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ABSTRAKT 
 

Bc. ELIÁŠOVÁ, Julie. Prevence katétrových infekcí včetně finanční analýzy. Vysoká škola 

Univerzity Karlovy, 3. lékařská fakulta. Stupeň kvalifikace: Magistr (Mgr.). Vedoucí 

práce: Ing. Nehodová Petra. Praha. 2021. 68 stran. 

 

 Práce je koncipována jako teoreticko-praktická. Cílem práce je ukázat na několika 

kazuistikách řešení katétrových infekcí a s tím neodvratně spojenou finanční zátěž. 

Specifickým cílem je zjistit cenu preventivních opatření. Výzkum probíhal na oddělení 

pooperační a resuscitační péče kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady. Praktická část práce se opírá o teoretický souhrn dosavadních vědeckých 

poznatků o preventabilitě katétrových infekcí. Teoretická část se věnuje úspěchům i 

neúspěchům v této oblasti a zahrnuje přehled doporučení pro praxi.  
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ABSTRACT 
 

Bc. ELIÁŠOVÁ, Julie. Prevention of Catheter Infections Including a Financial Analysis. 

Charles University, Third Faculty of Medicine. Degree: Master’s. Supervisor: Ing. 

Nehodová Petra. Prague. 2021. 68 pages.  

 

 The Masters thesis consists of two parts; a theoretical and a practical section. The 

main objective is to show on a number of case studies the resolution of catheter-related 

infections and the financial strain it puts on a cardiosurgical unit of university hospital 

Královské Vinohrady. A specific goal set for this thesis includes calculating the cost for 

preventive measures. The practical section is then supported by a theoretical summary of 

current scientific knowledge on the topic of prevention of catheter-related infections. It 

touches on successes and failures in this area and also includes a precis of guidelines and 

recommendation for practice. 
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ÚVOD 

Výskyt katétrové infekce je problematika, kterou se již v mnoha nemocnicích 

napříč celým světem podařilo zcela eliminovat. Předcházela tomu striktní preventivní 

opatření, hlášení a sledování incidence a především zásadní změna mentality lidí. Již 

nenahlížíme na hospital acquired infection (HAI) jako na nešťastné události, kterým se 

nedá předcházet, ale jako na řešitelnou záležitost, za kterou jsou zodpovědní zdravotníci a 

daná zdravotnická zařízení.  

 

Tato práce by měla ukázat dopady katétrové infekce na kvalitu hospitalizace a 

života pacienta, ale také její finanční dopad na danou kliniku. Jak velkou finanční zátěž 

představuje tato komplikace pro kliniky a je možné ji vyčíslit? V případě katétrové sepse 

se mnohdy jedná o rozdíl mezi životem a smrtí. Pokaždé, když dojde k úmrtí či poškození 

pacienta na podkladě stoprocentně preventabilní záležitosti, měli bychom reflektovat 

všechny aspekty péče, které bylo možné změnit a udělat lépe.  

  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část 

práce se věnuje problematice katétrových infekcí, podrobně pak centrálním žilním 

katetrům. Dále pak také popisuje problémy které u střednědobých a dlouhodobých katetrů 

nastávají a obsahuje doporučení pro praxi. Praktická část se pak zaměří na tři případové 

studie s přidanou finanční analýzou preventivních a léčebných opatření. Data pro tuto 

analýzu byla čerpána výhradně z kardiochirurgické kliniky ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady. 

 

Účel diplomové práce je posloužit jako informační zdroj pro studenty 

zdravotnických oborů, všeobecné sestry i jinou zdravotně či epidemiologicky vzdělanou 

společnost se zájmem o toto téma. Pro porozumění této práce jsou vyžadovány alespoň  

minimální znalosti o centrálních žilních vstupech a nejedná se tedy o publikaci určenou pro 

širokou laickou veřejnost. 

 

Pro tvorbu teoretické části magisterské práce byly stanoveny následující cíle: 

Cíl 1: Popsat problematiku dlouhodobých a střednědobých centrálních katetrů na základě 

rešerše literatury. 
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Cíl 2: Zhodnotit nejčastější infekční komplikace centrálních žilních katetrů, popsat jejich 

vliv na pacienty a finanční efekt na zdravotnický systém. 

Cíl 3: Zahrnout přehled doporučení pro praxi. 

 

Pro tvorbu praktické části bakalářské práce byly stanoveny následující cíle: 

Cíl 1: Podrobně zpracovat retrospektivní případové studie spojené s finanční analýzou. 

Specifický cíl: Kalkulace nákladů na preventivní opatření. 

 

Popis rešeršní strategie 

 Vyhledávání odborné literatury, která byla využita pro tvorbu teoretické části této 

diplomové práce, bylo spojeno s názvem ,,Prevence katétrových infekcí včetně finanční 

analýzy“ a probíhalo v období od  října 2020 do března 2021. Vyhledávací období pro 

rešerši bylo stanoveno od roku 2010 do současnosti. 

 

 Na základě rešerše z portálu Medvik Národní lékařské knihovny a z BMČ 

(Bibliographia medica Čechoslovaca) bylo vyhledáno 46 zdrojů v českém jazyce a 22 

zdrojů zahraničních. Pro tvorbu diplomové práce byly z rešerše využity 4 knihy a 2 

odborné články. Mimo rešerši bylo pro práci využito dalších 38 zdrojů, a to převážně 

zahraničních odborných článků.  
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1.  OBECNÉ INFORMACE O CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH 

KATETRECH  

Žilní vstupy jsou dnes nezbytnou součástí parenterální léčby pacientů nejen v 

intenzivní medicíně. Mohou být spojeny s řadou komplikací různého druhu, nicméně lze je  

předpokládat a v řadě případů jim lze řádnou péčí předejít. Tyto komplikace jsou klinicky 

významné především v případě centrálních žilních přístupů. Prodlužují dobu hospitalizace 

pacientů, vytvářejí finanční zátěž pro zdravotní systém a především zvyšují mortalitu. 

 

V roce 1929, německý lékař W. Forssmann, získal přístup do pravé srdeční komory 

pomocí žilního katetru. Jednalo se o jednu z prvních žilních katetrizací u lidí a následně 

byla vydána první lékařská publikace na toto téma. O zdokonalení katetrizace a zavedení 

do praxe se však zasloužili až o něco později A. Cournand a D. W. Richards. (SMITH, 

2013) Dříve byl pro zavedení dlouhodobého centrálního žilního katetru používaný 

chirurgický přístup.  Nejprve byla vypreparována vena cephalica, do té byl zaveden katetr, 

který byl následně veden podkožím na přední stranu hrudníku. Tato metoda je 

v současnosti nahrazena perkutánním zavedením katetru pomocí tzv. Seldingerovy 

metody. Tato metoda využívá použití drátěného vodiče, pomocí kterého je nejprve místo 

zavedení připraveno dilatátorem a až následně je zaveden katetr. (CHARVÁT a kol., 2016) 

 

Nejběžnější indikace k zavedení střednědobého nebo dlouhodobého žilního katetru 

jsou: potřeba žilního přístupu u pacienta bez možnosti zajištění periferního žilního 

přístupu, předpoklad masivních krevních ztrát v průběhu výkonu, podávání inotropních 

léků, vazopresorů a aplikace látek dráždících periferní žilní systém, totální parenterální 

výživa, potřeba opakovaných krevních odběrů, monitorace CVP, dočasná transvenózní 

kardiostimulace a v neposlední řadě, hemodialýza nebo plazmaferéza. Podle Jindrové a 

kol. (2016), obecné a absolutní kontraindikace nejsou. Pouze vyzývají k opatrnosti u 

pacientů s abnormálními parametry hemokoagulace a k pečlivému výběru místa kanylace, 

který by měl vycházet z předpokládané délky zavedení katetru, habitu pacienta a stavu 

žilního sytému.  

 

V současné době je za lege artis postup považováno zavádění centrálních žilních 

vstupů za sonografické kontroly. Mezi nejčastější přístupy pro centrální žilní katetr patří 
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vena jugularis interna, vena subclavia a vena femoralis. Vzhledem k průběhu žil mají 

přednost pravostranné cévy. Velice důležitá je totiž i správná lokalizace distálního konce 

katetru, který má být umístěn na rozhraní horní duté žíly a pravé síně. Kromě 

netunelizovaného jednocestného či vícecestného permanentního katetru, kdy se jedná o 

přímou kanylaci centrální žíly, existují však ještě jiné alternativy. Každá z dále uvedených 

možností má své výhody a omezení. Z toho důvodu je potřeba znát indikaci dlouhodobého 

či střednědobého žilního vstupu a možné komplikace při jejich zavádění a využívání. 

(CHARVÁT, 2013) 

 

Jednou z variant je tunelizovaný katetr, kdy je katetr částečně veden pod kůží a jeho 

součástí je manžeta (např. dakronová), která je po implantaci umístěna v podkožním 

tunelu. Její funkce spočívá v tom, že po uplynutí dvou až tří týdnů poroste vazivem, což 

zajistí fixaci katetru a zároveň představuje bariéru vstupu extraluminálně zavlečené infekce 

do krevního řečiště, se kterou jsou asociovány všechny perkutánní katetry. Tyto 

tunelizované katetry jsou vhodné v situacích, kdy je zapotřebí dlouhodobého přístupu do 

centrálního řečiště, příkladem je potřeba kontinuální/intermitentní dialýzy. (CHARVÁT a 

kol., 2016) Velmi používané jsou také venózní porty, kdy je katetr i s koncovou komůrkou 

tunelizován pod kůži. Tato metoda je často využívaná u onkologických pacientů. Po 

bezproblémovém zhojení a při správném ošetřovaní může být katetr zaveden i několik let a 

riziko infekce je zde významně minimalizováno. Další alternativou je PICC (peripherally 

inserted central catheter). Riziko pneumotoraxu je zde nulové, ale je nutné použití tenčího 

katetru. Tento katetr může v ČR zavádět i zaškolená sestra a délka zavedení je až 6 měsíců. 

Místo punkce je v tomto případě nejčastěji  v. basilica, v. mediana cubiti, v. cephalica. 

PICC je pro svůj omezený průtok nevhodný pro užití při eliminačních metodách. 

(JINDROVÁ a kol., 2016)  
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2. KOMPLIKACE 

Komplikace spojené s katetry zaváděnými do centrálních žil lze dělit na brzké a 

pozdní, a dále pak na mechanické, trombotické a infekční. Mezi brzké komplikace 

s největší incidencí patří pneumotorax, zpravidla nejčastější u supraklavikulárního 

přístupu. Projeví se například aspirací vzduchu při punkci, kašlem, bolestmi na hrudi či 

poklesem SpO2. Při suspekci na tuto komplikaci by se lékař již neměl pokoušet o kanylaci 

na druhé straně hrudníku. Dále se vyskytuje hemotorax, chylotorax (chylus, mízní výpotek 

stéká do pleury), vzduchová embolie, punkce arterie a poruchy srdečního rytmu při příliš 

hlubokém zavedení drátěného vodiče. U v. jugularis interny je častější komplikace 

arteriální punkce. Naopak malpozice je nejčastější u v. subclavia, a to až v 9,3 % případů, 

tolerance katetru pacientem je však u v. subclavia dlouhodobější. (JINDROVÁ a kol., 

2016)  

 

Správná technika zavedení významně sníží riziko infekčních i trombotických 

komplikací, které se mohou objevit až po uplynutí určité doby od inzerce žilního katetru. 

Klasickým příkladem je bakteriální kontaminace, tedy pozdní komplikace vzniklá během 

zavádění katetru, která se projeví až po několika dnech. (CHARVÁT a kol., 2019) Je 

zásadní si uvědomit, že problematika dlouhodobých cévních vstupů je zajisté mezioborová. 

Vzhledem k narůstajícím požadavkům v této oblasti je potřeba, aby se prevenci komplikací 

věnovali nejen experti, ale především lékaři a sestry.  

 

2.1. Infekční komplikace 

Infekční komplikace, které se vyskytují ve spojení s centrálními žilními vstupy, 

mohou být často závažné a ohrožovat pacienta na životě. Mezi významné komplikace patří 

těžká sepse, tunelová infekce, septická trombóza, endokarditida a osteomyelitida. Studie 

však ukazují, že lze jejich výskyt významně redukovat. Jedním ze způsobů, jak toho lze 

docílit, je používáním katetrů, které jsou ošetřeny protiinfekčními a protitrombotickými 

látkami. Nejčastěji využívané protiinfekční látky jsou stříbro, chlorhexidin, dále antibiotika 

rifampicin a monocyklin. (FRASCA, 2010) Studie z roku 2016 se soustředila na to, zda 

jsou impregnované katetry lepší v minimalizaci BSI (blood stream infection). Studie čítala 

641 pacientů, kteří byli rozdělení do tří přibližně stejně velkých skupin. Podkladem pro 

rozdělení byl typ zavedeného katetru: běžný katetr, katetr s chlorhexidinem a stříbrem, 
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nebo katetr s rifampicinem a monocyklinem. Z celkového počtu pacientů se objevila 

infekce krevního řečiště u 18 z nich. Všichni byli součástí skupiny pacientů s běžným 

katetrem, u kterého byla o 7,3 % větší incidence BSI. (LORENTE, 2016) 

 

V souvislosti s infekcemi krevního řečiště (BSI) jsou pro účely sledování a studií 

užívané dvě jednodušší definice – CRBSI a CLABSI. Existuje několik důvodů pro potřebu 

těchto zjednodušených termínů. Jedním z nich je klinický význam, kdy není žádoucí, aby 

se při podezření na infekci krevního řečiště vždy okamžitě extrahoval a testoval každý 

dlouhodobý katetr. To by pacienty zbytečně vystavovalo rizikům spojených se zavedením 

nového katetru i přes to, že by se nakonec katetr nemusel potvrdit jako zdroj infekce. 

Dalším z důvodů jsou limitované možnosti mikrobiologického testování v různých 

oblastech, kdy ne všechny laboratoře používají diagnosticky významnější kvantitativní 

hodnoticí metody, jelikož jsou technicky i nákladově pro laboratoře náročnější. Jako 

problematické se také ukázalo být dodržování správného postupu označování 

mikrobiologických vzorků i žádanek.  

 

 CRBSI (Catheter-Related Blood Stream Infections) je z těchto dvou definic 

podrobnější a přesnější. Odkazuje na infekce diagnostikované z mikrobiologického 

vyšetření konce katetru nebo na infekce, kde je stanovena diagnóza na základě významně 

vyššího počtu jednotek tvořících kolonie ve vzorku získaném z katetru ve srovnání se 

vzorkem periferně odebrané hemokultury. CLABSI (Central Line-Associated Blood 

Stream Infections) pak představuje infekci, která se objeví u pacienta, kde je přítomný 

CŽK (centrální žilní katetr) či jiný dlouhodobý katetr, případně se infekce projeví do 48 

hodin od extrakce daného katetru, a která nemůže být přisuzována žádnému jinému zdroji. 

BSI však může být sekundárně způsobená jiným neznámým zdrojem a CLABSI definice 

tak může potenciálně nadhodnotit incidenci CRBSI. (SHAH, 2013; CDC, 2017) 

 

Typ zavedeného katetru může riziko vzniku také ovlivnit. Meta-studie nepotvrdily 

významný rozdíl v incidenci mezi katetry s jedním či více lumeny. (SMITH, 2013) 

Mezinárodní doporučení však přesto udává, že je vhodné zavádět katetry s nejmenším 

počtem lumenů. (CHARVÁT a kol., 2019) Přičemž u netunelizovaných katetrů je zdaleka 

největší riziko infekčních komplikací u kanyl umístěných ve v. femoralis a je doporučeno 

tento přístup volit pouze v rámci rotace CŽK nebo pro hemodialyzační linku. Jindrová a 
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kol. (2016) udává, že při srovnání přístupu cestou v. jug. interna a v. subclavia je riziko 

infekce u v. jugularis interna 8,6 % a u v. subclavia pouze 4 %. A. Bodenham v guidelinu 

pro Velkou Británii a Irsko také udává nižší riziko BSI u pacientů v intenzivní péči tam, 

kde byl zvolen přístup skrz v. subclavia. Guideline také dodává, že úmrtí v souvislosti 

s centrálními žilními katetry jsou často doprovázeny špatně vedenou dokumentací. 

Nemocnice by proto měli klást důraz na jasnou dokumentaci nejen typu katetrů, ale i 

komplikací a jejich managementu. (Bodenham a kol., 2016) 

 

U některých pacientů může závažná katétrová infekce vést ke katétrové sepsi. Ta je 

definována přítomností příznaků SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), kdy 

jsou pozitivní nejméně dva následující příznaky: tělesná teplota vyšší než 38°C nebo nižší 

než 36 °C; srdeční frekvence větší než 90 tepů/min; respirační frekvence větší než 20 

dechů/min nebo PaCO2 menší než 32 mmHg; leukocytóza (větší než 12 000 ml) nebo 

leukopenie (menší než 4 000 ml) a zároveň není u pacienta odhalen žádný jiný zdroj 

infekce. Dále musí být přítomno alespoň jedno z následujících kritérií: 

 

- izolace stejného mikroorganismu (stejný druh a stejný antibiogram) 

z hemokultury provedené odběrem z periferní žíly a kultury z distálního konce 

katetru; nebo 

- izolace stejného mikroorganismu (stejný druh a stejný antibiogram) 

z hemokultury z periferní žíly a hemokultury z centrálního žilního katetru, kdy 

pozitivita hemokultury je zjištěna z katetru o dvě nebo více hodin dříve než 

z periferní žíly. 

