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1. Úvod 

Zvyšující se trend rozšiřování přístrojového vybavení ošetřovacích jednotek intenzivní 

péče zvyšuje nároky kladené na ošetřující personál. Zdravotní sestry musí znát nejen 

problematiku základního onemocnění a strategii jeho léčení, ale musí vědět, jak 

zacházet s přístroji, na kterých je pacient životně závislý. U těchto přístrojů sestra musí 

znát indikace použití přístroje, jak přístroj připravit k použití, jak o něj pečovat, a také co 

je nutné sledovat na přístroji a u pacienta. Všechny tyto požadavky musí být plně 

saturovány dostatkem informací, ke kterým se zdravotní sestra snadno dostane. 

Úkolem mé diplomové práce je seznámit s extrakorporální membránovou oxygenaci. 

Jedná se o metodu, která dlouhodobě podporuje kardiovaskulární a (nebo) plicní 

systém, který selhal. Poskytuje tak organizmu pacienta čas na regeneraci nebo 

poskytne dostatek času pacientovi, který čeká na transplantaci či implantaci jiné 

podpory. 

Prozkoumáte-li českou či zahraniční literaturu zabývající se ECMO, pak zde chybí 

nějaký postup, jak má zdravotní sestra pečovat o pacienta připojeného na tuto 

podporu. Zdravotní sestra potřebuje ke své práci znát, jak bude o pacienta pečovat, co 

je nutné připravit či zajistit před napojením na podporu. Dále musí vědět, jak může 

s pacientem manipulovat, jaké komplikace se mohou vyskytnout a jak jim předcházet. 

Musí také vědět, co je nutné sledovat a dokumentovat 

Proto na základně informací z dostupné literatury a z praktických zkušeností je cílem 

této diplomové práce vytvořit jednoduchou příručku pro zdravotní sestry, které se o tyto 

pacienty starají. 
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2. Extracorporální membránová oxygenace 

Extracorporální membránová oxygenace (dále jen ECMO) je technika využívající 

mímotělního oběhu krve a oxygenátoru, kde dochází k nasycení přiváděné krve 

kyslíkem a odventilování oxidu uhličitého. Tato technika je využívaná k dlouhodobé 

podpoře plicních a (nebo) srdečních funkcí organizmu při život ohrožujícím respiračním 

a (nebo) oběhovém selhání. Mimotělní výměna krevních plynu umožňuje obnovu 

poškozeného plicního parenchymu u reverzibilního plicního poškození tím, že snižuje 

na minimum nebezpečí traumat působených extrémními ventilačními režimy a hypoxií. 

Při oběhovém selhání umožňuje poškozenému obnovu tím, že snižuje odpor, proti 

kterému srdce pracuje. Na rozdíl od standardního mímotělního oběhu, užívaného při 

kardiálních operacích, se většinou provádí kanylace velkých cév extrathorakálně a 

trváni mímotělního oběhu se obecně pohybuje v rozmezí 3 -20 dnu. Tato technika je ve 

světě úspěšně užívaná od roku 1975. Největšího využití dosáhla při terapii akutního 

respiračního selhání u novorozenců [1], 

2. 1 Principy ECMO 

ECMO je zařízení, které je připojeno na krevní oběh pacienta. Jedná se tedy o 

mimotělní oběh. Odváděná krev pacienta prochází přes oxygenátor v přístroji, kde 

dochází k výměně krevních plynů [2], 

Nejčastěji a nejběžněji používaný oxygenátor je membránový. Membrána oxygenátoru 

umožňuje výměnu plynů na podkladě molekulární difúze, která je důsledkem 

koncentračního gradientu (obrázek č.1) [2], 

Obrázek č. 1: Membrána oxygenátoru 

Odstraňování C02 z krve je závislé na průtoku krve membránou a externě dodávané 

směsi plynu z mixéru. Okysličení krve závisí na membránových a oběhových faktorech. 

C O , 
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Mezi membránové faktory patří difuzní vlastnosti membrány, velikost povrchových 

otvorů na membráně, podávaná koncentrace kyslíku, hustota krevních kapilár 

v membráně (tzv. Blood Path Layer) a frakce podávaného kyslíku ventilátorem. 

Oběhovými faktory se rozumí rychlost průtoku krve, dodávka kyslíku, délka průchodu 

erytrocytů oxygenátorem. Průtok a rychlost průtoku krve přes membránu oxygenátoru 

zajišťuje pumpa. Druh membrány oxygenátoru je vybírán podle: 

o tělesné hmotnosti pacienta 

o velikosti povrchu membrány 

o rychlosti průtoku krve a rychlosti výměny plynů. 

