 písm. c)
• sankce 100 tis. Kč - § 117 odst. 4 písm. e)

Zastavení plánované péče / 11.
• § 48 odst. 3 ZZS – zákaz odmítnutí pacienta
• potřeba neodkladné péče
• porod
• služby nezbytné z hlediska ochrany VZ nebo ochrany zdraví při práci
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• krizové situace
• výkon ochranného léčení nařízený soudem
• ZZS neřeší situaci, kdy by měl poskytovatel objektivně plno

Vnitřní řád / 1.
• § 41 odst. 1 písm. b ZZS
• povinnost pacienta řídit se vnitřním řádem
• § 48 odst. 2 ZZS
• možnost ukončit péči o pacienta
• písm. d)
• .... nebo se neřídí vnitřním řádem
Vnitřní řád / 2.
• § 48 odst. 2 ZZS
• ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví
pacienta.
Vnitřní řád / 3.
• § 46 odst. 1 písm. a) ZZS
• vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro
řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů
Vnitřní řád / 4.
• Vnitřní řád
• Interní předpis poskytovatele
• Smysl:
• upřesnit práva a povinnosti vyplývající ze zákona
• nikoli ukládat povinnosti nad rámec zákona
• nikoli krátit zákonná práva
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Vnitřní řád / 5.
• Analogicky § 305 odst. 1 ZP:
• Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích, z nichž je
oprávněn zaměstnanec, výhodněji, než stanoví tento zákon. Zakazuje se, aby vnitřní předpis
ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená tímto zákonem
Vnitřní řád / 6.
• vnitřní řád omezující ústavní svobody či zákonná práva
• ultra vires
• neexistuje možnost přezkumu
• rozsudek MěS v Praze sp.zn. 14 A 41/2020 – zrušení MO vydaného
MZ ČR:
• „Soud musí odmítnout, aby takovouto pravomocí (omezit ústavní práva) disponovalo pouze jedno
ministerstvo“
Vnitřni řád / 7.
• → vnitřní řády – opatrně
• Respektování základních lidských práv
• § 1 odst. 3 Etickeho kodexu ČLK
• Lékař má znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon povolání a tyto dodržovat. S vědomím
osobního rizika se nemusí cítit být jimi vázán, pokud svým obsahem nebo ve svých důsledcích
narušují lékařskou etiku či ohrožují základní lidská práva
Vnitřní řád / 8.
• vnitřní řády - pořizování videonahrávek
• § 84 OZ
• Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho
totožnost, je možné jen s jeho svolením.
• § 85 odst. 1 OZ
• Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
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→ např. fotografování hezkých sestřiček tedy NE!!

Vnitřní řád / 9.
• § 88 odst. 1 OZ
• Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k
výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob
• právo na soukromí /na ochranu osobnosti
X
• právo na zdraví
• event. právo na spravedlivý proces

Vnitřní řád / 10.
• Rozsudek NS 30 Cdo 64/2004
• „projevy fyzických osob, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či jiné veřejné
činnosti, zpravidla nemají charakter projevů osobní povahy; důkaz zvukovým záznamem takového
hovoru proto není v občanském soudním řízení nepřípustný.“

Vnitřní řád / 11.
• Nález ÚS II ÚS 1774/14
• „Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je zaznamenán, je zde plně
ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí závažná újma.
Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto cestou je analogické k jednání za podmínek krajní
nouze či dovolené svépomoci.“

Potenciálně infekční pacient / 1.
• Právo na informace od pacienta § 50 odst. 1 písm. a) ZZS
• že je pacient nosičem infekční nemoci podle ZOVZ
• o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu

Potenciálně infekční pacient / 2.
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• Povinnost pacienta informovat lékaře o svém nosičství
• § 53 odst. 1 písm. d) ZOVZ
• po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu
• osoby vylučující choroboplodné zárodky břišního tyfu a paratyfu
• osoby s chronickým onemocněním virovým zánětem jater B a C

Potenciálně infekční pacient / 3.
• § 50 odst. 1 písm. a) ZZS
• o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu
• informace o TČ šíření nakažlivé lidské nemoci
• možnost požádat o čestné prohlášení
• není na něj nárok

Potenciálně infekční pacient / 4.
• § 152 TZ - šíření nakažlivé lidské nemoci
• Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí
• trest odnětí svobody 6m – 3r
• za nouzového stavu 2r – 8r
• Úmysl přímý – chtěl způsobit nebo zvýšit nebezpečí...
• Úmysl nepřímý – věděl, že svým jednáním může způsobit nebo zvýšit nebezpečí a pro případ, že
ho způsobí nebo zvýší, s tím byl srozuměn

Potenciálně infekční pacient / 5.
• § 153 TZ - šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
• Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí
• trest odnětí svobody až 1r
• za nouzového stavu 6m – 3r
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• Nedbalost vědomá – věděl, že svým jednáním může způsobit nebo zvýšit nebezpečí..., ale bez
přiměřených důvodů spoléhal, že to nezpůsobí
• Nedbalost nevědomá – nevěděl, že svým jednáním může způsobit nebo zvýšit nebezpečí..., ač o
tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl
Seznam zkratek
• ZoL z. č. 378/2007 Sb., o léčivech
• OZ z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• NS Nejvyšší soud
• TZ z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
• TČ trestný čin
• Úmluva Rady Evropy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací
biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně) č. 96/2001 Sb. m.s.
• ZOVZ z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• MO mimořádné opatření
• MZ Ministerstvo zdravotnictví
• KZ z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
• OOP opatření obecné povahy
• NSS Nejvyšší správní soud
• ÚS Ústavní soud
• ZOVZP z č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
• LZPS usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky
• ZZS z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
• ZoTOPO z.č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
• ZP z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
VALIŠOVÁ, Vladana. Některé aktuální otázky medicínského práva. Vzdělávací den ČLK, 2021, Praha, Česká
republika.
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