 

2.1.1. Epidemiologie a mikrobiologie 

Zdrojem infekcí centrálních katetrů může být mykotický agens, gram-negativní 

bakterie, gram-pozitivní bakterie jako je Staphylococus aureus, ale i negativní stafylokoky 

a enterokoky. (CHARVÁT a kol., 2016) Infekce způsobené S. aureus jsou disproporčně 

více zastoupeny u dialyzačních katetrů, gram-negativní bakterie a mykotické infekce jsou 

spojovány spíše s katetry umístěnými ve v. femoralis, zatímco kandidy se častěji objevují u 

pacientů, u kterých je katetr používán k administraci parenterální výživy. (SHAH, 2013) 

Americká studie z roku 2017 udává, že největší zastoupení mezi infekčním agens u 
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CLABSI měli Candida spp. (27 %), Enterococcus spp. (17 %) a koaguláza-negativní 

stafylokoky (14 %). (NOVOSAD a kol., 2020) V Evropské studii měli největší zastoupení 

Acinebacter baumanii a koaguláza-negativní Staphylococus epidermis. (KOOI a kol., 

2018) Ong a kol., v roce 2015 zkoumali, zda typ infekčního agens má vliv na mortalitu 

pacientů. Prvotní hrubá úmrtnost byla vyšší u pacientů s CRBSI způsobenou enterokoky, 

nicméně po extenzivních korekcích a statistických úpravách, došli k závěru, že v případě 

CRBSI je mortalita srovnatelná napříč spektrem infekčních mikroorganismů.  V této studii 

bylo sledováno 3080 pacientů, kteří byli v Nizozemsku hospitalizováni na jednotkách 

intenzivní péče na minimum dvou dnů.  V tomto velkém vzorku pacientů se vyskytlo 

enterokoky způsobené BSI u 76 pacientů, koaguláza–negativními stafylokoky zaviněné 

BSI u 122 pacientů, gram-negativní bakterie se vyskytly u 41 pacientů a několik infekcí 

pak způsobily také zlaté stafylokoky a kandidy.  

 

V ČR bohužel neprobíhá žádné systematické sledování výskytu infekčních 

komplikací spojených s dlouhodobými katetry a musíme se tedy zaměřit na zahraniční 

zdroje. Zpráva z roku 2019 od amerického centra CDC (Center for Disease Control) udává 

29 669 nahlášených CLABSI, to představuje 7% pokles oproti roku 2018. Největší pokles 

výskytu CLABSI byl zaznamenaný na pracovištích neonatální intenzivní péče a to až o   

13 % v porovnání s předchozím rokem. Zajímavý je pokles v množství využitých CŽK 

mezi roky 2018 a 2019, a to o 3 %.  Zpráva z roku 2019 od ECDC (European Center for 

Disease Control), která zahrnovala data z 11 evropských zemí (Spojené království, Francie, 

Itálie, Španělsko, Slovensko a další) udává 5 298 nahlášených případů infekce krevního 

řečiště z nichž bylo 36,5 % případů katétrové infekce. Monitorace je náročná i z důvodu 

různě zvolených diagnostických a klasifikačních strategií. Centrum pro Medicare v USA 

v lednu 2011 zavedlo program, který si kladl za cíl zvýšit počet nahlášených událostí 

týkajících se CLABSI. Docílila toho, že nemocnice obdrží kompenzaci za náklady spojené 

s léčbou CRBSI a CLABSI pouze pokud se aktivně účastní tohoto programu a veškeré 

infekce krevního řečiště hlásí. (SHAH, 2013) 

 

 Incidence BSI se také dramaticky liší v závislosti na zemi, kde je studie prováděná, 

funkčnosti zdravotního systému, rizikových faktorech pacientů, dostupnosti materiálů a 

implementaci preventivních opatření. Například brazilská studie z roku 2011 udává výskyt 

CRBSI u 118 z 555 pacientů. Autoři došli mimo jiné k závěru, že pacienti, kteří měli katetr 
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zavedený déle než 13 dní měli dvou a půl násobně větší riziko CRBSI než pacienti, kteří 

katetr měli zavedený méně než 13 dní. V jejich studii byla doba hospitalizace u pacientů 

prodloužena v průměru o sedm dní v porovnání s pacienty bez projevů infekce. Studie 

udává, že možný důvod pro tak vysokou incidenci CRBSI je nedostatečné dodržování 

správné hygieny rukou. (BICUDO, 2011) Studie z Tunisu uvádí více jak 50% incidenci 

kolonizovaného CŽK a více jak 21% mortalitu u pacientů s CRBSI. Ta však mohla být 

ovlivněna i jinými faktory. Autoři uvádějí, že ve všech případech úmrtí se jednalo o 

extenzivně rezistentní typ bakterie. (HAJJEJ, 2013) 
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3. PREVENCE INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ 

Nejnovější studie posuzují význam tzv. balíčků (angl. bundles) ve vztahu k výskytu 

katétrových sepsí. To znamená použití určité kombinace níže zmíněných opatření 

dohromady. Řada studií prokázala jasný benefit při implementaci těchto balíčků do praxe. 

 

Pro zavedení centrálních venózních katetrů, s ohledem na prevenci infekcí, platí tato 

doporučení: 

- Výkon je zahájen přípravou, kdy je vhodné zastřižení ochlupení, nikoliv 

oholení, které se provádí pouze v případě, že je to nezbytně nutné. Mohlo by totiž 

dojít k narušení integrity kůže s následným rizikem zavlečení infekce. 

- Správná aseptická technika, která předpokládá mytí a dezinfekci rukou 

zavádějícího zdravotníka a zabezpečení maximální bariérové ochrany (sterilní 

rukavice, sterilní plášť, nesterilní maska, nesterilní čepice, celotělová rouška, 

sterilní krytí ultrazvukové sondy). 

- Kůže je dezinfikována pomocí 2% chlorhexidinu v 70% alkoholovém 

roztoku, použití 10% jodpovidonu je rezervováno pro pacienty se známou alergií na 

chlorhexidin. 

- Nedoporučuje se použití stehů, nýbrž fixace kožní adhezí nebo podkožním 

zakotvením. Přítomnost stehů vytváří chronický granulom kůže, který podporuje 

kontaminaci žilního vstupu. (CHARVÁT a kol, 2019) 

 

Mezi další doporučení patří použití gázy namísto transparentního krytí v případě 

krvácení po inserci. Dále je doporučeno katetr vyměnit co nejdříve, pokud došlo ke 

kompromitaci aseptické techniky v průběhu zavádění. (SHAH, 2013) 

 

Doporučená strategie výměny žilních katetrů je podle SPPK následující. Všechny 

centrální žilní katetry netřeba nahrazovat v pravidelných intervalech, ale pouze když je to 

klinicky indikováno. Každý nepoužívaný žilní katetr by měl být odstraněn. Studie 

prokázaly, že běžná výměna žilních katetrů v pravidelných intervalech nesnižuje riziko 

CRBSI. Katetr lze vyměnit po vodiči pouze v případě malfunkce, nikoliv při indikaci 

z důvodu CRBSI. (CHARVÁT a kol., 2019) Studie z Brazílie také udává, že při promptní 

extrakci katetru při CRBSI lze dosáhnout kratšího trvání BSI a menší úmrtnosti. 
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(DELIBERATO a kol., 2012) Mezi neefektivní strategii prevence CRBSI patří antibiotická 

profylaxe, a to včetně použití antibiotických katétrových zátek. 

 

Projekt Michigan-Keystone si dal za cíl implementaci pěti preventivních opatření 

do praxe. Na 103 odděleních intenzivní péče naskrz Michiganem se zaměřili na lékaře a na 

dodržování několika zásad: mytí rukou při zavádění katetrů, používání maximální 

bariérové ochrany, použití chlorhexidinu k dezinfekci kůže, vyhýbání se femorální oblasti 

a v neposlední řadě, odstranění nevyužívaných katetrů. V následujících 18 měsících se 

podařilo snížit incidenci BSI o 66 %. Pozdější studie ukázaly, že i v následujících 18 

měsících se podařilo tyto snížené výskyty infekcí udržet. (PROVONOST, 2010) Tento 

projekt inspiroval řadu dalších studií, jednou z nich byla studie probíhající na jednotce 

intenzivní péče ve Skotsku. Během čtyř let se jim podařilo dosáhnout nulové incidence. V  

posledních 19 měsících studie se u nich nevyskytla jediná CRBSI. (LONGMATE, 2011) 

 

Projekt, který na toto téma navázal se nazývá Matching Michigan. Projekt 

zahrnoval 223 jednotek intenzivní péče a implementoval preventivní opatření katétrových 

infekcí naskrz celou Anglií. Počáteční incidence infekcí zde nebyla tak vysoká jako 

v Michiganu, i přesto se podařilo během 20 měsíců docílit redukce nahlášených CRBSI o 

60%. Nicméně autoři se zaměřili i na výskyt katétrových infekcí mimo jednotky 

intenzivních péče, které nebyly součástí projektu a zjistili, že i zde došlo k významnému 

poklesu incidence CRBSI. To by naznačovalo úspěch, kterého se podařilo dosáhnout nejen 

díky projektu Matching Michigan, ale také díky celosvětové snaze o redukci HAI a 

opatřeních, která následovala. (BION, 2012)  

 

Projektu Prohibit, který zkoumal preventivní opatření katétrových infekcí, se 

účastnilo 14 nemocnic z 11 evropských zemí. Nemocnice byly rozděleny do tří skupin. 

V jedné se kladl důraz na hygienu rukou dle WHO, ve druhé se věnovali strategii zavádění 

katetrů dle posledních doporučení a v poslední skupině byli zaměstnanci školeni na obě 

tato témata. Ve všech kategoriích došlo k poklesu incidence CRBSI. Nejmenší pokrok však 

zaznamenala skupina nemocnic, kde se věnovali pouze strategii inzerce centrálních žilních 

katetrů. (KOOI a kol., 2018) 
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3.1. Doporučení pro ošetřování dlouhodobého žilního vstupu 
To jakým způsobem a čím ošetřujeme centrální žilní vstupy může do velké míry 

ovlivnit nejen vynaložené finance na péči, ale především může významně zredukovat počet 

katétrových infekcí. Příkladem je francouzská studie, která zkoumala téměř dva tisíce 

subjektů. Autoři zjistili, že pacienti, kteří mají CŽK ošetřen krytím s chlorhexidinovým 

polštářkem mají až o 67 % nižší šanci na výskyt katétrové infekce než pacienti s krytím 

bez chlorhexidinu. (TIMSIT, 2012) 

 

Dalším prvkem péče o katetry je typ používané desinfekce. Charvát 

v doporučených postupech považuje za akceptovatelný způsob antisepse roztok 2% 

chlorhexidinu v 70% alkoholu. (CHARVÁT, 2019) Mimoz ve studii čítající přes 2300 

pacientů uvádí, že použití tohoto typu desinfekce, bez rozdílu na umístění katetru, mělo 

v porovnání s dezinfekcí na podkladu povidonu-jódu, jako například Branol, dramaticky 

lepší výsledky. S chlorhexidinovou směsí docílili až pětinásobného snížení incidence 

CRBSI. (MIMOZ, 2016) I další studie pozorovaly snížení počtu kolonizovaných katetrů a 

bakterémií. (GIRARD, 2012) 

 

Dalším příkladem, jak péče o katetr ovlivňuje počet katétrových infekcí, je 

systematický posudek až 140 studií, který zkoumal jaký důraz se klade na dezinfekci 

bezjehlových vstupů. Zatímco často zmiňované balíčky jistě mají velký význam pro 

redukci CRBSI, následná péče o katetr má určitě význam minimálně stejně tak velký. Na 

následnou péči o katetr a desinfekci bezjehlových vstupů alkoholem zdaleka není kladen 

takový důraz a stává se sestrami jedním z nejvíce zanedbávaných preventivních opatření. 

(MOUREAU, 2015) 

 

Sestry jsou zcela zásadním prvkem pro efektivní prevenci katétrových infekcí. 

Opakovaně se však stává, že jejich edukace je podceňována. Malá studie z roku 2015 

z Georgie zkoumala znalosti sester ve své nemocnici. Více jak 56 % z nich mělo 

bakalářský titul, přesto před edukační intervencí pouze 43 % z nich vědělo, že správná 

hygiena rukou je nejdůležitější prevence katétrových infekcí a jen 21 % z nich bylo 

schopno vyjmenovat více než jednu komplikaci nesprávné manipulace s CŽK. Správnou 

techniku proplachu znalo jen 28 % z nich.  (HUMPHREY, 2015) 
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 Péče o centrální venózní katetry je v ČR zcela v kompetenci sestry a zahrnuje 

několik činností. Monitorace místa výstupu katetru, převaz místa vpichu, manipulaci 

s katetrem a infuzní linkou a zajištění nekontaminovaného léčiva a infuzí. 

(KAPOUNOVÁ, 2007) Další doporučení pocházejí od amerického centra pro kontrolu  a 

prevenci nemoc CDC. Nejnovější publikovaná verze je však z roku 2011 s několika 

aktualizacemi novějšího data. Práce však tyto doporučení bude částečně suplovat 

informacemi z roku 2019 od společnosti pro porty a permanentní katetry a francouzskými 

guideliny z roku 2020.  

 

Monitorace místa výstupu katetru by měla probíhat denně, ideálně při každém 

střídání směny. Místo vstupu bychom měli kontrolovat jak vizuálně, tak palpačně. 

V případě podezření na infekci je nutné katetr co nejdříve odstranit. K monitoraci lze 

využít některé skórovací systémy, např.:   

0 = Bez zarudnutí 

1 = Zarudnutí do průměru 2 mm okolo vpichu 

2 = Zarudnutí do průměru 5 mm okolo vpichu 

3 = Zarudnutí nad 5 mm okolo vpichu, 

4 = Vytékající́ purulentní́ sekret, otok, bolestivost  

5 = Katétrová́ sepse  

 

Převazu místa vpichu by měla vždy předcházet důkladná hygiena rukou. Po 

odstranění původního krytí je potřeba opět provést hygienu rukou, vyměnit si rukavice za 

čisté a sterilně provést kožní antisepsi pomocí 2% chlorhexidinu a 70% alkoholu. 

V případě alergie lze využít povidon-jódového přípravku. Přípravek je potřeba aplikovat 

v rozsahu předpokládané velikosti krytí důkladným potřením a vyčkat do úplného 

zaschnutí. Není doporučeno na místo vstupu běžně aplikovat antiseptické nebo antibiotické 

masti. Pokud místo vpichu krvácí, doporučuje se použití sterilního savého gázového krytí a 

to až do doby, než krvácení ustane. Sterilní gázu je třeba vyměnit každých 24 hodin. 

Veškeré krytí je potřeba měnit v případě kdy je vlhké, uvolněné nebo jinak viditelně 

znečištěné. První volbou krytí by však mělo být polopropustné průhledné krytí. To dosáhne 

lepší fixace a zabrání pohybu katetru, který může mít za následek zavlečení infekce do 

podkoží. Toto krytí může být ponecháno do dalšího převazu až 96 hodin. Krytí 

s chlorhexidinem je indikováno jako účinná strategie pro prevenci infekcí spojených 
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s katetrem a mělo by být u dospělých pacientů využíváno. Po aplikaci nového krytí, 

případně nového fixačního zařízení, je potřeba zapsat datum výměny krytí. Toto krytí 

může na místě zůstat až 7 dní, někteří výrobci udávají i delší interval. 

 

Manipulace s katetrem zahrnuje doporučení pro výměnu infuzních linek. Výměna 

by měla proběhnou bezprostředně po zavedení nového vstupu. Pokud jsou infuzní 

linky/sety používány kontinuálně, není třeba je měnit dříve než za 96 hodin. Sety 

používané pro transfuze krve nebo krevních derivátů by měly být vyměněny po skončení 

infuze. Sety používané ke kontinuální infuzi Propofolu je nutno měnit každých 6-12 hodin. 

Po podávání chemoterapie musí být sety vyměněny a zlikvidovány dle příslušných 

pravidel. Dále je doporučeno využívání bezjehlových vstupů, a to ideálně s neutrálním 

nebo pozitivním tlakem, který zabrání zpětnému návratu krve do katetru. Preferovány jsou 

koncovky s hladkým zevnějším povrchem pro co nejúčinnější dezinfekci, která by měla 

probíhat při každé manipulaci s koncovkou. To znamená před zahájením každé jednotlivé 

infuze a po skončení, a to po dobu alespoň 15 sekund. Výměna bezjehlové koncovky by 

měla probíhat společně s výměnou infuzní linky, při kontaminaci, dysfunkci a je-li 

přítomné viditelné znečištění. Dle doporučení se konektory nemají, pokud k tomu není jiný 

důvod, měnit častěji než jednou za 72 hodin. Proplach by měl probíhat metodou ,,start-

stop“.  