2. 2 Typy ECMO 

Metoda ECMO se rozlišuje podle způsobu napojení pacienta. Způsoby napojení jsou 

venoarteriální ECMO (dále jen VA ECMO) a venovenózní ECMO (dále jen W ECMO). 

VA ECMO 

Žilní krev je odebíraná a okysličována v oxygenátoru, odkud je vracena do arteriálního 

systému (viz obrázek č. 2), nejčastěji do a.femoralis, a.carotis (u novorozenců). 

Výhodou této metody je plná podpora kardiorespiračního systému. Tuto metodu lze 

využít i v situacích, kdy dojde k náhlému kardiorespiračnímu selhání. Umožňuje 

maximální perfůzní tlak do všech orgánů [2, str. 27], Nevýhodou je velký průměr kanyl, 

které jsou zavedeny v cévách. Arteriální kanyla může svým průměrem zhoršovat 

prokrvení tkání pod místem zavedení [2, str. 28; 3, str. 320], 

Obrázek č. 2: Schéma zapojení VA ECMO [4] 
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W ECMO 

Venovenózní podpora (obrázek č. 3) je využívána při samostatném respiračním 

selhání nebo při respiračním selhání kombinované srdečním selháním, které je 

způsobeno hypoxiií nebo nadměrným nitrohrudním tlakem, vytvořeným při mechanické 

plicní ventilaci. Okysličená žilní krev je vracena do žilní cirkulace a smísí se se 

systémovou venózní krví. Část smíšené venózní krve se vrací do mimotělního oběhu, 

zatímco ostatní část krve vstupuje do pravé síně a do plicniho řečiště, kde může dojít 

k dalšímu zvýšení oxygenace. Následně je krev rozehnána do celého systémového 

oběhu. Venovenózní oběh je limitován množstvím vracející se žilní krve, která může 

být zachycena zpět do mimotělního oběhu. Podpora je významně závislá na srdečním 

výdeji. Nedostatečné množství venózní krve může vést k neadekvátní podpoře 

[2, str. 26; 3, str. 319], 

Obrázek č. 3: Schéma zapojení VV ECMO [4] 

Hlavní nevýhodou u W ECMO je recirkulace. Recirkulace je návrat již okysličené krve 

zpět do extrakorporálního oběhu. Recirkulace nastává v různém stupni u všech 

pacientů připojených na ECMO. Objektivně lze zjistit výšku recirkulace podle odběru 

krve před membránou a následným výpočetem podle uvedeného vzorce. Průměrná 

výše recirkulace je až 30% [2, str. 28], 

_ Spre Ox - SVOz 

~ SpostOx - SVOz p stf 2Q] 

kde: SpreOx = saturace krve před membránou 

SpostOx = saturace krve za membránou 

SV02 = saturace smíšené venózní krve 
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Velikost recirkulace lze ovlivnit pozicí katetru/kanyl, velikostí průtoků krve pumpou, 

cardiac outputem, intravaskulárním objemem [2, str. 28]. 

Změna z W ECMO zapojení na VA ECMO zapojení je možná. 

2. 3 ECMO přístroj 

S požadavkem jednoduché obsluhy a přístupnosti všech součástí ECMO není toto 

zařízení nijak malé (viz obrázek č.4). Přesto je tento přístroj mobilní v rámci kliniky 

Existuje i ECMO zařízení, které je menších rozměru a je vhodně pro transport pacienta 

na větší vzdálenosti (obrázek č.5), tzv. MECC [5], 

Obrázek č. 4: ECMO [30] Obrázek č. 5: MECC [5] 

ECMO je přístroj, který se skládá z těchto hlavních částí: 

• oxygenátor a tepelný výměník. 

• krevní pumpa. 

• řídící jednotka pro plyny. 

• soustava přívodních a odvodních hadic, kanyly. 

Zabezpečovací součásti ECMO: (nemusí být součástí všech ECMO zařízení) 

• detektor vzduchových bublin 

• čidla pro kontinuální monitoraci teploty krve, p02 

v tepenné krvi, saturace 0 2 v smíšené žilní krvi. 

