
Abstrakt 
 

I přes to, že se každoročně v ČR uskuteční stovky transplantací, zůstávají i nadále 

další stovky pacientů na čekací listině, z nichž se ne všichni dočkají transplantace,  

která by jim zachránila život. Určitý podíl na tom může mít i neznalost a neuplatňování DCD 

ve zdravotnické praxi. V případě, že by se DCD stalo součástí běžné klinické praxe stejně 

jako DBD, tak by mohlo dojít k nárůstu počtu orgánů, které by byly k dispozici  

ke transplantacím. 

Cílem mé práce bylo zmapovat situaci DCD v ČR a zjistit, jak zdravotnicí vnímají 

výkon terminální extubace, který je součásti DCD procesu. Moje práce má teoretickou  

a praktickou část. V teoretické části shrnuji dostupné informace ohledně DCD, včetně 

průběhu procesu DCD. Dále moje práce pojednává o procesu terminální extubace, včetně 

vnímání zdravotníky o ukončení mechanické ventilace. Výzkumnou část práce jsem 

realizována kvantitativní metodou a probíhala dvoufázově. Jako výzkumná metoda byl  

v obou fázích použit nestandardizovaný dotazník. Vzhledem k tomu, že DCD úzce souvisí  

s paliativní péčí a ukončením orgánové podpory u terminálně nemocných, tak bylo v první 

fázi zjišťováno, zda na odděleních ARO v ČR dochází k poskytování paliativní péče,  

a pokud ano, tak jakým způsobem je paliativní péče poskytována. Druhá fáze byla zaměřena 

na vnímání terminální extubace nelékařskými zdravotníky a byla prováděna  

ve FNKV v Praze na oddělení RES I a RES II. 

Zjistila jsem, že v ČR zůstává DCD včetně terminální extubace zatím doménou 

zejména fakultních nemocnic, kdy jeden z hlavních důvodů může být nízká informovanost či 

neznalost zdravotníků z menších nemocnic o možnosti DCD. Dále jsem konkretizovala 

důvody, kvůli kterým zdravotníci pohlíží na terminální extubaci negativně. Tyto důvody jsou 

pak popsané v kapitole Metodika výzkumu a zpracování výsledků. 

Na závěr lze říci, že právě na ICU se nejčastěji můžeme setkat s potencionálními 

DCD. Zde jsou přijímaní pacienti s traumaty, polytraumaty či jinými těžkými stavy  

a pokud již u těchto pacientů není možnost další léčby, tak by se měla zvažovat možnost 

dárcovství orgánů. Aby k tomuto mohlo dojít, tak je nutné zajistit větší informovanost 

zdravotníků o této problematice např. formou seminářů či školení, a to je první  

a nejdůležitější krok k úspěchu. 

 