 

SPPK pak dále doporučuje používání dezinfekčních kloboučků (,,port protectors“), 

které obsahují tampon nasáklý dezinfekcí. Ty po zašroubování eliminují bakteriální 

kolonizaci na membráně. Tyto dezinfekční kloboučky mají dle mnoha studií vyšší účinnost 

v prevenci katétrových infekcí, především z důvodu častého nedodržování běžné 

dezinfekční metody sestrami. K tomuto závěru došla například studie od Sweet a kol. i od 

Kamboj a kol. Druhá, větší studie z roku 2015 z New Yorku se o dezinfekční kloboučky 

začala zajímat poté, co i po implementaci preventivních balíčku CDC, byl na pracovišti 

stále poměrně častý výskyt BSI. Na odděleních, které autoři studie označili za ,,high risk“, 

mezi které zařadili například jednotky intenzivní péče a transplantační jednotky, došlo až 

k 63% poklesu výskytu BSI. Je však důležité poznamenat, že CDC se k používání těchto 

dezinfekčních kloboučku nevyjádřilo a ve svých doporučeních stále doporučuje metodu 

tření alkoholovým polštářkem. In vitro studie z roku 2020 také udává, že u těchto 

koncovek může docházet k nežádoucímu úniku alkoholu skrze membránu do linek a 



 22 

katetrů v nezanedbatelné míře, a to především při použití na 24 hodin a déle. 

(HJALMARSSON, 2020) 

 

 Zásady přípravy infuzních roztoků zahrnují hygienickou dezinfekci rukou před 

zahájením ředění. Infuzní roztoky lze připravovat jen na omyté a dezinfikované ploše a je 

třeba zachovávat základy asepse. Je třeba používat sterilních pomůcek a vyhnout se lékům, 

u kterých nemůžeme sterilitu zaručit. Příprava parenterálních léků musí být provedena 

těsně před podáním infuze a měl by ji vykonávat jen vyškolený personál. Před administrací 

léčiva je třeba vždy zkontrolovat exspiraci.  

 

3.2. Standardní postupy dle FNKV 
Po prostudování interních dokumentů Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

byly vybrány pouze dva dokumenty, které se týkaly BSI a péče o dlouhodobé žilní vstupy. 

Dokument SP_0527rev.02 - Standardní postup při kanylaci centrálního žilního řečiště a 

dokument MP_0540rev.00 - Hlášení a evidence infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI). 

Dokument SP_0527 s účinností od května roku 2019 udává doporučení pro zavedení 

katetru, která se ve značné míře shodují s doporučeními od CDC, týká se však pouze CŽK 

a nezmiňuje žádné doporučení pro jiné dlouhodobé katetry. Rozdíl od CDC guidelinů je 

například doporučení fixace katetru ke kůži pomoci pevné sutury proximálního úchytu ev. 

i sutury distálního úchytu ke kůži. Po zavedení katetru se doporučuje prvotně místo vpichu 

překrýt sterilním čtvercem, maximálně po 24 hodinách pak použít transparentní krytí. 

Doporučenou dezinfekcí je alkoholový roztok s 2% chlorhexidinem. Následně dokument 

zmiňuje zásady manipulace s CŽK. Tyto zásady jsou však uvedeny v obecné rovině a je 

zde tedy možnost pro jednotlivá pracoviště nemocnice, aby si standardní postup dále 

vnitřním předpisem kliniky upravily. Zde jsou uvedeny vybrané příklady z publikace 

s přidaným komentářem. 

 

- ,,Před aplikací či odběry vždy dezinfikovat vstupy.“ – Zde není dále specifikováno 

jakou metodou, jakým prostředkem ani minimální doba provádění dezinfekce 

vstupu. 

- ,,Dle ordinace lékaře nevyužívané linky uzavírat protisrážlivou zátkou na bázi 

citrátu, případně propláchnout F1/1.“ - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu 
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nemocí udává, že citronan (tri)sodný měl u hemodiolyzovaných pacientů pozitivní  

efekt i na redukci rizika CRBSI. 

- ,,Pravidelně asepticky měnit celou infuzní linku 1x za 24 hodin; při použití 

bakteriálních filtrů, bezjehlových vstupů apod., se řídit frekvenci výměny pokyny 

výrobce.“ – Na kardiochirurgické klinice probíhá výměna infuzních linek 5. den, 

veškeré koncovky linek jsou chráněny antibakteriální bezjehlovou koncovkou. 

Výměna linky s Propofolem a parenterální výživou probíhá jednou za 24 hodin. 

 

Standard dále uvádí, že distální část každého vyjmutého CŽK musí být odeslána 

k mikrobiologickému vyšetření. V případě podezření na katétrovou infekci je doporučeno 

před extrakcí katetru odebrat 2 sady hemokultur. První přes suspektně kontaminovaný 

CŽK a druhou z venepunkce periferního řečiště. Dokument MP_0540 pak udává 

odpovědnost ošetřujícímu lékaři za elektronické hlášení o výskytu infekce spojené se 

zdravotní péčí, do které BSI spadá. Kontaktní lékaři jednotlivých pracovišť jsou pak 

zodpovědní za kontrolu těchto hlášení. 
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4. FINANČNÍ ASPEKT CENTRÁLNÍCH ŽILNÍCH KATETRŮ 

V zahraničí bylo kalkulováno, že jediný případ sepse, související s katetrem 

(CRBSI) v intenzivní péči, stojí přibližně 13 000 € a vede k prodloužení hospitalizace  

v průměru o 12 dní. Data z  ČR bohužel nemáme, ale je jisté, že náklady spojené s léčbou 

sepse jsou i u nás značné. (CHARVÁT, 2016) 

 

Studie publikovaná v roce 2010 se zaměřila na finanční benefit simulačního cvičení 

inzerce CŽK. Nemocnice nařídila dvě dvouhodinové školení pro 69 lékařů, kteří se 

rutinně zavádění dlouhodobých a střednědobých vstupů věnují. Během prvního roku si tato 

cvičení vyžádala náklady 111 916 USD. Na základě dvou různých výpočtů se autoři dostali 

k částce až 82 tisíc USD, jako dodatečné náklady za každého pacienta, který během 

hospitalizace prodělá CRBSI a ke zhruba 12 dnům hospitalizace navíc. Během prvního 

roku studie se podařilo dle získaných údajů předejít 9,95 případů CRBSI, což 

představovalo pro danou nemocnici nezanedbatelnou úsporu přes 700 000 USD. (COHEN, 

2010) 

 

Také berlínská nemocnice se v roce 2013 pokusila zjistit, jak velké jsou náklady na 

pacienty s CRBSI. Porovnali 40 případů pacientů s CRBSI, které přiřadili k pacientům, 

kteří neprodělali tuto infekci a jinak se shodovali v zadaných kritériích jako je věk (± 5 

let), pohlaví, SAPS neboli ,,Simplified Acute Physiology Score” (± 10 bodů) a další. 

Pacienti s CRBSI stonali v průměru 44 dní, zatímco pacienti v kontrolní skupině jen 30 

dní. Celkové náklady na pacienty s CRBSI činili průměrně 41 654 € versus 18 235 €. 

Náklady za léky měli pacienti s CRBSI až čtyřnásobné. (LEISTNER, 2013) 

 

Dalším ze způsobů jak ušetřit se ukázalo používání sterilního krytí 

s chlorhexidinovým polštářkem (viz příloha č. 4), který poskytuje antimikrobiální ochranu 

až na 7 dní. Nejčastější cesta přenosu infekce je extraluminální, kdy se mikroorganismy 

přítomné na pokožce dostanou podél katetru do krevního řečiště. Krytí s chlorhexidinem je 

tak nejúčinnější v boji proti tomuto problému a společně s nižší četností výměn je proto 

finančně nejvýhodnější. K tomu závěru došli autoři studií v USA, Francii, Spojeném 

království i v Brazílii. (PEDROLO, 2018; Ye, 2011; SCHWEBEL, 2012; THOKALA, 

2016) 
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4.1. Pojišťovny 
Na základě dosud provedeného výzkumu se ukázalo, že vykazování léčby pacientů 

pojišťovnám v ČR je důležitým aspektem celé záležitosti.  Kliniky a nemocnice si u 

každého pacienta vedou podrobný účet za léčbu, jsou zde vykazovány vyšetření krve, 

zobrazovací vyšetření, náklady za drahé léky, dialyzační dny a jiné. To, k jaké finanční 

částce však klinika dojde žádným způsobem neovlivní částku, kterou nemocnice ve 

skutečnosti obdrží od pojišťovny. Při výpočtu nákladů za jednotlivého pacienta se 

využívají takzvané TISS body. Jde o systém, ve kterém se za každý jednotlivý den 

vypočítá hodnota, která odpovídá náročnosti léčbě pacientů. Do této hodnoty jsou 

zahrnovány údaje jako například, zda je pacient na invazivní ventilaci, zda má vysokou 

hemodynamickou podporu, zda obdržel mnoho krevních derivátů či nikoliv. Jaké invaze 

pacient má, zda je potřeba u pacienta používat speciálních materiálů na ošetřovaní ran nebo 

zda pacient vyžaduje rehabilitaci také ovlivní výsledný počet TISS bodů za daný 

ošetřovatelský den. Pacient se tak každý den udržuje v předem daném bodovém rozmezí, 

které ovlivňuje částku kterou si klinika za daný ošetřovatelský den vykáže. Například u 

pacienta s TISS nad 50 bodů, tedy pacienta, který vyžaduje vysoce specializovanou a 

finančně náročnou péči, je částka za jeden ošetřovatelský den ve FNKV 31 976 Kč            

(r. 2020).  

 

Systém, na základě kterého se přidělují klinikám použitelné fondy od pojišťovny 

však funguje zcela jinak. Až do začátku roku 2021 v ČR fungoval systém DRG (diagnosis-

related group). Každému pacientovi jsou v průběhu hospitalizace přidělovány diagnózy a 

signální výkony, které se ho týkají. Na základě předem stanovených rovnic se hlavní 

diagnóze v kombinaci s kritickými výkony přidělí jedna z hlavních diagnostických skupin, 

ty jsou dále členěny do stovek podskupin. Každé podskupině pak přísluší konstanta, která 

představuje váhu jakou se násobí částka peněz, která je na dané období stanovena 

pojišťovnou. Na tuto konstantu má do jisté míry vliv i délka hospitalizace a vedlejší 

diagnózy. Mezi vedlejší diagnózy patří i katétrové sepse. Vedlejší diagnóza zvýší 

konstantu, nicméně zpravidla klinika na pacientech s komplikacemi tratí. Zvýšení 

konstanty totiž není natolik výrazné, aby dorovnalo přidané náklady na léčbu takových 

pacientů.   
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Vedlejší diagnózy se dále dělí na vedlejší diagnózy bez komplikací, 

s komplikacemi a s maximálními komplikacemi. Katétrová sepse je vedlejší diagnóza 

s maximálními komplikacemi. Systém DRG je však nastaven tak, že jakmile se u pacienta 

vykáže jedna vedlejší diagnóza s maximálními komplikacemi, jakákoliv další taková 

diagnóza již konstantu nezmění. V případě, že tedy pacient má pneumonii, také vedlejší 

diagnóza s maximálními komplikacemi a následně k tomu katétrovou sepsi, klinika obdrží 

za pacienta stejnou částku, jako kdyby katétrovou sepsi pacient neměl.  

 

Poté co nemocnice obdrží platbu od pojišťovny, je nutné dále přerozdělit fondy 

všem pracovištím, které se podíleli na léčbě pacienta. Teprve po tom co se uhradí náklady 

za veškeré laboratorní či zobrazovací vyšetření, případně zákroky na jiné klinice (např. 

akutní angiografie), obdrží zbytek peněz klinika, kde byl pacient primárně hospitalizován. 

Nový systém CZDRG platný od roku 2021 společně s ÚZIS bere větší ohled na 

vykazované částky nemocnicemi a dlouhodobé trendy u daných diagnóz.  
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5. RETROSPEKTIVNÍ PŘÍPADOVÁ STUDIE S FINANČNÍ 

ANALÝZOU 

Na základě znalostí z teoretické části se v této kapitole zaměříme na výpočet ceny 

za preventivní opatření u pacientů, se kterými se běžně setkáváme na pooperačním 

kardiochirurgickém oddělení. Tento výpočet se s jistými odchylkami týkají většiny 

oddělení, které pacientům poskytují resuscitační a intenzivní péči. Práce se dále bude 

věnovat podrobné studii tří případů z nichž každý je poněkud odlišný a u kterých dále 

rozvedeme finanční analýzu. Analýza zahrnuje vyčíslení přidaných nákladů jakožto 

následku katétrové infekce. Cílem je zdůraznit zcela preventabilní finanční dopady pro 

kliniku v případě katétrové infekce.  

 

Všichni pacienti byli vybráni po důkladném prozkoumání dokumentace a potvrzení 

lékařkou, MUDr. Filipovou Barborou, že se skutečně jednalo o katétrovou sepsi. Každý 

z pacientů je specifický svými přidruženými diagnózami, průběhem onemocnění i 

následným řešením katétrové infekce. Vyhledávací období pro výběr pacientů bylo 

stanoveno od roku 2019 do současnosti. Důvodem pro vyloučení pacientů 

hospitalizovaných před tímto časovým rozmezím je změna ve vedení kliniky a většiny 

personálu kliniky, která mohla významným způsobem ovlivnit poskytovanou péči.  V práci 

je popsána léčebná a ošetřovatelská péče poskytnuta před rozvojem infekce, dále následné 

intervence při řešení onemocnění a vyhodnocení při ukončení léčby.  

 

Je vhodné zmínit, že z dostupných materiálů, které poskytla MUDr. Jordáková 

Helena z mikrobiologické laboratoře, se v posledních dvou letech na klinice 

kardiochirurgie FNKV vyskytly pouze tři potvrzené případy katétrové sepse. To vypovídá 

o dobré péči sester a také o dodržování doporučených předpisů při zavádění centrálních 

venózních katetrů lékaři. Omezený vzorek pacientů sice neumožňuje nejlepší podmínky 

pro výzkum, ale i přesto ukazují diversifikovaný průběh tohoto onemocnění. 

 

Údaje o pacientech a časová data jsou anonymizována tak, aby byla naplněna dikce 

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Se sběrem dat a využitím 

zdravotnické dokumentace souhlasilo i níže jmenované zdravotnické zařízení (viz příloha 
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č. 1). Veškerá data o pacientech a průběhu onemocnění byla získána ze zdravotnické 

dokumentace kardiochirurgické kliniky. 

 

5.1. Finanční analýza nákladů kliniky za preventivní opatření 
V rámci výpočtu nákladů za preventivní opatření, které se týkají ošetřovatelské 

péče, byli pacienti na kardiochirurgické klinice FNKV rozděleni do dvou skupin. 

Nekomplikovaní pacienti a chroničtí pacienti. Chronický pacient se od běžného pacienta 

liší především dobou hospitalizace, ale také obtížností provedeného výkonu, vážností 

daného onemocnění a přidruženými diagnózami.  

 

Nejdříve rozvedeme částku vynaloženou na preventivní opatření katétrové infekce 

u běžného nekomplikovaného pacienta. Dle dat z kardiochirurgického registru ČR ÚZIS, 

které poskytl MUDr. Jan Bílek z kardiochirurgické kliniky FNKV, je průměrná doba 

hospitalizace pacienta na JPRP (jednotka pooperační a resuscitační péče) 75,96 hodin. 

Tyto data jsou získaná z období první poloviny 2020, kdy bylo na JPRP hospitalizováno 

celkem 197 pacientů. Pozdější údaje nebyly použity z důvodu pandemie koronaviru SARS-

CoV-2, která zásadně ovlivnila skladbu pacientů i typy výkonů, které se prováděly, a to 

především z důvodu vládního omezení plánovaných zákroků.  

 

Další skupinou budou pacienti hospitalizovaní na JPRP 7 dní a více. Pojem 

chronický pacient není v literatuře obecně definován a v této práci je používán z důvodu 

snadnější orientace a rozlišení od pacienta s nekomplikovaným pooperačním průběhem. 

Na daném pracovišti je zvyklostí používat u pacientů, u kterých je předpoklad delší 

hospitalizace, nákladnější materiály. Jedná se například o CŽK se stříbrným ošetřením, ale 

také o krytí s chlorhexidinovým polštářkem. U delších hospitalizací také dochází v rámci 

prevence katétrových infekcí k výměně infuzních linek v pravidelných intervalech. Pro 

získání přesnějších dat bylo nutné rozdělit pacienty do dvou skupin na základě těchto 

rozdílů. 