• monitorace tlaku - monitorace je umístěná před i za 

oxygenátorem. 
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Oxygenátor 

Funkce oxygenátoru spočívá v obohacení krve kyslíkem a odstranění C02, jedná se 

tedy o umělou plíci. První oxygenátor vyvinul v roce 1888 Von Frey a Gruber [2, str.46]. 

Pro dlouhodobé použití u ECMO je nejvhodnější membránový oxygenátor [10], který 

vyvinuli Bramson, Kolobow, Lande a další [3, str. 78], Výměna plynu je založena na 

principu difúze, která probíhá přes difuzní membránu (viz obrázek č. 6) 

Obrázek č. 6: Průřez membránovým oxygenátorem [6] 

Vlákna membrány jsou nejčastěji vyrobena materiálu, jako je polycarbon nebo 

polyethylpenten. 

Oxygenátor (viz obrázek č. 7) s difuzní membránou je většinou rozdělen do dvou 

komor. První komora obsahuje vlákna výměníku tepla a difuzní oxygenační vlákna, 

která jsou uspořádána křížem. Druhá komora se skládá pouze z oxygenačních vláken. 

Oxygenační vlákno je pravá difuzní membrána, která umožňuje výměnu plynu na 

podkladě molekulární difúze, jež je důsledkem koncentračního gradientu. Krev 

přitékající do oxygenátoru protéká membránou, kde je temperována a okysličována 

v první komoře. Ve druhé komoře probíhá pouze okysličení. Oxygenátor ještě obsahuje 

tzv. ventilační membránu. Ventilační membrána slouží k usnadnění plnění, ventilace a 

eliminace vzduchu během perfúze. Vnitřní povrch oxygenátoru a membrány jsou 

ošetřeny heparínovo-albumínovým nátěrem, který umožňuje delší použití oxygenátoru. 

Tento nátěr je kontraindikován u pacientů s podezřením na Heparínem indukovanou 

trombocytopenii (dále jen HIT) [7], 
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Obrázek č. 7: Oxygenátor [30] 

Krevní pumpy 

1) Centrifugální pumpa (obrázek č. 8): Jedná se o odstředivý typ pumpy s možností 

regulovat otáčky a tedy průtok mimotělním okruhem. Její obsluha je jednoduchá a 

veškeré monitorované hodnoty jsou zobrazovány na displeji. Je vhodná pro 

dlouhodobé použití. Vytvářejí nepulzní krevní tok. Při jejím provozu nedochází 

k hemolýze krve, k neustálému otěru hadic, k tvorbě vysokých tlaku v systému, a tím je 

sníženo riziko masivní embolizace vzduchu a tvorby mikrobublin [7], 

Obrázek č. 8: Centrifugální pumpa [7] 

2) Válečková pumpa (viz obrázek č. 9) se využívá spíše u klasických mimotělních 

oběhu, které jsou používány při kardiochirurgických operacích. Vytvářejí nepulzní 

krevní tok. Mezi nevýhody patří neustálý otěr hadic, komprese krevních elementu, 

možnost generování vysokých přetlaků či podtlaků a následný vznik mikrobublin plynů 

[7]. 



Obrázek č. 9: Válečková pumpa [7] 

Pokud je krevní tok přiměřený pro konečné orgány, není nonpulzativní tok škodlivý 

[2, str. 52], 

Řídící jednotka pro plyny (viz obrázek č 10) 

Pro správnou funkci metody ECMO je nutné zajistit dostatečnou dodávku kyslíku, která 

pokryje veškerou metabolickou potřebu těla. 

Obrázek č. 10: Řídící jednotka pro plyny [30] 

Spotřeba kyslíku (VO2J 

Spotřeba kyslíku těla je definovaná jako dané množství kyslíku, které je spotřebováno 

všemi tkáněmi těla při aerobním metabolizmu. Množství potřebného kyslíku při 

základním metabolizmu se pohybuje u novorozence okolo 5-8ml/kg/min., u většího 

dítěte 4-6 ml/kg/min. a u dospělého člověka okolo 3-5ml/kg/min. Podmínky, které 

ovlivňují spotřebu kyslíku ve tkáních, jsou obvykle odpovědné za změnu v dodávce 
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kyslíku. Při onemocněni dochází ke snížení dodávky kyslíku, která je nedostačující pro 

požadavky aerobního metabolizmu, a tím dochází k rozvoji anaerobního metabolizmu 

a acidózy. Spotřeba kyslíku ve tkáních je dána rozdílem množstvím kyslíku v tepenné 