 

Do výpočtu nákladů za preventivní opatření v rámci ošetřovatelské péče bylo 

zahrnuto několik kategorií. Jednou z nich je aseptický přístup k parenterálním výkonům, 

který zahrnuje dezinfekci rukou, použití jednoho páru latexových rukavic a alkoholového 

čtverečku k dezinfekci vstupu. Tato práce předpokládá využití všech tří složek ke všem 
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vstupům do centrálního řečiště. Dále bylo stanoveno, že ke každé hygienické dezinfekci 

rukou (dále HDR) se využije 2 ml dezinfekce Manusept basic. Následně bylo třeba zjistit 

průměrný počet vstupů do infuzních linek běžného pacienta. Z toho důvodu probíhal od 

1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 sběr dat u náhodně vybraných pacientů. V rámci sběru dat pro 

tento údaj se zaznamenávalo kolikrát za 12 hodin sestra vstoupí do centrálního žilního 

katetru či linek, které na katetr navazují. Časové rozpětí 12 hodin, tedy jedna směna 

všeobecné sestry, bylo zvoleno z důvodu jednoduššího získávání dat a nižší chybovosti, ke 

které by mohlo docházet při předávání informací mezi směnami. K analýze dat byly 

použity informace, které byly zjištěny během zúčastněného pozorování. Všechna data byla 

průběžně zanášena do předem připraveného záznamové archu.  

 

Další kategorií jsou ochranné bezjehlové koncovky GAMA, které představují i 

antimikrobiální ochranu. Na kardiochirurgické klinice FNKV je zvykem těmito 

koncovkami opatřit všechny lumeny a další vstupy do CŽK. V případě nekomplikovaného 

pacienta, kde se používá třícestný CŽK, se tedy použijí dvě bezjehlové koncovky na 

mediální a proximální lumen katetru. Na distální lumen katetru je dále napojen tlakový 

převodník pro měření centrálního venózního tlaku. V rámci tohoto uspořádání jsou použity 

dvě dodatečné bezjehlové koncovky. Jedna, používaná pro odběry z centrálního žilního 

řečiště a druhá na kapsli, tedy přímo na tlakovém převodníku.  

 

Poslední kategorií u nekomplikovaného pacienta je převaz centrálního žilního 

katetru. Pro převaz CŽK je zapotřebí dvou párů rukavic, jeden pro odstranění původního 

krytí a druhý pár pro práci s čistými pomůckami. Dále je potřeba zhruba 5 ml alkoholové 

dezinfekce s 2% chlorhexidinem, jedna jednorázová sterilní pinzeta, balíček gázových 

sterilních tamponů, který obsahuje 5 ks tamponů a lepení IV3000 SMITH&NEPHEW velikosti  

9x12 cm. Pro převaz je následně započítaná jedna HDR. Druhá HDR, kterou by všeobecná 

sestra měla vykonat po ukončení převazu, se již netýká prevence katétrových infekcí a není 

tedy započítána. Lepení IV3000 může být použito až na 72 hodin. Pokud počítáme, že 

průměrná doba hospitalizace nekomplikovaného pacienta je 75,96 hodin, musíme 

předpokládat potřebu alespoň jednoho aseptického převazu centrálního venózního katetru.  
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Tabulka č. 1  

Náklady na preventivní prostředky u nekomplikovaného pacienta 

TYP	 Cena	/	
balení	

Množství	
/	balení	

Jednotka	
množství	

Cena	/	
ks	

Počet	
ks/použití	

Cena	
celkem	

Manusept	basic	*	 84,70	Kč	 500	 ml	 0,17	Kč	 2	 28,05	Kč	
Latexové	rukavice	
*	 224,00	Kč	 100	 ks	 2,24	Kč	 2	 370,90	Kč	
Dezinfekce	
Chlorhexidinu	2%	 119,00	Kč	 500	 ml	 0,24	Kč	 1	 0,24	Kč	
Sterilní	pinzeta	
jednorázová	 100,00	Kč	 25	 ks	 4,00	Kč	 1	 4,00	Kč	
Gázové	tampony	
5ks	 3,00	Kč	 1	 bal	 3,00	Kč	 1	 3,00	Kč	
Lepení	IV3000	
9x12cm	 525,00	Kč	 50	 ks	 10,50	Kč	 1	 10,50	Kč	
Alkoholové	
čtverečky	*	 187,00	Kč	 100	 ks	 1,87	Kč	 1	 153,88	Kč	
Bezjehlové	
koncovky	GAMA	 1	000,00	Kč	 50	 ks	 20,00	Kč	 4	 80,00	Kč	

		
	

Výsledná	cena	 650,57	Kč	
 
Zdroj: Vlastní výzkum		

*	 Počet použití s ohledem na průměrný počet vstupů do centrálního žilního řečiště u 

nekomplikovaného pacienta za 75,96 hodin. Záznamový arch viz příloha č. 2. 

 

 U chronického pacienta je v následující tabulce započítán jeden převaz CŽK za 

použití dražšího krytí s chlorhexidinovým polštářkem (Tegaderm CHG) od firmy 3M o 

velikosti 10x12 cm. Toto krytí lze ponechat až 7 dní. Pro účely analýzy, kde jsme 

chronického pacienta identifikovali jako nemocného hospitalizovaného více jak sedm dní, 

byl započítán převaz pouze jeden. U chronických pacientů také předpokládáme použití pěti 

lumen CŽK, s tím se pojí větší použití bezjehlových koncovek. Kategorie vyskytující se 

jen u chronických pacientů je výměna infuzních linek. Ta probíhá na JPRP každý 5. den. 

Tato složka byla započítána také pouze jednou. Pro účely práce je použitý nejčastější 

model chronického pacienta – analgosedovaný pacient, s inotropní, vazopresorickou či 

vazodilatační podporou, s dalšími parenterálními léčivy – nejčastěji Humulin R, 

koncentrovaný roztok KCl, parenterální výživa.  Na výměnu celého systému linek, všech 

bezjehlových konektorů a převodníků tlaku je potřeba několik komponentů. Patří mezi ně 
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1000 ml fyziologického roztoku, Kapsle 2-linka (tlakový převodník), rozdvojovací 

kohouty (minimálně 2 ks), prodlužovací hadička (minimálně 5 ks) a léková rampa včetně 

krytu, v tomto případě od firmy CAIR L.G.L.  

 

Tabulka č. 2  

Náklady na preventivní prostředky u chronického pacienta 

TYP	 Cena	/	
balení	

Množství	
/	balení	

Jednotka	
množství	 Cena	/	ks	

Počet	
ks/použití	

Cena	
celkem	

Manusept	basic		
*	 84,70	Kč	 500	 ml	 0,17	Kč	 2	 56,44	Kč	
Latexové	
rukavice	*	 224,00	Kč	 100	 ks	 2,24	Kč	 2	 746,33	Kč	
Dezinfekce	
Chlorhexidinu	2%	 119,00	Kč	 500	 ml	 0,24	Kč	 1	 0,24	Kč	
Sterilní	pinzeta	
jednorázová	 100,00	Kč	 25	 ks	 4,00	Kč	 1	 4,00	Kč	
Gázové	tampony	
5ks	 3,00	Kč	 1	 bal	 3,00	Kč	 1	 3,00	Kč	
Alkoholové	
čtverečky	*	 187,00	Kč	 100	 ks	 1,87	Kč	 1	 310,59	Kč	
Bezjehlové	
koncovky	GAMA	 1	000,00	Kč	 50	 ks	 20,00	Kč	 9	 180,00	Kč	
3M	Tegaderm	
CHG	 6	200,00	Kč	 25	 ks	 248,00	Kč	 1	 248,00	Kč	

Kapsle	2-linka	 925,00	Kč	 1	 ks	 925,00	Kč	 1	 925,00	Kč	
Prodlužovací	
hadička	 9,00	Kč	 1	 ks	 9,00	Kč	 5	 45,00	Kč	

FR	1000ml	 203,00	Kč	 10	 ks	 20,30	Kč	 1	 20,30	Kč	

Rampa	 208,00	Kč	 1	 ks	 208,00	Kč	 1	 208,00	Kč	

Kryt	na	rampu	 457,00	Kč	 1	 ks	 457,00	Kč	 1	 457,00	Kč	
Rozdvojovací	
kohout	 8,50	Kč	 1	 ks	 8,50	Kč	 2	 17,00	Kč	

	  
Výsledná	cena	

3	220,90	
Kč	

Zdroj: Vlastní výzkum 

*	 Počet použití s ohledem na průměrný počet vstupů do centrálního žilního řečiště u 

chronického pacienta za 7 dní. Záznamový arch viz příloha č. 3. 

 



 32 

5.2. Finanční analýza nákladů spojených s katétrovou infekcí 
V průběhu sběru dat pro výzkumnou část, vyplynulo na povrch několik limitací této 

práce. Zobecňování je jedním ze základních projevů analytického přístupu, ukázalo se 

však, že nedostatečné množství katétrových infekcí, které se na kardiochirurgické JPRP 

vyskytly, nám jeho využití neumožňuje. Nebylo možné vybrat vhodnou kontrolní skupinu. 

Polymorbidita kardiochirurgických pacientů je v mnoha případech velice specifická. Také 

vypočítat přidané náklady za katétrovou infekci se bez použití odhadů nepodložených na 

reálných datech, ukázalo být v několika případech problematické. V této podkapitole 

budou dané situace popsány a bude zdůvodněno, proč nelze některá z dat zcela objektivně 

interpretovat. I přesto, že dostupná skupina pacientů není ideální pro tento výzkum, lze 

z jejich kazuistik čerpat mnoho informací o komplikovaném průběhu katétrových sepsí. 

Kde to podmínky umožní, budou uvedeny zjištěné finanční náklady na léčbu této 

komplikace. 

 

5.2.1. Kazuistika pacienta HJ 

72letý polymorbidní pacient HJ byl na kardiochirurgickém JPRP hospitalizován 

v roce 2020. Pacient podstoupil operaci trojnásobného aortokoronárního bypassu 

s mimotělním oběhem a hospitalizace trvala celkem 15 dnů. V průběhu hospitalizace se u 

HJ vyskytlo několik závažných komplikací.  

 

Hlavní diagnóza: I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc 

Osobní anamnéza: 5/2020 ischemická CMP, I10 Esenciální (primární) hypertenze,        

St. p. lobektomii vlevo pro adenoCa plic 2015, E119 Diabetes mellitus 2. typu bez 

komplikací na PAD, E785 Dyslipidémie NS 

Abusus: nekuřák, alkohol nepije 

Vedlejší diagnózy: J9609 Respirační selhání s opakovanou reintubací,                            

J15 Bronchopneumonie bakteriální (E.coli, Serratia marcescens, Klebsiella oxytoca), 

A41.2 Sepse způsobená Staf.hominis, F05.8 Delirium v. s. hypoperfuzí, Z930 

Tracheotomie 

Alergie: neguje 

Výška: 168 cm, Hmotnost: 88 kg, BMI: 31,2 - obezita 
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Průběh hospitalizace:  

1. Pooperační den (dále jen POD) – Pacient extubován 6 hodin po příjezdu 

z operačního sálu, pro následnou laktatémii až na hodnotu 8,6 mmol/l a celkové 

zhoršení stavu navýšena inotropní podpora, zaveden Swan-Ganz katetr a zahájena 

oxygenace High Flow s průtoky 35l/45l za minutu. 

2. POD – V ranních hodinách pro delirium nasazen Dexdor. Pro poruchu oxygenace 

pacient v odpoledních hodinách reintubován. Pacient je dále sycen neuroleptiky. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

3. POD –  Postupné snížení inotropní podpory, extrakce Swan-Ganz katetru a 

nasazena antihypertenziva. Pacientovi byly odstraněny mediastinální drény. 

V odpoledních hodinách pacient podruhé extubován a pro desaturaci kyslíkem až 

na SpO2 87 % převeden na High Flow s průtoky 30l/40l za minutu. Pacient je až na 

přechodnou noční zmatenost klidný. Celý den subfebrilní.  

4. POD –  Pacient přes den pro zhoršení stavu opět reintubován, následně je 

provedena bronchoskopická toaleta plic. V BAL (bronchoalveolární laváž) 

následně mikrobiologicky nález Escherichia coli. Zahájena parenterální výživa. 

CRP (C-reaktivní protein) 266,5 mg/l, PCT (Prokalcitonin) 0,80 µg/l a WBC 

(leukocyty) 10,96 x109/l. 

Po extrakci SHEAT katetru proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

5. POD – Zánětlivé markery jsou stacionární. Nasazen empiricky Tazocin 4,5 g          

á 6 hod (1. den). Dle RTG vyšetření splývavá kresba plicní para a infrahilozně 

vpravo - zn. bronchopneumonie. U pacienta byla zahájena enterální výživa. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

6. POD – U pacienta probíhá weaning od ventilátoru. Nadále probíhá sycení 

neuroleptiky a léčba bronchopneumonie - mukolytika, ATB terapie a jiné. Přes den 

bronchoskopie, BAL odeslán k mikrobiologickému vyšetření. Pacient opět celý den 

subfebrilní. Zánětlivé markery v poklesu – CRP 218,7 mg/l, PCT 1,00 µg/l a WBC 

7,76 x109/l. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

7. POD – Probíhá odtlumení pacienta. Jsou extrahovány epikardiální elektrody. 

Odpoledne pro fibrilaci síní pacient sycen Amiodaronem.  

7. POD – Pacient je na antihypertenzní terapii. Postupné snižování ventilační 

podpory. Pacient je bez teplot, zánětlivé parametry jsou v poklesu. V průběhu 
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hospitalizace postupné zhoršení renálních funkcí. Urea 16,60 mmol/l a Kreatinin 

137 µmol/l. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

8. POD – Pacient neklidný, dezorientovaný, na kontinuálním Tiapridalu 7. den. Na 

spontánním ventilačním režimu tachypnoe. Zánětlivé markery v poklesu, renální 

parametry zhoršené. Nácvik příjmu tekutin per os. Průjmovité stolice.  

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

9. POD – Odeslané sputum (aspirát) na mikrobiologii. Pacient je bez teplot. Pouze na 

kontinuálním Furosemidu Forte, koncentrovaném kaliumchloridu 7,45 %, 

Humulinu R, Tiapridalu a pro přetrvávající neklid v noci na malých dávkách 

Propofolu. CRP 33,6 mg/l, PCT 0,33 µg/l, Urea 23,40 mmol/l, Kreatinin 147 

µmol/l.  

10. POD – Ráno 3. extubační pokus, pacient na High Flow 35l/35l za minutu. Probíhá 

intenzivní dechová rehabilitace a celková mobilizace pacienta. Odpoledne je 

pacient přeložen na intermediální oddělení kardiochirurgické kliniky. Zahájena 

kontinuální infuze Syntophyllinu. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

11. POD – Pacient je v kontaktu, ale nadále neklidný. Odpoledne se objevují febrilie 

nad 38 °C, nárůst CRP 135,1 mg/l. Renální funkce v normě. CŽK extrahován a 

odeslán na mikrobiologické vyšetření, společně s odebranými hemokulturami. 

Zavedeny dva periferní žilní katetry. Výměna permanentního močového katetru. Po 

konzultaci s mikrobiologickým centrem byl vysazen Tazocin (8. den) a zahájena 

antibiotická terapie Meronem 2 g první dávka a dále 1 g á 8 hodin.  Pacient opět na 

kontinuálních neurolepticích a antihypertenzní terapii.  

12. POD – Pro zhoršení stavu pacienta překlad zpět na JPRP. Pacient hyperventiluje a 

je vyčerpaný. Zahájena vazopresorická i inotropní podpora, po následné intubaci i 

kontinulání analgosedace. Následně bronchoskopie s odběrem BAL pro 

mikrobiologii, RTG vyšetření, transesophageální echografie, odběr hemokultur, 

zavedení nového centrálního žilního katetru a nového arteriálního katetru pro 

invazivní měření tlaku. Na základě domluvy s mikrobiologem nasazen Edicin 

iniciálně 1 g á 12 hodin (1. den) od druhého dne pak proběhlo snížení na 500 mg á 

12 hodin, Meronem (2. den). Dle radiologa snímek nejeví známky probíhající 

bronchopneumonie, BAL dle mikrobiologie negativní. 



 35 

13. POD – V odpoledních hodinách hlášeny pozitivní hemokultury, G+ koky ve 

shlucích – Staphylococcus hominis. Na základě domluvy ponechána stávající ATB 

terapie. CRP 166,2 mmol/l, PCT 0,55 µg/l, WBC 13,3 x109/l. Zavedena NGS s 

následnou RTG kontrolou. 

14. POD – Z důvodu opakovaných pokusů o extubaci rozhodnuto o provedení punkční 

tracheotomie. Zánětlivé parametry v poklesu, korekce hypovolémie a diurézy, 

vysazení inotropie. V průběhu dne subfebrilie. 

 Proveden převaz CŽK, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

15. POD –  Rozhodnuto o překladu na následnou intenzivní péči jiného zdravotnického  

zařízení. Pacient byl oběhově stabilní, analgosedován a na řízené ventilaci. CRP 

51,7 mg/l. Renální funkce hraniční. Poslední medikace: Meronem 1 g á 8 hod (5. 

den), Edicin 500 mg á 12 hod (4. den). 

 

Dle dostupných dat byly všechny převazy invazí a výměny linek provedeny 

v předepsaném časovém rozmezí stanoveném klinikou. Z dokumentace nelze posoudit do 

jaké míry byly dodržované zásady asepse při převazech, odběrech a výměnách linek a 

léků, nicméně tato práce si neklade za cíl dané postupy zkoumat.  

 

Dvanáctý pooperační den pacient HJ splňoval několik parametrů pro katétrovou 

sepsi. Byly to tělesná teplota nad 38 °C, respirační frekvence větší než 20 dechů za minutu 

a leukocytóza nad 12 x109/l (13,33 x109/l). Odebrané hemokultury byly pozitivní na 

S. hominis a žádný jiný zdroj infekce se nepotvrdil.  Dle výše popsaného scénáře je zřejmé, 

že celkový pooperační průběh u HJ byl ztížený především třemi hlavními komplikacemi. 

Bylo to pooperační delirium, které není neobvyklé u pacienta s předešlou neurologickou 

zátěží při prodělaném mimotělním oběhu trvajícím jednu hodinu a deset minut. Další 

komplikací byla bronchopneumonie, pravděpodobně aspiračního původu, kvůli které bylo 

potřeba antibiotické terapie a u pacienta také vznikla potřeba dlouhodobé invazivní 

ventilace. Lze však s velkou mírou jistoty předpokládat, že bez poslední komplikace, 

katétrové sepse, mohl být výsledek této hospitalizace mnohem lepší. Pacient by se vyhnul 

nutnosti zavedení mnoha invazí, každá z nich spojená se svými vlastními riziky. Mohl být 

ušetřen dalších rentgenových, laboratorních a jiných vyšetření. Nebýt této sepse, nevznikla 

by potřeba další antibiotické terapie, která je nejen velice finančně nákladná, ale je také 

zátěží pro organismus pacienta. Z dostupných dat nelze bohužel zjistit do jaké míry se 
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dlouhodobě zhoršila kvalita života pacienta. Je však velice pravděpodobné, že bez zhoršení 

stavu by nebyl nutný zpětný překlad HJ na jednotku pooperační a resuscitační péče. 

 

Případ tohoto pacienta je tedy vhodný k vytvoření odhadu a vypočtení alespoň 

částečných nákladů za léčbu katétrové sepse nad rámec běžné léčby. Jedná se totiž o rozdíl 

mezi náklady za pacienta hospitalizovaném na intermediálním oddělení kardiochirurgické 

kliniky a náklady za léčbu na JPRP mezi 12. a 15. pooperačním dnem.  

 

Na základě dat z ředitelství nemocnice FNKV byly zjištěny reálné celkové náklady 

za léčbu pacienta HJ. Celkové výnosy, tedy zdroje od pojišťovny, činily 897 416,46 Kč. 

Celkové náklady KCH kliniky oproštěné od nákladů jiných oddělení (např. biochemie, 

mikrobiologie, fyzioterapeut aj.), činily 840 324,39 Kč. Po uhrazení všech okolních 

nákladů obdržela klinika KCH za pacienta 782 272,82 Kč. Ztráta, která z těchto údajů 

vyplývá je do jisté míry ovlivněna splněním/nesplněním ročních kvót pro danou kliniku. 

Kromě toho, je však výsledkem úpravy konstanty v DRG systému, která negativně ovlivní 

úhradu pojišťovny. V nákladech jsou zahrnuté léčebné přípravky, zvlášť účtovaný 

materiál, mzdy, hospitalizace a výkony. 

 

Tabulka č. 3 

Náklady za léčbu HJ mezi 12. - 15. POD 

Položka	 Počet	jednotek	 Cena	
Hospitalizace	s	ohledem	na	TISS	 3	 		71	928,00	Kč		
ATB	Meropenem	 11	 				3	472,12	Kč		
ATB	Vankomycin	 4	 				1	753,48	Kč		
Tracheotomie	 1	 							852,00	Kč		
Kanyla	tracheostomická*	 1	 							290,00	Kč		
TRF	odd.	laboratoř	(riziko	krvácení,	tracheotomie)	 1	 							603,16	Kč		
TEE**+	konziliární	vyšetření	kardiologem	 1	 				4	920,34	Kč		
Radiometrická	vyšetření	vč.	materiálu	 25	 				5	906,75	Kč		
Mikrobiologická	konzilia	 3	 							409,40	Kč		
Mikrobiologické	vyšetření	 3	 				1	268,68	Kč		
RTG	 3	 							799,20	Kč		

	
Celkem	 		92	203,13	Kč		

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
* Částky za zvlášť účtovaný materiál, neboli ZUM, jsou částky, za které nakupuje materiál 

KCH klinika. Jsou rozdílné od částek, které udává pojišťovna. Například v případě 
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tracheotomické kanyly, pojišťovna na tento výdaj alokuje 263 Kč. Klinika kardiochirurgie 

je však objednává od nemocnice za 290 Kč za kus, rozdíl 27 Kč je tedy náklad KCH 

kliniky bez rozdílu zda celková částka od ZP pokryje veškeré náklady za léčbu či nikoliv. 

Částka, za kterou kanyly nakupuje nemocnice FNKV se však také může lišit a je velice 

těžce dohledatelná. 

 

** Některé ceny jsou brány ze sazebníku zdravotních výkonů ministerstva zdravotnictví 

České republiky. Nemusí však nutně zohledňovat veškerý použitý materiál, v případě TEE 

například chybí částka za použité relaxancia a za dezinfekční a uskladňovací prostředky 

potřebné na jícnovou sondu po použití. 

 

 Existují určité výkony, léky a vyšetření, které jsou brány jako součást jednoho 

ošetřovatelského dne. Ty se liší na základě toho, zda je pacient hospitalizován na 

standardním oddělení nebo na oddělení intenzivní péče. Tyto položky pak nelze jednotlivě 

vyúčtovat jako náklady za léčbu pro daného pacienta. Do této skupiny pak v případě 

intenzivní péče patří například některá levnější antibiotika, denní odběry biochemie a 

krevního obrazu nebo zavedení některých invazí, PMK, NGS, CŽK či arteriálního katetru. 

Náklady na zavedení CŽK a arteriálního katetru činí průměrně 2 093,80 Kč. Zhotovení 

linek k tomu potřebných pak stojí průměrně 1 187,30 Kč. Nejsou to zanedbatelné částky, 

jelikož jsou však tyto položky považovány za součást nákladů za hospitalizaci, tedy 

ošetřovatelský den, nebyly zde připočteny. Jednalo by se totiž o zdvojování jedné položky. 

Zavedení těchto invazí je pak zohledňováno v TISS bodech, které určují v jaké kategorii 

daný pacient je. Ta následně určí jaká finanční částka je úměrná danému ošetřovatelskému 

dni.  

 

Tabulka č. 4 

Přibližné náklady za léčbu HJ pokud by nedošlo k rozvoji katétrové sepse 

Položka	 Počet	jednotek	 Cena	
Hospitalizace	na	intermediálním	oddělení	 3	 		16	467,00	Kč		
ATB	Tazocin	 4	 				9	255,08	Kč		
Radiometrická	vyšetření	vč.	materiálu	 9	 				2	117,43	Kč		

	
Celkem	 		27	839,51	Kč		

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
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 Náklady za léčbu pacienta HJ s katétrovou infekcí mezi 12. a 15. POD činily        

92 203,13 Kč. Průměrné náklady za hospitalizaci na intermediálním oddělení 

kardiochirurgické kliniky za stejnou dobu činí 27 839,51 Kč. Můžeme tedy předpokládat, 

že jejich rozdíl, tedy 64 363,62 Kč, tvoří přidané náklady způsobené katétrovou sepsí. I 

kdybychom předpokládali následnou hospitalizaci na standardních lůžkách, dva dny na 

tomto typu lůžka vyjdou pouze na 2 596 Kč. Na intermediálním oddělení se standardně 

provádějí radiometrická vyšetření 3x denně. Tento scénář počítal s pokračováním zavedené 

ATB terapie ještě jeden den. Tazocin patří mezi nákladnější léky a pouze jeden den této 

terapie je finančně nákladnější něž dvojkombinace antibiotik, kterou pacient ve výsledku 

obdržel. 

5.2.2. Kazuistika pacienta VK 

74letý pacient s ischemickou chorobou srdeční byl akutně přijat v roce 2019 pro 

disekci ascendentní aorty Standford typu A – pokračující přes odstup levé podklíčkové 

tepny, brachiocephalický truncus a pravou renální tepnu. Pacientovi byla nahrazena a 

resuspendována ascendentní aorta. Pacient byl na KCH JPRP hospitalizován 21 dní. 

 

Hlavní diagnóza: I710 Disekce ascendentní aorty typu A 

Osobní anamnéza: St. p. pětinásobném CABG 2018, I10 Esenciální (arteriální) 

hypertenze, I489 Flutter síní, Diabetes mellitus 2. typu na intenzivní inzulinové terapii, 

opakované hluboké žilní trombózy LDK, vícečetné infarkty ledviny, Dyslipidémie, St. p. 

APPE, TEP kyčle bilaterálně a operace menisku PDK a TEP pravého ramena 

Abusus: Exnikotinismus od 18 do 55 let, 20 cigaret/den, alkohol příležitostně 

Vedlejší diagnózy: J180 Aspirační bronchopneumonie (kultivačně E. coli), A41.9 

Septický stav s dekompenzací encefalopatie a přechodnou somnolencí, A41.2 Sepse 

způsobená Staf. hominis, 

Alergie: neguje 

Výška: 186 cm, Váha: 105 kg, BMI: 30,4 - obezita 

 

Průběh hospitalizace:  

0. POD – Pacient předán z operačního sálu na podpoře Dobutaminu, vazopresorech a 

analgosedaci. VK měl zavedený Swan-Ganz katetr v SHEATu, arteriální katetr, 

CŽK, ForeSight monitor, mediastinální drény napojené na CellSaver a epikardiální 
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elektrody. První CI (cardiac index) okolo 3,0 a laktatémie až 14,00 mmol/l. 

V prvním pooperačním období byl pacient léčen pro metabolickou acidosu 

podáním bikarbonátu. Z důvodu krvácení mu byly podány 4 g fibrinogenu, 40 g 

albuminu, 3x mražené plazmy a červené krvinky navrácené z CellSaveru.  

1. POD – Pro bradykardii a nefunkční stimulační elektrodu nasazen Isoprenalin. 

Následně byla pacientovi na operačním sále provedena odložená sutura 

sternotomie. Pacient měl od operace nasazeno Azepo 2 g á 8 hodin (2. den). 

Laktatémie v průběhu dne klesá až na 1,70 mmol/l. CI si udržuje nad 3,0. 

Laboratorní hodnoty jsou Urea 8,54 mmol/l, Kreatinin 154 µmol/l a WBC         

9,29 x109/l. Pacient je z důvodu kontroly vědomí odtlumen, na oslovení otevírá oči, 

nefixuje, ruce nestiskne. Celý den febrilní nad 38,0 °C. Jsou odebrány hemokultury 

z CŽK a periferie, moč a sputum na mikrobiologické vyšetření.  

2. POD – Pacientovi zavedená nasogastrická sonda a zahájena enterální výživa. Pro 

nutnost udržování tlaku do MAP (mean arterial pressure) 75 mmHg nasazeny 

vazodilatační farmaka. Inotropní farmaka byly vysazeny. U pacienta přetrvávají 

subfebrilie. CRP 76,2 mg/l a PCT 0,82 µg/l. Antibiotická terapie Azepo ukončena. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

3. POD – U pacienta zahájena parenterální výživa. Dále byla navýšena 

antihypertenzní terapie. Proběhla extrakce mediastinálních drénů. V průběhu dne 

několikrát desaturace kyslíkem. Zánětlivé parametry v normě, renální funkce 

zhoršené. Urea 18,43 mmol/l, Kreatinin 201 µmol/l. 

4. POD – Ráno odebrané hemokultury, sputum a konec Swan-Ganz katetru odeslané 

na mikrobiologické vyšetření. Pacient dopoledne desaturuje a je reintubován. 

Následně provedená bronchoskopie pro podezření na bronchopneumonii, BAL 

odeslán k vyšetření. Pacient opět hluboce analgosedován s potřebou vazopresorické 

podpory. Odpoledne rozvoj febrilií nad 39,0 °C, zahájeno aktivní chlazení pacienta. 

Nasazena ATB terapie Meronem 1 g á 6 hodin (1. den). Dle RTG vyšetření: 

bazálně hypoventilační změny zřejmě i s malým množstvím tekutiny. 

5. POD – Výsledky mikrobiologického vyšetření udávají nález Staphylococcus 

hominis na konci extrahovaného plicnicového katetru a zároveň v aerobních 

hemokulturách. Extrahován SHEAT, CŽK i arteriální katetr. Zaveden nový CŽK. 

Pacient celý den febrilní nad 39,0 °C. U VK také skokový nárůst zánětlivých 

parametrů CRP 149,5 mg/l, PCT 0,78 µg/l, WBC 13,05 x109/l. Pacient má velkou 
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ventilační podporu, frakce na 70 %, dechová frekvence 18. Dle RTG vyšetření: 

,,Při srovnání s předešlým snímkem nižší transparence plic bilaterálně bazálně.“ 

Dle mikrobiologie v plicním nálezu Escherichia coli. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

6. POD – Dle mikrobiologického konzilia zahájena terapie Ediciem iniciálně 2 g a 

dále 1 g á 12 hodin (1. den). Pro nález E. coli, ponecháno pro citlivost Meronem 

1 g á 6 hodin (3. den). Pro velké zhoršení renálních funkcí zaveden dialyzační 

katetr a je zahájena kontinuální CVVHD (Continuous veno-venous hemodialysis) 

terapie. Urea 31,00 mmol/l, Kreatinin 250 µmol/l.  

7. POD – VK je bez teplot, oběhově stabilní se sníženou vazopresorickou podporou. 

Renální i zánětlivé parametry jsou v poklesu. Postupné snižování dechové podpory. 

Na patě levé dolní končetiny nově dekubitus 1. stupně. 

8. POD – U pacienta probíhá weaning od ventilátoru. Postupné snižování sedace, pro 

interverence s ventilací a hypertenze neslučitelné s disekcí aorty pacient buzen přes 

Dexdor a antihypertenzní terapii.  

Proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

9. POD – Pacient v odpoledních hodinách extubován. Ukončen 72 hodinový cyklus 

CVVHD. Urea 10,77 mmol/l, Kreatinin 75 µmol/l, CRP 103,5 mmol/l, PCT 0,40 

µg/l, WBC 11,57 x109/l. Terapie Edicinu ukončena (4. den). 

10. POD – Pacient má na lehké masce dostatečné saturace. NGS byla odstraněna. Pro 

sklony k hypertenzi na vazodilatační terapii. Terapie Meronem ukončena (7. den). 

Proveden převaz všech invazí, použité krytí na CŽK Tegaderm 

s chlorhexidinem. 

11. POD – VK je v dobrém klinickém stavu, možný překlad na intermediální oddělení 

KCH kliniky pouze na antihypertenzní terapii. 

Infuzní linky jsou odstraněny a je provedena výměna bezjehlových koncovek. 

12. POD – U pacienta opět rozvoj febrilií. Zánětlivé markery i renální funkce zatím 

dobré. Provedena extrakce dialyzačního katetru. Odběr hemokultur na 

mikrobiologické vyšetření. Výsledek negativní, dle mikrobiologického konzilia 

doporučeno s ATB terapií vyčkat. 

13. POD – I přes negativní výsledky z hemokultur z důvodu perzistujících febrilií 

zahájena antibiotická terapie opět v kombinaci Edicin 1 g á 12 hodin (1. den) a 

Meronem 1 g á 6 hodin (1. den). Zánětlivé markery i renální funkce stacionární. 
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14. POD – Pacient somnolentní, voláno neurologické konzilium a provedené CT 

mozku. Závěr: ,,...porucha vědomí spíše charakteru obnubilace,...etiologie stavu 

nyní neuzavřena, v diferenciální diagnóze na prvním místě dekompenzační 

encefalopatie v rámci základního onemocnění a nyní probíhající febrilie.“  

Pro obtížnou oš. péči následně překlad na JPRP kde byl zaveden nový CŽK a 

proběhla kanylace a. radialis. Pro odmítání potravy zahájena parenterální výživa. 

Pacient je stále na antihypertenzní terapii. Pro poruchu oxygenace terapie High 

Flow s nastavenou 50% frakcí O2. Pacientovi nasazen Geratam i. v. 12 g kapat 6 

hodin 1xdenně. 