(Ca02 - množství kyslíku v arteriální krvi) a žilni krvi (Cv02 - množství kyslíku ve 

venózní krvi). Množství spotřeby kyslíku lze vypočítat pomocí vzorce 

[2, str. 24, 25 a 26], 

C.0.(Ca02 - Cv02) = V02 

[2, str.24] 

Jestliže cardiac output (C O.) je konstantní, dochází při zvýšení spotřeby kyslíku ve 

tkáních a tím dochází i k zvětšení rozdílu množství kyslíku mezi arteriální a venózní 

krví.111 Když je spotřeba kyslíku zvýšená, tělo si ji kompenzuje vyšší dodávkou kyslíku 

do tkání. Dochází ke zvýšení cardiac output, a tím i ke zvýšení Ca02. Pokud nemůže 

být srdeční výdej nadále zvyšován, nemůže být arteriální krev adekvátně okysličená 

(při respiračním selhání) [2, str. 25], 

Dodávka kyslíku (D02) [2, str. 25] 

Vlivem ECMO dochází ke zvýšení průtoku a také i ke zvýšení Ca02. 

<>02=Ca02 C.O [2 str 25] 

C O. je možné také zvýšit pomocí inotropní podpory. Zvýšení množství kyslíku 

v arteriální krvi lze docílit pomocí zvýšené frakce podávaného kyslíku (dále jen Fi02), 

podáním krevní transfuze (zvýšení množství hemoglobinu) nebo změnou ventilačních 

parametrů. Velmi dobrým monitorem pro adekvátnost okysličení tkání je hodnota 

saturace kyslíku ve smíšené venózní krvi (dále jen Sv02) [9, str. 660], Sv02 je hodnota, 

ve které se reflektuje průměrný kyslíkový obsah veškeré žilní krve vracející se k srdci. 

Normální hodnota smíšené venózní krve je okolo 75%, to značí, že pouze 25% kyslíku 

je využito tkáněmi. Náhlé snížení hodnot Sv02 může značit nedostatečné množství 

kyslíku ve tkáních. Pokud je Sv02 výší může to značit zlepšení dodávky kyslíku do 

tkání, snížení spotřeby kyslíku metabolismem nebo kritické snížení perfúze v periferii 

[2, str. 25 a 26], 
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Soustava přívodních a odvodních hadic, kanyly 

Důležitou součástí okruhu jsou vhodně zvolené kanyly. Průměr odvodní kanyly je 

limitujícím faktorem průtoku celým systémem. Měla být proto co největší. Podle 

zkušeností je, při použití centrifugální pumpy, plně dostačující kanyla o průměru 21 F. 

Vhodná kanyla je armovaná stuhou stěnou, aby nemohlo dojít kjejímu kolapsu. 

Kanyly jsou většinou opatřené tzv. luer, což je místo, kde je možno připojit další 

zařízení [10, str. 170], 

Povrch přívodních a odvodních hadic může být potažen vrstvou heparinu. Pokud jsou 

takové hadice používány, je možné snížit dávku podávaného heparinu na minimum 

[10, str. 170], 

2. 4 Indikace ECMO podpory 

I když se ECMO používá od roku 1972, nejsou kritéria pro napojení dospělého 

pacienta zcela přesně stanovena. Každé pracoviště má svá kritéria, podle kterých se 

rozhoduje. Indikace ECMO je nutné rozdělit podle typů podpory. Proto indikace dělíme 

• podpora respiračního systému = indikace venovenózního ECMO 

• podpora kardiovaskulárního systému = indikace venoarteriálního ECMO 

U venovenózního ECMO se jedná o stavy respiračního selhání, kdy není možné přes 

veškerou dostupnou péči udržet parciální tlak kyslíku v arteriální krvi (dále jen p02) nad 

50mmHg a parciální tlak oxidu uhličitého (dále jen pC02) pod 50mmHg. Samozřejmě 

musí být předpokládaná určitá reverzibilita stavu pacienta [10, str. 169], 

U kardiovaskulární podpory (venoarteriální ECMO) se jedná o akutní selhání srdce 

způsobené akutním infarktem myokardu (s nebo bez mechanické komplikace), plicní 

embolíí, fulminantní myokarditidou, postkardotomickým šokem, otravou kardiofarmaky 

či akutní selhání způsobené exacerbace chronického srdečního selhání. VA - ECMO 

lze použít i u akcidentální hypotermie a také u periporodní kardiomyopatie [11], Tato 

podpora lze využít, jako tzv. „bridge - most" k transplantaci, náhradě chlopně nebo 

implantaci jiné podpory, nejčastěji LVAD. [2, str. 88; 13, str. 28] 

U všech těchto vyjmenovaných stavů musí být předpokládaná určitá reverzibilita stavu 

pacienta [10, str. 169], 
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Kontraindikace použití ECMO můžeme rozdělit na kontraindikace absolutní a relativní. 

• Absolutní kontraindikace: 

o Kontraindikace systémové antikoagulace (např. hemorrhagická diatéza, 

podezření na Heparinem indukovanou trombocytopénii). 

o Terminální onemocnění 

o Pokročilé multiorgánové selhání (dále jen MODS). 

o Nekontrolovatelná metabolická acidóza 

o Poranění centrální nervové soustavy - trvalé či úrazové poškození. 

[2, str. 87; 10, str. 169; 12] 

• Relativní kontraindikace: 

o Umělá plicní ventilace nad 6 až 7 dní. 

o Dysfunkce myokardu (srdeční index <3,5l/min./m2) při inotropní terapii, 

o Srdeční zástava, 

o Septický šok u endokarditídy. 

o Věk nad 60 let - podle dosavadních zkušeností je jejich mortalita ve 

spojení s použitím této metody více než 80% [10, str. 169], 

[2, str. 87; 12] 

2. 5 Kanylace 

Technika kanylace 

Zavedení kanyl může být provedeno operačním přístupem nebo perkutánně. Operační 

přístup se nejčastěji volí u pacientů, kterým se kanyla zavádí přímo do aorty či pravé 

komory. Pro operační přístup je volena střední sternotomie nebo standardní cervikální 

incize, v celkové anestezii. Perkutánní přístup je proveden nejčastěji Seldingerovou 

metodou, v lokální anestezii [3, str. 320], 

Typy zavedení kanyl 

A) ONE - SITE se používá u W ECMO (viz obrázek č. 11). Obvykle se používá u 

novorozenců, malých dětí. Kanyla je zavedena přes venu jugularis interna do pravé 

komory. Desaturovaná krev je odsávána přes vnější otvory ve stěně kanyly, a 

okysličená krev je vedena vnitřním lumenem kanyly a je směřována přímo proti 

trikuspidální chlopni [2, str. 29 a 45; 8], Používaná velikost kanyly 12 - 18F. Pozice 

dvouluminového katétru je velmi kritická. Pacient musí mít hlavu ve střední čáře, 

vstup katétru by měl být proti pacientovu krku a za uchem. Při změně polohy může 

dojít ke zvýšení recirkulace. Ke snížení recirkulace může pomoci zavedení, tzv. 

hlavový katétr, který je umístěný v pravé jugulární žíle směrem k hlavě 
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kjugulárnímu bulbu. Tato kanyla snižuje venózni tlak a může také výrazně snížit 

riziko vzniku intrakraniální patologie [2, str. 29 a 45; 3, str. 320], 

Obrázek č. 11: One-site kanylace [14] 

B) TWO-SITE: Krev je jednou kanylou odebírána a druhou kanylou je vracena 

zpět do oběhu ( viz obrázek č. 12) [3, str. 319] 

Obrázek č. 12: Two-site kanylace [14] 

C) TWO - SITE + single lumen catheter. Využívá se u VA ECMO, kdy po zavedení 

kanyly do přívodně cévy (nejčastěji a.femoralis) může dojít obturaci tepny zavedenou 

kanylou. Tato obturace způsobuje snížené prokrvení až zástavu prokrvení distálně od 

vstupu kanyly do cévy. Z preventivních důvodů, ale i jako intervence je možné zavést 

kanylu, která umožní retrográdní tok části krve vracené do těla pacienta (viz obrázek 

č.13)[2, str. 28, 3, str. 319], 
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Obrázek č. 13: Two-site + single lumen catheter [30] 

2. 6 Monitorace ECMO terapie 

Během terapie ECMO je nutno pravidelně sledovat, jak pacienta, tak i vlastní přístroj a 

jeho příslušenství. Kontrola by měla probíhat kontinuálně a komplexně. Během 

připojení pacienta na ECMO je nutné kontrolovat: 

• hemokoagulaci. 

• krevní plyny. 

• monitorace ECMO oběhu 

• monitoring pacienta. 

Kontrola hemokoagulace 

Krev je v mimotělním oběhu vystavena styku se syntetickými látkami, ty způsobují 

aktivaci koagulační kaskády a spuštění imunitních reakcí. 