15. POD – Po dohodě s mikrobiologickým konziliářem i. v. antibiotická terapie 

ukončena pro absenci infekčního origa, CRP 16,7 mmol/l, PCT 0,07 µg/l,        

WBC 6,71 x109/l. Pacient je bez teplot. 

16. POD – Vědomí pacienta nadále měnlivé.  

Proveden převaz CŽK, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

17. POD – Pacient převeden na oxygenaci lehkou maskou. Ukončena parenterální 

výživa.  

18. POD – VK rehabilituje, při vědomí, orientovaný, místy v půlce věty usíná.  

19. POD – Stacionární stav. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek včetně převazu 

CŽK, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

20. POD – Překlad na intermediální oddělení KCH kliniky. Pacient spolupracuje, 

klidný, orientovaný. Extrakce arteriálního katetru. 

21. POD – Pacient přeložen na III. Interní-kardiologickou kliniku. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí IV3000. 

 

Dle dostupných dat byly všechny převazy invazí a výměny linek provedeny 

v předepsaném časovém rozmezí stanoveném klinikou. 

 

V případě pacienta VK budou bohužel veškeré výpočty finančních nákladů z části 

založené na odhadech. Důvodem pro potřebu těchto odhadů je rozvoj septického stavu na 

podkladě dvou téměř simultánně probíhajících infekčních komplikací, bronchopneumonie 

a katétrová infekce. Zatímco jsme schopni říci, která z antibiotik byla cílena na danou 

infekci, existují body, kde není možné jednoznačně určit, která z infekcí měla větší vliv na 
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daný vývoj událostí. U pacienta byla 6. POD zahájena kontinuální CVVHD. Lze s velkou 

mírou jistoty tvrdit, že nebýt septického stavu, pacient by mimotělní očišťovací metodu 

krve nepotřeboval. Která z infekcí se však na zhoršení renálních funkcí podílela více? Je 

možné, že i bez septického stavu, by pacient ke kontinuální dialýze přeci jen došel, ale 

později. VK měl v historii vícečetné renální infarkty, které ve spojení s mimotělním 

oběhem během operace a disekcí sahající až k pravé renální tepně představují zátěž, kterou 

nelze opomenout. Proto i když v práci budou uvedeny náklady na kontinuální dialýzu, je 

potřeba uvést, že daný údaj může být zkreslený mnoha faktory.  

 

Dalším bodem rozporu mohou být rentgenová vyšetření. Zcela jistě lze říci, že 

RTG snímek dělaný pro kontrolu umístění nové invaze jde na vrub katétrové infekce. Co 

však dělat v případě, že se snímek vytváří na diagnostickém podkladě, tedy snahy o 

vyloučení/potvrzení jiného zdroje infekce než katétrového původu? Pokud se 

bronchopneumonie potvrdí, jako v případě VK, znamená to, že se účet přičte druhé 

infekci? To, že se bronchopneumonie potvrdila, ale přeci automaticky neruší diagnostický 

záměr, se kterým byl snímek pořízen.  

 

Je také možno diskutovat o tom, zda součet dvou infekcí probíhajících zároveň 

nepodpořil těžší průběh jedné, nebo obou z nich. Je tedy možně, že nebýt katétrové sepse, 

některé intervence v rámci léčby bronchopneumonie by nebyly potřeba. Celkový stav 

pacienta má do určité míry vliv na imunitní systém a míru obranyschopnosti. Tuto míru 

však nelze kvantifikovat.  

 

 Celkové výnosy, tedy zdroje od pojišťovny činily 994 815,59 Kč. Celkové 

náklady KCH kliniky oproštěné od nákladů jiných oddělení činily 1 499 701,84 Kč. Po 

uhrazení všech okolních nákladů obdržela za pacienta klinika KCH 861 624,08 Kč. 

V nákladech jsou zahrnuté léčebné přípravky, zvlášť účtovaný materiál, mzdy, 

hospitalizace a výkony. 
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Tabulka č. 5 

Náklady na léčbu VK mezi 5. - 15. POD 

Položka	 Počet	jednotek	 Cena	
Hospitalizace	s	ohledem	na	TISS	 10	 		251	602,00	Kč		
ATB	Vankomycin	 12	 						5	260,44	Kč		
CVVHD	 3	 				27	960,00	Kč		
CT	vyšetření	 1	 						3	509,50	Kč		
Neurologické	konzilium	 2	 						1	076,96	Kč		
Krev	a	krevní	deriváty	 3	 				14	140,57	Kč		
TRF	odd.	laboratoř		 1	 									603,16	Kč		
Radiometrická	vyšetření	vč.	materiálu	 43	 				10	159,61	Kč		
Mikrobiologická	konzilia	 4	 									647,68	Kč		
Mikrobiologické	vyšetření	 8	 						3	300,96	Kč		
RTG	 2	 									532,80	Kč		

	
Celkem	 		318	793,68	Kč		

 
Zdroj: Vlastní výzkum 
 V období od 5. do 15. POD došlo u pacienta VK k rozvoji septického stavu. Lze 

velice těžko odhadnout jak dlouhou dobu by byl bez této komplikace pacient  

hospitalizován na oddělení JPRP. Je dokonce velice pravděpodobné, že i bez rozvoje 

katétrové sepse by na pacienta byly vynaloženy téměř stejné finanční prostředky z důvodu 

sepse na podkladě pneumonie. Stejně pravděpodobná je však i varianta, kdy by léčba 

pouze jedné infekce byla účinnější, kratší a spojená s menším množstvím nežádoucích 

účinků. I v případě zkrácení hospitalizace, nejnákladnější položky v seznamu, o pouhé tři 

dny, by se jednalo o snížení nákladů o desetitisíce. 

 

5.2.3. Kazuistika pacienta NM 

62letý pacient v chronickém dialyzačním programu plánovaně přijatý pro výkon 

čtyřnásobného aortokoronárního bypassu s izolací plicních žil. Pacient byl v roce 2019 

hospitalizován na JPRP kardiochirurgické kliniky celkem 36 dnů. NM přichází k výkonu 

s implantovaným Permcathem pro předpoklad pooperační potřeby kontinuální CVVHD. 

Permcath byl zavedený 37. dní před operací. 
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Hlavní diagnóza: I250 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc 

Osobní anamnéza: Chronická renální insuficience (močení asi 3x denně), rychle 

progredující glomerulonefritida, I10 Esenciální (arteriální) hypertenze, Hyperparathyreóza, 

Sekundární anemie, Hyperurikémie, St. p. PCI implantaci 2 stentů 2011, I48.0 

Paroxyzmální fibrilace síní přes 10 let bez antikoagulační terapie, Hyperlipidémie, 

Vertebrogenní algický syndrom C a LS páteře, Coxartrosa, Varixy DKK 

Abusus: 10 cigaret denně (dříve 20 cigaret/den), alkohol příležitostně 

Vedlejší diagnózy: St. p. revizi pro levostranný hemotorax, St. p. bilaterální pneumonii, 

Y832 Porucha hojení sternotomie, J951 St. p. akutní respirační insuficienci, Z930 

Tracheotomie, A41.2 Sepse způsobená Staphylococcus epidermis 

Alergie: PNC 

Výška: 183 cm, Hmotnost: 94 kg, BMI: 28,1 

 

Průběh hospitalizace:  

0. POD – Pacient převzat z operačního sálu na malé vazopresorické podpoře, 

s kontinuální infuzí Amiodaronu. Z důvodu oligurie nasazen kontinuální Furosemid 

Forte s malým efektem. Pacient dále dostal dvě krevní konzervy a dvě mražené 

plazmy. Profylakčně podáván Dalacin 900 mg á 6 hodin (1. den). Necelých osm 

hodin po příjezdu z operačního sálu je pacient extubován. Pacient je následně 

dezorientovaný a neklidný. Nasazen kontinuální Dexdor. Pacient je 

korikodependentní a dostává 40 mg Solu-Medrolu á 12 hodin. 

1. POD – Dle RTG snímku hemothorax vlevo. Zaveden a ponechán pleurální drén, 

který odvádí 1500 ml. Saturace O2 dobrá, pacient je na lehké masce. Dle 

laboratorního vyšetření zhoršení renálních funkcí až na Urea 8,65 mmol/l a 

Kreatinin 452 µmol/l. Pacient má také vysoké hodnoty  kalia až k 6 mmol/l.  

Proveden převaz CŽK a dialyzační kanyly, použité krytí Tegaderm 

s chlorhexidinem. 

2. POD – Z důvodu dalšího nárůstu renálních markerů zahájena kontinuální CVVHD, 

která pokračuje po celou dobu hospitalizace. Po provedení transtorakální echografie 

je pacient převezen k CT vyšetření hrudníku. Následuje krátká revize na operačním 

sále, kde jsou odstraněna koagula vlevo z pleurální dutiny. CT vyšetření také 

zmiňuje, že nelze vyloučit infiltrační změny ve smyslu pneumonie. Pacient je brzo 

po příjezdu ze sálu extubován a pro hraniční oxygenaci je střídavě na neinvazivní 
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ventilaci. Laboratorní hodnoty: CRP 119,6 mg/l, PCT 3,21 µg/l. Dalacin terapie 

pokračuje (3. den) 

3. POD – Pacient je z důvodu přetrvávající hraniční oxygenace střídavě na High Flow 

a NIV (neinvazivní ventilace). S nárůstem zánětlivých markerů se také nově 

objevují subfebrilie. Odebrány dvě sady hemokultur. Nasazeny nové antibiotika 

Ceftazidim Kabi 1 g á 6 hodin. (1. den). 

4. POD – Ráno nutnost reintubace pro progresi respirační insuficience, opakované 

recruitement manévry bez velkého zlepšení oxémie, na UPV (umělá plicní 

ventilace) stále FiO2 1,0 se SpO2 90 %. RTG toho času nedostupný pro poruchu, 

pacient není schopen převozu na CT. Z toho důvodu provedené sono pleur a 

bronchoskopie. BAL odeslán na mikrobiologické vyšetření, vykultivováno 

Candida sp. Pacient je analgosedován, má vysokou vazopresorickou podporu – 

Noradrenalin a Vasopresin. Odpoledne fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, 

následně zvýšení sycení pacienta Amiodaronem. Subfebrilie přetrvávají. 

Laboratorní hodnoty: CRP 502,5 mg/l, PCT 5,58 µg/l. 

5. POD – Extrakce CŽK, odeslán k mikrobiologickému vyšetření. Pozitivní nález 

Staphylococcus epidermis, stejný nález i v anaerobních hemokulturách. Proběhla i 

výměna PMK, extrakce hrudních drénů a epikardiálních elektrod. PermCath i 

arteriální kanyla ponechány. Dle RTG verifikovaná bilaterální pneumonie. Nově 

nasazená ATB terapie Meronem iniciálně 2 g a dále 1 g á 6 hodin, Amikacin 1 g  á 

12 hodin, Flukonazol 200 mg á 12 hodin vše 1. den. Pacientovi doplňován objem, 

za den 3x Albumin, 2x plná krev a krystaloidní roztoky. Pacient je stále subfebrilní. 

Zánětlivé parametry opět v nárůstu. Proběhla výměna dialyzačního setu. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

6. POD – Pacient NM je stále na agresivním ventilačním režimu. Zánětlivé parametry 

poprvé s klesající tendencí. Renální parametry stacionární.  

Proveden převaz CŽK a dialyzační kanyly, použité krytí Tegaderm 

s chlorhexidinem. 

7. POD – Stav stacionární. Převaz hrudníku se stěrem ze sternotomie poslaný na 

mikrobiologii. Dále  odebrány hemokultury z dialyzační kanyly a také poslané 

sputum (aspirát). 

Proveden převaz dialyzační kanyly, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 
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8. POD - rozšířena ATB terapie o Edicin 1 g á 12 hodin (1. den). Amikacin, 

Meronem, Flukonazol (4. den). Zánětlivé parametry stacionární. Nově porucha 

hojení sternotomie, spodní pól rány rozpuštěn chirurgem. Dle mikrobiologie 

Staphylococcus koaguláza negativní. 

9. POD – Došlo opět navýšení zánětlivých markerů. Pacient má febrilie nad 38,3 °C. 

Na sternotomii implementován VAC (Vacuum assisted closure) systém. Výměna 

arteriálního katetru a dialyzačního setu. Snaha o weaning od ventilátoru. 

Proveden převaz dialyzační kanyly, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

11. POD -  Pacientovi byla zavedena NJS (nasojejunální sonda) pro gastroparézu. 

Z důvodu předpokladu dlouhého odvykání od UPV provedena tracheotomie ORL 

lékaři. Pro dehiscenci kůže a podkoží horního pólu sternotomie nutná revize na 

operačním sále s nutnou výměnou VAC systému, následně těžká porucha 

oxygenace i ventilace, zvažováno zavedení VV ECMA. 

Proveden převaz CŽK, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

12. POD – Postupné snižování sedace s plánem buzení na další den. Výměna 

dialyzačního setu. Vznik malých dekubitů 2. stupně, jeden podél hrudní páteře, 

druhý v sakrální oblasti. Kůže se zachovalou integritou. Pacient pravidelně 

polohován a dekubity ošetřovány Cavillon sprejem a Mepilex Border prevencí. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

13. POD – Pro výraznou interferenci s UPV weaning a vigilizace při sedaci Dexdorem. 

NM postupně odtlumen do plného vědomí. Zánětlivé parametry v poklesu CRP 

220,5 mg/l, PCT 3,75 µg/l. Zhoršené jaterní funkce. Stávající antibiotická terapie 

Amikacin, Meronem, Flukonazol již 9. den, Edicin 6. den. 

14. POD – Pacient má febrilie, nabrány hemokultury – všechny negativní. V průběhu 

dne také výměna VAS systému. 

Provedeny převazy všech invazivních vstupů. 

15. POD – Pro svalové křeče neurologické konzilium: ,,Obraz těžké encefalopatie... 

spíše parinfekční etiologie.“ Dále změna antibiotické terapie, nyní Flukonazol (11. 

den) a nově Tygacil iniciálně 100 mg a dále 50 mg á 12 hodin (1. den). 

17. POD – Stav pacienta je stacionární.  

Proveden převaz CŽK, použité krytí Tegaderm s chlorhexidinem. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 
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18. POD – Pro rozvoj febrílií nasazen Tazocin 4,5 g á 12 hodin (1. den). Výměna 

dialyzačního setu. Odebrány hemokultury. 

19. POD – U pacienta provedeny převazy dekubitů a výměna VAC systému. 

Hemokultury z předchozího dne opět pozitivní na Staphylococcus epidermis, na 

základě toho výměna arteriálního katetru a CŽK. Ve sputu vykultivováno 

Pseudomonas aeruginosa, citlivé na Ciprofloxacin. Proto následuje další změna 

antibiotické terapie. Nyní Flukonazol (14. den) a Ciprofloxacin 400 mg á 12 hodin. 

(1. den) 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

20. POD – Stále stacionární zánětlivé parametry. CRP 317,0 mg/l, PCT 3,61 µg/l.  

Proveden převaz CŽK a dialyzační kanyly, použité krytí Tegaderm 

s chlorhexidinem. 

21. POD – Následuje extrakce Permcathu 58. den od zavedení pro nález 

Staphylococcus epidermis, zavedená nová hemodialyzační kanyla do levého třísla. 

Proběhla výměna dialyzačního setu. 

22. POD – Dochází ke snížení zánětlivých parametrů. CRP 165,0 mg/l. Proběhla 

výměna PMK. Pacient jinak stále na terapii Dexdoru a Amiodaronu společně 

s malými dávkami antihypertenziv. Pacient je živen do NJS. UPV režim úspěšně 

postupem redukovaný až na SPONT, FiO2 40 %, PEEP (Positive end-expiratory 

pressure) 8, tlaková podpora 18. 

23. POD – Výměna TSK (tracheostomická kanyla) a VAC systému, postupné zlepšení 

klinického stavu a pokles zánětlivých parametrů. Ukončena antibiotická léčba 

Flukonazol (18. den). Nyní Ciprofloxacin (5. den) a Biseptol 960 mg á 12 hodin (1. 

den). 

24. POD – Výměna dialyzačního setu. 

Proveden převaz CŽK a dialyzační kanyly, použité krytí Tegaderm 

s chlorhexidinem. 

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 

25. POD – Pacientovy byl zaveden Flexiseal z důvodu průjmovitých stolicích. 

C. difficile se nepotvrdilo. 

26. POD – Výměna arteriálního katetru. Pacient nově intermitentně na vlhkém nose.   

Provedena výměna infuzních linek a bezjehlových koncovek. 
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27. POD – Pozvolný pokles zánětlivých parametrů. Pacientovi provedena definitivní 

resutura sternotomie. Jinak pouze na kontinuálním Dexdoru, antihypertenzní terapii 

per os., antikoagulační terapii a neurolepticích. Dekubity ve fázi hojení, stržená 

kůže.  

28. POD – Z důvodu febrilií opět odběr hemokultur s přítomností Staphylococcus 

epidermis. Zánětlivé markery však nadále v poklesu. Nově vazopresorická 

podpora. 