Principem antikoagulační léčby při ECMO je podávání co nejmenší dávky 

antikoagulace, tak aby byl zajištěn dostatečný stupeň antikoagulace a omezen výskyt 

hemoragických komplikací, po celou dobu připojeni. 

Koncept částečné heparinizace pacienta na mimotělním oběhu navrhl jako první 

Bartlett et al.[8]. 

Aktuálně se na začátku léčby podává bolus heparinu (40 až 150 lU/kg) a následně je 

podáván heparin kontinuálně v dávce 20-70 lU/kg/h [2, str. 91], Dávka heparinu je 

upravována podle výsledků activated clotting time (dále jen ACT) či aktivovaný 

parciální tromboplastinový čas (dále jen APTT). Hodnota ACT by se měla pohybovat 

okolo 160 - 220s. a hodnota APTT 60 - 65s. [2, str. 91], Pravidelně je také nutné 

kontrolovat krevní obraz a hemokoagulační vyšetření pacienta, zvláště počet erytrocytů 

a trombocytu, hematokrit, fibrinogen, protrombin [15, str. 661], 
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Krevní plyny 

Vyšetření na krevní plyny se provádí z arteriální krve, která je odebraná z těla pacienta. 

Pravidelnou monitoraci lze zjistit dynamiku změn ve spotřebě kyslíku organizmem a 

umožňuje personálu adekvátně na změny reagovat. Pro optimalizaci dodávky kyslíku 

je nutné odebírat nejen arteriální krev na krevní plyny, ale také smíšenou venózní krev, 

Saturace smíšené venózní krve je velmi dobrým monitorem adekvátnosti okysličení 

tkání. Z výsledků saturace arteriální a venózní krve lze velmi snadno vypočítat 

spotřebu kyslíku pacientem a také potřebné množství kyslíku, který je nutný pacientovi 

dodat [15, str. 660], 

Monitorace ECMO oběhu a monitoring pacienta 

Během připojení pacienta je nutné pravidelně sledovat všechny součásti mimotělního 

oběhu. Například u kanyl a hadic je nutné sledovat celistvost a polohu. Řídící jednotka 

ECMO (viz obrázek č. 14) kontinuálně sleduje průtok krve pumpou, tlak v hadicích a 

v oxygenátoru. Jakýkoliv problém je signalizován světelně i zvukově. U pacienta 

zvláště sledujeme hodnoty středního arteriálního tlaku (dále jen MAP), centrálního 

venózního tlaku (dále jen CVP), saturaci na periferii (dále jen Sp02), prokrvení, barvu a 

teplotu kůže pacienta po celém těle, hodinovou diurézu, množství C02 ve výdechu 

(dále jen EtC02), velikost a tvar zornic. Aktivně je nutné vyhledávat známky krvácení a 

neurologické deficity (poruchy citlivost, mravenčení, pohyblivost, spasticita aj.). 

Obrázek č. 14: Řídící jednotka ECMO přístroje 
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2. 7 Vliv ECMO terapie na organizmus pacienta 

1. hemodynamické změny (viz obrázek č. 15) 

Arteriální krevní tlak po připojení na ECMO je nejlépe vyjádřen středním arteriálním 

tlakem (dále jen MAP). Po zahájení ECMO dochází k systémové vazodilataci, která se 

projeví náhlým poklesem tlaku. Vazodilatace je vyvolána systémovou zánětlivou 

odpovědí organizmu na extrakorporální oběh nebo příčinou mohou být podávané léky 

či rozvoj sepse. Stupeň a délka trvání poklesu tlaku souvisí s počátečním stavem 

pacienta [2, str. 31]. 

Obrázek č.15: Hemodynamické změny [2] 

Uypiiss tlyjKi'.*. 

Srdeční funkce: Během ECMO může dojít ke zvýšení nebo ke snížení afterloadu. 

Zvýšený afterload vyvolá systémovou hypertenzi, která může způsobit nitrolební 

krvácení či podpořit dilataci levé komory. Zvýšení je vyvoláno aktivací 

renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem, hyperhydratací, zvýšeným průtokem 

ECMO oběhem nebo může být obrazem stabilizace pacienta. Toto zvýšení se častěji 

vyskytuje u W ECMO. Snížený afterload je vyvolán selháním systémové cévní 

rezistence, velikostí průtoku krve pumpou a nízkým srdečním výdejem. Snížení 

afterloadu způsobuje snížení distenze levé komory. Průtok levou komorou však musí 

být dostatečný pro adekvátní perfúzi tkání [2, str. 31 až 35], 

Pacient připojený na ECMO má sklon k nižší tepové frekvenci, která může souviset 

s normální baroreflexní odpovědí, která se projevuje sníženou tepovou frekvencí a 

zvýšeným krevním tlakem [2, str. 34], U W ECMO může být nižší srdeční frekvence 

příznakem lepší oxygenace, korekce acidózy a redukce endogenních a exogenních 

katecholamínů [2, str. 33], 

VA ECMO při zahájení se může objevit tzv. syndrome of cardiac stunning = srdeční 

ochromení. Tento stav se u pacienta objevuje po 48 hodinách trvající ECMO terapie. 

Příčina tohoto stavu není zcela jasná, může však souviset s reperfúzí tkání a 
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následným vyplavením volných kyslíkových radikálů z poškozených tkání 

[2, str. 34, 90], 

W ECMO sníženi srdečních funkcí je většinou způsobeno druhotně vlivem hypoxémie 

a acidózy, nejde však o primární příčinu. Srdeční funkce se mohou zlepšit vlivem 

dostatečné oxygenace. Perfúze plicního řečiště vysoce okysličenou krví může způsobit 

snížení plicní vaskulární rezistence a afterloadu v pravé komoře. Mimořádně se muže 

objevit srdeční ochromení u pravé komory. Pravá komora reaguje dilatací a dochází 

k vychýlení mezikomorového septa, které zasahuje do levé komory. Funkce levé 

komory je tím omezena - snížené plnění a snížení srdečního výdeje [2, str. 34], 

2. Změny v distribuci krevního objemu 

Vazodilatace je způsobena systémovou zánětlivou odpovědí na mimotělní okruh. 

Odpověď je vyvolána kontaktem krve s umělým povrchem hadic a zvláště s povrchem 

oxygenátoru. Zánětlivé mediátory aktivují komplement, cytokiny, interleukíny, 

prostaglandíny a zametače volných radikálů. Pozdější výskyt vazodilatace může být 

známkou rozvíjející se sepse, acidózy či vlivem podávaných léků [2, str. 34 a 35], 

Jako prevence poklesu systémového tlaku a dalších komplikací je nutná aplikace 

infuzních roztoku. Infuzní roztoky doplní intravaskulární objem a sníží viskozitu krve. 

Hodnota hematokritu by se měla pohybovat nad 30 g/l [2, str. 35], Pozdější zvýšené 

nároky na dodání infuzních roztoků mohou být známkou rozvoje sepse, krvácení nebo 

počínajícího intraabdominálního procesu, např. pankreatitidy [2, str. 35], 

Známkou dostatečné podpory pomocí ECMO je teplá periferie a přijatelná diuréza 

moče. Výzkumy na zvířatech připojených na VA ECMO ukázaly, že průtok krve, který 

je zajištěn mirnotělním oběhem, přednostně zásobuje aortální oblouk, zatímco 

koronární a abdominální tepny primárně zásobuje krev z funkční levé komory [2], 

3. Plíce a plicní cévní řečiště 

Výměna plynů je závislá na funkčnosti membrány. K okysličení a k odstranění C02 

mohou také přispívat plíce pacienta. Absorpce kyslíku přes plicní membránu je závislá 

na velikosti krevního zásobení plic. Vlivem aktivace imunologických procesu může dojít 

k rozvoji edému plic (více Zánětlivá odpověď organizmu str. 27). Při léčbě plicní 

hypertenze dochází k vazodilataci plicního řečiště. Vazodilatace řečiště může způsobit 

vznik respirační alkalózy, která vyvolá vasokonstrikci cév v mozku [2, str. 35 a 36], 

4. Trávicí trakt 

Desai J. B., a kol. v roce 1984 provedl výzkum krevního průtoku játry na psech, kteří 

byli připojeni na mimotělní oběh. Výsledkem jejich zkoumání bylo, že krevní zásobení 

mesenterických cév, veny portae a arteria hepatica je snížené. Distribuce krve v játrech 

je omezená vlivem sníženého průtoku krve arterií hepaticou a zvýšeným průtokem 
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portálních žil. Poruchy funkce jater mohou být také způsobeny hypotenzí nebo 

hypertenzí, vyskytující se během začátku terapie ECMO [2, str. 36 a 37], 

Důležitá je výživová suplementace pacienta na ECMO. Z počátku je obvykle 

aplikovaná totální parenterální výživa, která je postupně nahrazována enterální výživou 