29. POD – Změna antibiotické terapie, nyní Biseptol (7. den) a nově Amikacin 1 g á 24 

hodin (1. den). 

34. POD – Postupné zlepšení klinického stavu NM. Pacient spontánně ventiluje přes 

nově vyměněnou tracheostomickou kanylu, příjem per os. stravy. Nyní bez potřeby 

vazopresorické podpory. Zánětlivé parametry nadále v poklesu, CRP 109,9 mg/l, 

PCT 0,75 µg/l.  Biseptol z antibiotické terapie vyřazen (11. den), nyní pouze 

Amikacin 1 g á 24 hodin. Arteriální katetr extrahován a dialyzační kanyla 

přepíchnuta do v. jugularis interna. 

35. POD – Pacient pouze na Amiodaronu a koncetrovaném roztoku kaliumchloridu. 

Stále na kontinuální CVVHD. Toho času bez antibiotické terapie. Přeložen na 

jednotku nefrologické intenzivní péče FNKV. 

 

Dle dostupných dat byly všechny převazy invazí a výměny linek provedeny 

v předepsaném časovém rozmezí stanoveném klinikou. 

 

Případ pacienta NM je příkladem hospitalizace, která nebýt komplikací mohla mít 

naprosto jiný průběh. Od 3. POD se pacient opakovaně potýkal s infekcemi. Katétrová 

sepse zde figuruje pouze jako jeden z mnoha problémů. Pacient během 35 dní dostával 

průběžně 10 různých antibiotik. Pokud dva výše uvedené příklady nákladů za péči o 

pacienta s katétrovou sepsí byly v určitých ohledech sporné, v případě NM by se jednalo o 

zcela vykonstruovaný výpočet. 
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DISKUZE 

 Existuje mnoho studií týkajících se prevence katétrových sepsí. Lze dohledat i 

mnoho studií, které řeší náklady za tyto komplikace. Neexistuje však žádná, která by byla z 

České republiky ani z prostření s podobným zdravotním systémem. Hlavní význam této 

studie spočívá v odhalení hlavních nástrah při vytváření podrobnější studie na toto téma 

v našich podmínkách. V průběhu sběru dat pro tuto práci se například ukázalo, že je velice 

obtížné získat přesná finanční data, a to jak za materiál, tak i celkové vykázané částky. Jiné 

částky udává pojišťovna, s jinými částkami pracuje nákup zboží a nelze nutně 

předpokládat, že se jedná o stejné částky se kterými se pracuje na řídící úrovni nemocnice. 

Také účty pacientů jsou mezi klinikami navzájem nedostupné.  

 

Z uvedených kazuistik je dále zřejmé, že pro finanční analýzu je nutné získat více 

subjektů. Studie, které byly v těchto výzkumech úspěšné čítaly obvykle stovky pacientů. 

Průběh septického onemocnění byl u každého z pacientů v této studii velice odlišný, 

s tolika proměnnými nelze předpokládat přesný výpočet. Dostatečně velké množství 

pacientů s nejmenším možným množstvím jiných komplikací však, na klinice na které 

výzkum probíhal, nelze získat. I když byl malý vzorek subjektů překážkou, nízká četnost 

výskytu této komplikace na KCH klinice byla příjemným zjištěním. Největší limitací této 

práce však zůstává náročnost oddělení nákladů za katétrovou sepsi od všech ostatních 

léčebných výdajů.  

 

 Přínos práce však lze spatřit v několika ohledech. Podařilo se shrnout informace o 

centrálních venózních katetrech, čerpat ze studií z celého světa a vytvořit ucelené 

doporučení pro prevenci katétrových infekcí s ohledem na ošetřovatelskou péči, v tomto 

případě oblast často upozaděnou za lékařskými postupy.  

 

 Velice informativní je také výpočet nákladů na preventivní prostředky, který je 

v našich podmínkách unikátní, a i když se týká kardiochirurgických pacientů, má 

vypovídající hodnotu pro všechny lůžka s intenzivní péčí. V porovnání s částkami, ve 

kterých se pohybujeme při rozvoji katétrové sepse se jedná opravdu o zcela zanedbatelné 

náklady, a to i v případě delších hospitalizací. I přesto, že výsledky výše uvedených 

kazuistik nejsou bezchybné, je zřejmé, že si katétrové infekce žádají vyšší náklady na 

léčbu, a to v řádech desetitisíců až statisíců korun českých. Ekonomické zhodnocení 
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dopadů katétrových infekcí by spolu s dalšími vlivy mělo vytvářet účinný tlak na 

managementy zdravotnických zařízení, aby hledaly a implementovaly taková řešení, která 

by se snažila riziko těchto komplikací snižovat na nejnižší možnou úroveň. Nesporný je 

fakt, že u všech tří pacientů katétrová infekce vedla k náročnějšímu průběhu hospitalizace, 

těžší rekonvalescenci a pravděpodobně horší kvalitě života. Zabránit těmto následkům by 

mělo i nadále být primární motivací pro zlepšení ošetřovatelských i lékařských postupů 

v oblasti prevence katétrových infekcí.  
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DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 V průběhu získávání dat pro tuto práci se ukázalo být obtížné orientovat se ve 

výsledcích odebraných hemokultur. Hemokultury nebyly nabírané podle žádného 

standardního systému, značení bylo nesourodé a ve velmi různých kvalitách provedení. 

Sjednotit postup odebírání hemokultur, by pro zaměstnance kardiochirurgické kliniky jistě 

bylo přínosem a sestrám by mnohdy ulehčilo práci. Předpokladem také je, že při použití 

standardních postupů budou mít získané výsledky větší vypovídající hodnotu. Podkladem 

pro níže uvedený návrh doporučeného postupu jsou především standardní postupy FNKV, 

dokument SP_0533.  

 

 Pro nejpravděpodobnější záchyt bakterií v krvi je doporučeno odebrat 2 - 3 sady 

hemokultur v odstupu několika desítek minut, případně během 24 hodin. Towns a kol. 

(2010) udává, že 2 sady hemokultur zachytí 90 – 95 % bakteriémií a 3 sady zachytí           

95 – 99 % bakteriémií. Podle Kirna a Weinsteina odběr pouze jedné sady hemokultur 

výrazně snižuje senzitivitu testu. Špatná diagnóza pak může vést k podání drahé a neúčinné 

antibiotické léčby. Je vhodné alespoň jednu hemokulturu odebrat před nasazením 

antibiotik, případně před aplikací další dávky antibiotik. Pokud je to možné, je preferován 

odběr z periferní žíly. Při podezření na katétrovou sepsi se hemokultura odebírá z CŽK a 

zároveň z periferie. Před odběrem hemokultury z periferie je doporučeno pro jednodušší 

odlišení kontaminace kožní flórou od signifikantního nálezu provést stěr z dezinfikovaného 

místa sterilní výtěrovou štětičkou bez půdy. V žádném případě by nemělo dojít k umístění 

hemokultivačních lahviček obsahujících odebraný krevní vzorek do lednice.  

   

 Po dezinfekci a kontrolním stěru z kůže z místa vpichu se punkcí žíly od pacienta 

odebere 20 ml krve, která se po výměně jehly rozdělí do dvou připravených 

dezinfikovaných a označených hemokultivačních lahviček. Hemokultury je možné odebrat 

také za pomocí uzavřeného odběrového systému. Pokud je odebráno méně než 10 ml, 

přednost má lahvička pro aerobní kultivaci. Odběr z CŽK provádíme při nedostupnosti 

periferní žíly, nebo při podezření na katétrovou sepsi. Při odběru nejprve odebereme malé 

množství krve, která nebude použita pro hemokultivaci, teprve potom novou stříkačkou 

odebereme vlastní vzorek pro hemokultivaci. V případě podezření na katétrovou sepsi se 

krev neodtahuje. 
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DOPORUČENÝ POSTUP PRO ODBĚR VZORKŮ NA HEMOKULTIVAČNÍ 

VYŠETŘENÍ KCH-JPRP 

 

Pokud není indikováno ošetřujícím lékařem jinak, dodrž tento postup: 

• Odeber dvě sady hemokultur z periferie v odstupu 20 - 30 minut, případně během 24 

hodin. K tomu odeber alespoň jednu hemokulturu z CŽK pro záchyt katétrové sepse.  

• Hemokultury odeber před nasazením ATB, případně těsně před podáním další dávky 

ATB.  

• Odběr z periferie je preferovanou variantou a pouze pokud není proveditelný, lze jej 

nahradit dvěma sadami z CŽK.  

• Hemokultivační lahvičky by před použitím měly mít pokojovou teplotu. Před 

samotným odběrem je třeba gumovou zátku řádně ošetřit dezinfekčním přípravkem a 

nechat nejméně 1 minutu zaschnout. 

 

Při standardním odběru z periferie: 

Řádně dezinfikuj místo vpichu alkoholovým roztokem nebo přípravkem s 2% chlorhexidinem. 

Je třeba dodržet čas expozice a následně se vyhnout další palpitaci místa vpichu. Po odběru 20 

ml krve se obsah rozdělí pomocí dvou sterilních jehel do dvou hemokultivačních lahviček      

(1 lahvička = 1 sterilní jehla).  Pokud je odebráno méně než 10 ml krve, přednost má lahvička 

pro aerobní kultivaci. 

 

Při standardním odběru z CŽK: 

Pro vyšetření katétrové sepse sundej bezjehlovou koncovku a řádně odezinfikuj koncovou část 

lumenu CŽK. Následně odeber 20 ml krve a rozděl stejným způsobem jako při odběru 

z periferie. Při odběru z CŽK, z důvodu nedostupnosti periferie, po sundání bezjehlové 

koncovky a dezinfekci koncové části lumenu CŽK nejprve odtáhni 5 ml krve. Teprve poté 

čistou stříkačkou odeber 20 ml krve pro použití do hemokultivačních lahviček. 

 

Žádanka musí obsahovat: 

- místo, ze kterého byla krev odebrána, 

- tělesnou teplotu před odběrem, 

- přesný čas odběru, 

- informaci o případné ATB terapii, 

- strhnuté lepivé kódy z lahviček u příslušných kolonek v papírové verzi žádanky.  
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ZÁVĚR  

Katétrové infekce představují v rámci celé zdravotní problematiky malý 

epidemiologický i ekonomický problém. Z této práce je však zřejmé, že jsou i etickým 

problémem a nespokojenost s přetrvávající vysokou incidencí stoprocentně preventabilních 

komplikací by si s sebou ve svém pracovním životě měl nést každý zdravotník. Jedině tak 

můžeme účinně bojovat proti všem nemocničním infekcím, které ohrožují naše pacienty     

a zásadním způsobem mění výsledky jejich léčby. Výsledky této práce, především finanční 

aspekt, mohou být využity managementy zdravotnických zařízení při hledání odpovědí na 

zlepšení nejen ekonomických opatření.   



 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

BICUDO, D., BATISTA, R., FURTADO, G. H., SOAL, A., MEDEIROS, E. A. S. 

de. Risk factors for catheter-related bloodstream infection: a prospective multicenter study 

in Brazilian intensive care units. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 2011 [on-

line] 15(4), 328–331. [cit. 2020-12-08]. Dostupné z  doi:10.1016/s1413-8670(11)70200-8  

 

BION, J., RICHARDSON, A., HIBBERT, P., BEER, J., ABRUSCI, T., McCUTCHEON, 

M., et al. “Matching Michigan”: a 2-year stepped interventional programme to minimise 

central venous catheter-blood stream infections in intensive care units in England. BMJ 

Quality & Safety, 2012 [on-line] 22(2), 110–123. [cit. 2020-12-7]. Dostupné z 

doi:10.1136/bmjqs-2012-001325  

 

BODENHAM, A., S. BABU, J. BENNETT et al. Association of Anaesthetists of Great 

Britain and Ireland. Safe vascular access Anaesthesia, 2016 [on-line]. [cit. 2020-12-08]. 

ISSN 00032409. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/anae.13360 

CICOLINI, G., SIMONETTI, V., COMPARCINI, D. et al. Nurses' knowledge of 

evidence-based guidelines on the prevention of peripheral venous catheter- related 

infections: a multicentre survey. Journal of Clinical Nursing 2014 [on-line]. September 

2014, 23 (17–18), 2578–2588 [cit. 2020-12-21]. ISSN 0962-1067. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/jocn.12474  

COHEN, E. R., FEINGLASS, J., BARSUK, J. H., et al. Cost Savings From Reduced 

Catheter-Related Bloodstream Infection After Simulation-Based Education for Residents 

in a Medical Intensive Care Unit. The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, 

2010 [on-line] 5(2), 98–102. [cit. 2020-12-08]. Dostupné z: 

doi:10.1097/sih.0b013e3181bc8304  

 

DELIBERATO, R. O., MARRA, A. R., CORREA, T. D. et al. Catheter Related 

Bloodstream Infection (CR-BSI) in ICU Patients: Making the Decision to Remove or Not 

to Remove the Central Venous Catheter. Plos One 2012 [on-line]. 7(3), e32687, 1–6 [cit. 

2020-12-08]. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pone.0032687  



 55 

CHARVÁT, J. Dlouhodobé cévní vstupy – současná situace v ČR. MEDICAL TRIBUNE 

CZ Tribuna lékařů a zdravotníků, 2013 [on-line]. 20. Listopad 2013, [cit. 2020-12-20]. 

Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/31541-dlouhodobe-cevni-vstupy-soucasna-

situace- v-cr  

CHARVÁT, J. a kol.., Doporučení Společnosti pro porty a permanentní katetry (SPPK), 

Verze 2. platná od 10/2019 [on-line][cit. 2020-12-7]. Dostupné z: 

https://www.sppk.eu/?page_id=488  

CHARVÁT, J. a kol. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 

183 s. ISBN 978-80-247-5621-9.  

Databáze zdravotních výkonů. [on-line][cit. 2021-09-04] Dostupné z: https://szv.mzcr.cz 

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Healthcare- associated infections 

reported in intensive care units, Annual Epidemiological report for 2017. [on-line]         

[cit. 2020-12-30] Dostupné z:          

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/AER_for_2017-HAI.pdf 

FRASCA, D., DAHYOT-FIZELIER, C. a MIMOZ, O. Prevention of central venosus 

catheter-relater infection in the intensive care unit. Critical care, 2010 [on-line]. PMC. 14 

(2/212), [cit. 2020-12-21]. ISSN 1364-8535. Dostupné z: http://doi.org/10.1186/cc8853 

GIRARD, R., COMBY, CH. a JACQUES, D. Alcoholic povidone- iodine or 

chlorhexidine-based antiseptic for the prevention of central venous catheter-related 

infections: In-use comparison. Journal of Infection and Public Health, 2012 [on-line]. 5 

(1), 35– 42 [cit. 2020-12-30]. ISSN 1876-0341. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876034111001080  

HAJJEJ, Z., NASRI, M., SELLAMI, W. et al. Incidence, risk factors and microbiology of 

central vascular catheter-related bloodstream infection in an intensive care unit. Journal of 

Infection and Chemotherapy. Elsevier [on-line]. March 2014, [on-line] 20 (3), 163–168 

[cit. 2020-12-20]. ISSN 1341-321x. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jiac.2013.08.001 

 



 56 

HJALMARSSON, L. B., HAGBERG, J., SCHOLLIN, J., & OHLIN, A. Leakage of 

isopropanol from port protectors used in neonatal care—Results from an in vitro study. 

Plos One, 2020 [on-line] 15 (7), Dostupné z: sci-hub.se/10.1371/journal.pone.0235593  

HUMPHREY, J. S. Improving Registered Nurses' Knowledge of Evidence-Based Practice 

Guidelines to Decrease the Incidence of Central Line-Associated Bloodstream Infections: 

An Educational Intervention. Journal of the Association for Vascular Access [on-line]. 

September 2015, 20 (3), 143–149 [cit. 2020-12-20]. ISSN 1552-8855. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.java.2015.05.003  

HUGO, Jan a VOKURKA Martin. Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2015. 10. 

vydání. ISBN 978-80-7345-456-2. 

JINDROVÁ, B., STŘÍTESKÝ, M., KUNSTÝŘ, J., a kol. Praktické postupy v anestezii. 

Kapitola. MICHÁLEK, P. Zajištění intravaskulárního přístupu. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2016. s. 157-161. ISBN 978-80-247-5612-7.  

KAMBOJ, M., BLAIR, R., BELL, N., SON, C., et al. Use of Disinfection Cap to Reduce 

Central-Line–Associated Bloodstream Infection and Blood Culture Contamination Among 

Hematology–Oncology Patients. Infection Control & Hospital Epidemiology, 2015        

[on-line] 36(12), 1401–1408 [cit. 2020-12-08] Dostupné z doi:10.1017/ice.2015.219  

KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 

2007. 368 s. ISBN 978-80-247-1830-9.  

KIRN, T. J., & WEINSTEIN, M. P. Update on blood cultures: how to obtain, process, 

report, and interpret. Clinical Microbiology and Infection, 2013 [on-line] 19 (6), 513–520. 

[cit. 2021-03-13] Doi:10.1111/1469-0691.12180 

VAN DER KOOI, T., SAX, H., PITTET, D., VAN DIESSEL, J., VAN BENTHEM, B.,  

ZINGG, W. Prevention of hospital infections by intervention and training (PROHIBIT): 

results of a pan-European cluster-randomized multicentre study to reduce central venous 

catheter-related bloodstream infections. Intensive Care Medicine, 2017 [on-line] 44 (1), 

48–60. [cit. 2020-02-14] Dostupné z  doi:10.1007/s00134-017-5007-6  

 



 57 

LEISTNER, R., E. HIRSEMANN, A. BLOCH, P. GASTMEIER a C. GEFFERS. Costs 

and prolonged length of stay of central venous catheter-associated bloodstream infections 

(CVC BSI): a matched prospective cohort study. Infection 2014 [on-line] 42 (1), 31–36 

[cit. 2021-02-21]. Dostupné z doi: 10.1007/s15010-013-0494-z. ISSN 0300-8126. 

Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s15010-013-0494-z 

LONGMATE, A. G., ELLIS, K. S., BOYLE, L. et al. Elimination of central-venous- 

catheter-related bloodstream infections from the intensive care unit. BMJ Quality & Safety 

2011 [on-line]. 20 (2), 174–180 [cit. 2021-04-02]. ISSN 2044-5415. Dostupné z doi: 

10.1136/bmjqs.2009.037200  

LORENTEL, L., LECUONA, M., JIMÉNEZ, A., RAJA, L., CABERAa, J., et 

al. Chlorhexidine-silver sulfadiazine– or rifampicin-miconazole–impregnated venous 

catheters decrease the risk of catheter-related bloodstream infection similarly. American 

Journal of Infection Control, 2016 [on-line] 44 (1), 50–53. [cit. 2021-04-02] Dostupné z 

doi:10.1016/j.ajic.2015.08.014  

MIMOZ, O., CHOPRA, V., TIMSIT, J-F. What’s new in catheter- related infection: skin 

cleansing and skin antisepsis. Journal of Intensive Care Medicine 2016 [on-line]. 

November 2016, 42 (11), 1784–1786 [cit. 2021-03-09]. ISSN 0342-4642. Dostupné z: 

doi:10.1007/s00134-016-4244-4  

MOUREAU, N., FLYNN, J. Disinfection of Needleless Connector Hubs: Clinical 

Evidence Systematic Review. Nursing Research and Practice 2015 [on-line]. 2015, ID 

796762, 1–20 [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1155/2015/796762  

NOVOSAD, S. A., FIKE, L., DUDECK, M. A., et al. Pathogens causing central-line–

associated bloodstream infections in acute-care hospitals—United States, 2011–2017. 

Infection Control & Hospital Epidemiology, 2020 [on-line] 1–7 [cit. 2021-02-02]. 

Dostupné z doi:10.1017/ice.2019.303  

ONG, D. S. Y., BONTEN, M. J. M., SAFDARI, K., et al. Epidemiology, Management, 

and Risk-Adjusted Mortality of ICU-Acquired Enterococcal Bacteremia. Clinical 

Infectious Diseases, 2015 [on-line] 61(9), 1413–1420. [cit. 2020-12-08]. Dostupné z 

doi:10.1093/cid/civ560  



 58 

PEDROLO E., DANSKI M.T.R., WIENS A., BOOSTEL R. Cost effectiveness of dressing 

in the prevention of catheter-related infection in critically ill patients. The Journal of 

Infection in Developin Countries, 2018 [on-line] 12:871-877. [cit. 2020-12-08] doi: 

10.3855/jidc.10269. Dostupné z: https://jidc.org/index.php/journal/article/view/10269 

PRONOVOST, P. J, GOESCHEL, C. A., COLANTUONI, E. et al. Sustaining reductions 

in catheter related bloodstream infections in Michigan intensive care units: observational 

study. BMJ, 2010 [on-line]. c340:c309, 1–6 [cit. 2021-03-11]. ISSN 0959- 8138. Dostupné 

z doi:10.1136/bmj.c309  

SCALES, K. Reducing infection associated with central venous access devices. Nursing 

Standard, 2011 [on-line]. 11. May 2011, 25 (36), 49–56 [cit. 2021-01-11]. ISSN 0029-

6570. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/868855185?accountid=16730  

SCHWEBEL C., LUCET J.C., VESIN A., et al. Economic evaluation of chlorhexidine-

impregnated sponges for preventing catheter- related infections in critically ill adults in the 

dressing study. Critical Care Med, 2012 [on-line] 40(1): 11-17. [cit. 2020-12-08] doi: 

10.1097/CCM.0b013e31822f0604  

SHAH, H., BOSCH, W., THOMPSON, K.M., HELLINGER, W.C. Intravascular Catheter-

Related Bloodstream Infection. The Neurohospitalist, 2013 [on-line] 3 (3), 144–151. [cit. 

2020-12-08]. Dostupné z: doi:10.1177/1941874413476043  

SMITH, N. R., NOLAN, P. J. Central venosus catheters. Clinical Review, 2013 [on-line]. 

2013, 347(11), 1–11 [cit. 2020-12-08]. Dostupné z:                 

http://www.bmj.com/content/bmj/347/bmj.f6570.full.pdf 

SWEET, M. A., CUMPSTON, A., BRIGGS, F., CRAIG, M., HAMADANI, M. Impact of 

alcohol-impregnated port protectors and needleless neutral pressure connectors on central 

line–associated bloodstream infections and contamination of blood cultures in an inpatient 

oncology unit. American Journal of Infection Control, 2012 [on-line] 40(10), 931–934. 

[cit. 2020-12-21] Dostupné z doi:10.1016/j.ajic.2012.01.025  

ŠTERN, M., Standardní postup při kanylaci centrálního žilního řečiště. Akreditační 

standard Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 2019 [on-line] [cit. 2021-03-06] 

Dostupné z intranetu FNKV pod označením  SP_0527 rev.02.  



 59 

TIMSIT, J. F., BALEINE, J., BERNARD, L. et al. Expert consensus-based clinical 

practice guidelines management of intravascular catheters in the intensive care unit. Ann. 

Intensive Care, 2020 [on-line] 10, 118 [cit. 2020-12-08]. Dostupné z: https://sci-

hub.se/https://doi.org/10.1186/s13613-020-00713-4 

TIMSIT, J.F., MIMOZ, O., MOURVILLIER, B. et al. Randomized Controlled Trial of 

Chlorhexidine Dressing and Highly Adhesive Dressing for Preventing Catheter-related 

Infections in Critically Ill Adults. American Journal of Respiratory and Critical Care 

Medicine 2012 [on-line]. 15. December 2012, 186 (12), 1272–8 [cit. 2020-12-21]. ISSN 

1073-449X.Dostupné z: http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/rccm.201206-1038OC  

THOKALA, P., ARROWSMITH, M., POKU, E.,  et al. Economic impact of Tegaderm 

chlorhexidine gluconate (CHG) dressing in critically ill patients. J Infect Prev, 2016       

[on-line] 17: 216-223. [cit. 2021-03-06]. Dostupné z:           

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27582899/ 

TOWNS, M. L., JARVIS, W. R., & HSUEH, P.-R. Guidelines on Blood Cultures. Journal 

of Microbiology, Immunology and Infection, 2010 [on-line] 43 (4), 347–349. [cit. 2021-03-

13] doi:10.1016/s1684-1182(10)60054-0  

United States Centers for Disease Control and Prevention. Current HAI Progress Report. 

2019 [on-line] [cit. 2021-02-12] Dostupné z: https://www.cdc.gov/hai/data/portal/progress-

report.html 

United States Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of 

Intravascular Catheter-Related. 2011 [on-line] [cit. 2021-02-12] Dostupné z: 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf 

 

YE X., RUPNOW M., BASTIDE P., et al. Economic impact of use of chlorhexidine- 

impregnated sponge dressing for prevention of central line- associated infections in the 

United States. Am J Infect Control, 2011 [on-line] 39: 647-654. [cit. 2021-02-11] Dostupné 

z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21641681/ 

 

  



 60 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 

Tabulka	č.	1	...................................................................................................................................................	30	

Tabulka	č.	2	...................................................................................................................................................	31	

Tabulka	č.	3	...................................................................................................................................................	36	

Tabulka	č.	4	...................................................................................................................................................	37	

Tabulka	č.	5	...................................................................................................................................................	43	

 

 

  



 61 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha	č.	1:	Souhlas	se	zpracováním	diplomové	práce	ve	FNKV	..........................................	62	

Příloha	č.	2:	Identifikační	údaje	nekomplikovaných	pacientů	ve	vztahu	s	počtem	

vstupů	do	centrálního	venózního	řečiště	........................................................................................	63	

Příloha	č.	3:	Identifikační	údaje	chronických	pacientů	ve	vztahu	s	počtem	vstupů	do	

centrálního	venózního	řečiště	..............................................................................................................	64	

Příloha	č.	4:	Ukázka	krytí	s	chlorhexidinovým	polštářkem	přes	CŽK	a	SHEAT	se	Swan-

Ganz	katetrem	..............................................................................................................................................	65	



 62 

Příloha č. 1: Souhlas se zpracováním diplomové práce ve FNKV 

 

V Praze dne: 

Vyrizuje: 

Fakultni nemocnice Kralovske Vinohrady 
Namestkyne pro oseti'ovatelskou peci a rizenf kvality zdravotnf pece 
~robarova so, 100 34 Praha 10, telefon: 267 162 207, fax: 267 163 158 1Co: 00064173 

11.11 .2020 
Petra Kuterova Be. Julie Eliaiova 

Obor intenzivni pece 
3. LF UK 

Vee: Vyjadreni k zadosti o souhlas se zpracovanim diplomove prace 

Vazena kolegyne, 

k Vasr zadosti ve veci schvaleni zpracovanr diplomove prace na tema Prevence katetrovych 
infekci vcetne financni analyzy " ve FN Kralovske Vinohrady, Varn sdeluji, ze souhlasim za 
predpokladu 

- dodrzenf zakona c. 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podmfnkach jejich 
poskytovanf a zakona c.101/2000Sb. o ochrane osobnfch udaju v platnem znenf, 
vcetne souvisejfcfch predpisu; 

- ze poskytnuta data z FNKV jsou pouze pro ucely zpracovanf dane prace a dalsf 
prezentace dat muze byt realizovana pouze po predchozfm pfsemnem souhlasu 
namestkyne pro osetrovatelskou peci a rfzenf kvality zdravotnf pece. 

S pozdravem 

PhDr. Libus 
namestkyne pro 

i'fzenf kv 

asova, MBA 
ovatelskou peci a 

zdravotnf p~c~ .... . .-,, 
T7 ,. , -· 11 ·,-:,i 1 ~,i-..:.1:••j'_ jl.h· ........... 

~JJ.':';."V"I('· \ 'li' IOHf'J ,D': 
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1'11'o1Csli.!:< pro o;:cti o· ah·l si<ou , ....... ;1 l' 
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Příloha č. 2: Identifikační údaje nekomplikovaných pacientů ve vztahu s počtem vstupů do 

centrálního venózního řečiště 

Záznamový	arch	NEKOMPLIKOVANÍ	

Věk	 Pohlaví	
Délka	hospitalizace	
(den)	 Doba	zavedení	invaze	 Počet	vstupů	za	12hod	

71	 MUŽ	 0	 >24hod	 16	

62	 ŽENA	 0	 >24hod	 27	

73	 ŽENA	 2	 2	 10	

73	 ŽENA	 1	 1	 10	

73	 ŽENA	 0	 >24hod	 10	

73	 ŽENA	 0	 >24hod	 14	

77	 ŽENA	 0	 >24hod	 12	

64	 MUŽ	 0	 >24hod	 12	

78	 ŽENA	 2	 2	 11	

76	 ŽENA	 4	 4	 9	

73	 ŽENA	 4	 4	 12	

73	 ŽENA	 5	 5	 13	

51	 MUŽ	 0	 >24hod	 10	

51	 MUŽ	 1	 1	 9	

65	 ŽENA	 0	 >24hod	 13	

70	 ŽENA	 0	 >24hod	 21	

70	 ŽENA	 1	 1	 16	

75	 ŽENA	 0	 >24hod	 14	

69	 MUŽ	 3	 3	 10	

69	 MUŽ	 4	 4	 10	

72	 MUŽ	 2	 2	 11	

79	 ŽENA	 0	 >24hod	 16	

	 	 	
Průměr	 13,00	

	 	 	
Průměr	za	75,96	hod	 82,29	

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Příloha č. 3: Identifikační údaje chronických pacientů ve vztahu s počtem vstupů do 

centrálního venózního řečiště 

Záznamový	arch	CHRONICI	

Věk	 Pohlaví	
Délka	hospitalizace	
(den)	 Doba	zavedení	invaze	 Počet	vstupů	za	12	hod	

76	 MUŽ	 23	 9	 12	

76	 MUŽ	 24	 10	 13	

76	 MUŽ	 32	 18	 7	

72	 MUŽ	 12	 18/1	 11	

76	 ŽENA	 7	 7	 15	

76	 ŽENA	 8	 8	 13	

76	 ŽENA	 9	 9	 13	

68	 MUŽ	 7	 7	 17	

68	 MUŽ	 8	 8	 10	

68	 MUŽ	 12	 12	 8	

68	 MUŽ	 13	 13	 7	

84	 ŽENA	 7	 7	 9	

68	 MUŽ	 16	 2	 10	

68	 MUŽ	 17	 3	 13	

77	 ŽENA	 10	 10	 16	

77	 ŽENA	 11	 11	 15	

73	 ŽENA	 7	 7	 14	

73	 ŽENA	 8	 8	 14	

73	 ŽENA	 9	 9	 10	

73	 MUŽ	 19	 7	 12	

81	 ŽENA	 7	 7	 12	

81	 ŽENA	 8	 8	 10	

	 	 	
Průměr	 11,86	

	 	 	
Průměr	za	7	dní	 166,09	

 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Příloha č. 4: Ukázka krytí s chlorhexidinovým polštářkem přes CŽK a SHEAT    

se Swan-Ganz katetrem 

 
Zdroj: autorka práce, pořízeno na klinice KCH-JPRP ve FNKV  
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SEZNAM POUŽITÝCH ODBORNÝCH VÝRAZŮ 

bakterémie – přítomnost bakterií v krvi 

dehiscense – rozpad rány 

endotracheální intubace – proces zavedení tracheální rourky do průdušnice 

extraluminálně - infekce proniká do organismu migrací mikroorganismů z kůže podél 

katetru 

extubace – proces odstranění tracheální rourky z průdušnice 

glomerulonefritida – poškození ledvinového glomerulu 

hemotorax – přítomnost krve v pleurální dutině 

hyperparathyeróza – onemocnění štítné žlázy na podkladě nadměrné produkce 

parathormonu 

neuroleptika – také antipsychotika, léčiva určena především k terapii psychóz 

permcath – varianta tunelizovaného dialyzačního katetru 

vlhký nos – pomůcka umožňující oxygenaci přes tracheální kanylu bez použití UPV 

weaning – proces prolongovaného odpojování pacienta od umělé plicní ventilace 

(HUGO, VOKURKA, 2015) 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

APPE – Appendektomie  

ATB – antibiotika  

BAL – bronchoalveolární laváž    

BSI – Blood Stream Infection 

CABG – Coronary artery bypass grafting 

CDC – Center for Disease Control 

CI – Cardiac Index 

CLABSI – Central Line-Associated Blood Stream Infection 

CMP -  Cévní mozková příhoda 

CRBSI – Catheter-Related Blood Stream Infection 

CRP – C-reaktivní protein 

CVP – Central Venou Pressure 

CVVHD – Continuous veno-venous hemodialysis 

CŽK – centrální žilní katetr 

ČR – Česká republika 

DRG – Diagnosis-Related Group 

ECDC – European Center for Disease Control 

FNKV – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

HAI – Hospital Acquired Infection 

HDR – hygienická dezinfekce rukou 

JPRP – jednotka pooperační a resuscitační péče 

KCl – kaliumchlorid  

KCH – kardiochirurgie  

LDK – levá dolní končetina 

MAP – Mean Arterial Pressure 

NIV – neinvazivní ventilace 

PAD – perorální antidiabetika 

PCT – prokalcitonin  

PDK – pravá dolní končetina  

PICC – Peripherally inserted central catheter 

POD – pooperační den 

SIRS – Systemic Inflammatory Response syndrome 
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SPPK – Společnost pro porty a permanentní katetry 

TEE – Transesophageal Echocardiography 

TEP – totální endoprotéza 

TISS – Terapeutic Intervention Scoring System 

UPV – umělá plicní ventilace 

ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky 

VAC – Vacuum assisted closure  

VF – vena Femoralis 

VJI – vena Jugularis Interna 

VS – vena Subclaviaa 

WBC – White Blood Cells 

WHO – World Health Organisation 

(HUGO, VOKURKA, 2015) 

 

 