[2, str. 37], 

5. Vylučovací systém 

Výzkumy o vlivu mimotělního oběhu na funkci ledvin se objevily již při používáni 

krátkodobého mimotělního oběhu při kardiochirurgických operacích. Při mimotělním 

oběhu dochází k přechodné redukci průtoku krve ledvinami (pulzový průtok ledvinami 

může zlepšit kortikální krevní průtok). Před začátkem ECMO terapie mají pacienti často 

hypotenzi, hypoxémii a acidózu. Krevní průtok ledvinami je obvykle snížený. Jestliže 

dojde k obnovení standardních hodnot středního arteriálního tlaku, dojde ke zlepšení 

perfúze ledvinami a tím i k obnovení funkce ledvin. Míra obnovy funkce ledvin je 

závislá na délce hypotenze a předchorobím. Pokud dojde k rozvoji akutního renálního 

selhání, je jeho léčba stejná jako u pacientů bez ECMO. Při nutnosti dialyzační léčby, 

lze mimotělní oběh ECMO využít i pro dialyzační léčbu [2, str. 37], 

6. Nervový systém 

Během ECMO je průtok krve mozkem ovlivněn hemodynamickou nestabilitou pacienta, 

nepulzativním krevním průtokem, systémovou heparinizací. Příčinou neurologického 

poškození je výskyt hypoxie, acidózy a dalších stavů, které nastaly před zahájením 

terapie ECMO. Delší hypoxie má za následek ztrátu mozkové autoregulace. Pokud 

dojde k obnovení dodávky okysličené krve do mozku, dochází k redukci průtoku krve 

mozkem. Redukce průtoku je vyvolána vyšším perfúzním tlakem a dochází ke zvýšení 

mozkové zranitelnosti. Komplikace, které mohou vzniknout během ECMO, jsou 

intrakraniální krvácení, cévní mozková příhoda (ischemická příčina), poruchy vědomí. 

Intrakraniální krvácení je nejhorší komplikace při terapii ECMO. Klinicky se krvácení 

může projevit náhlým poklesem hodnoty EtC02, dilatací zornic, změnou tvaru zornic/e 

aj. Nutné je pravidelné sledování kvality a kvantity vědomí, výbavnost reflexů, svalový 

tonus, velikost zornic a oční pozadí, výskyt křečí a postavení končetin. Preventivně by 

mělo být prováděn, v pravidelných intervalech, Dopplerovské ultrazvukové vyšetření 

průtoku krve mozkem [2, str. 37 - 39], 

7. Endokrinní systém 

Mimotělní oběh způsobuje zvýšení hladiny hormonů. Veškerá dosud dostupná data 

nejsou zcela specifická. 

• Pankreas 

U některých pacientů může dojít ke zvýšení pankreatických enzymů, ale 

většinou nedochází ke vzniku pankreatitídy. 
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• Nadledvinky 

Adrenokortikoidní hormony jsou velmi významně zvýšené. Adrenokortikotropní 

hormon (dále jen ACTH) je také zvýšen. Při nepulzativní perfúzi dochází 

k redukci hormonálních odpovědí. Velmi problematický může být vzestup 

kortikotropních hormonů při napojení na mimotělní oběh. 

• Štítná žláza 

Volný T3 a volný T4 jsou zvýšeny vlivem systémové heparinizace. Vlivem 

heparínu dochází k uvolnění proteinových vazeb hormonů. T3 je velmi důležitý 

jako regulátor tepové frekvence a reguluje odpověď p adrenergních receptorů 

na buněčných membránách myokardu. Se začátkem mímotělního oběhu 

dochází k významnému poklesu koncentrace celkového T3, pokles je způsoben 

hemodilucí pacienta. 

Hladiny TSH nejsou během mímotělního oběhu nezměněny. 

[2, str. 41 až 43; 16, str. 55] 

8. Imunitní systém, Zánětlivá odpověď 

Zánětlivá odpověď je způsobená expozicí krve s umělým povrchem a s membránou 

oxygenátoru ECMO oběhu. Při terapii ECMO dochází k aktivaci komplementu, a to 

cestou klasickou (aktivace antigen-protilátka), tak i alternativní (aktivace povrchem 

bakterií / cizího tělesa) [2, str. 41], 

Mimotělní oběh způsobuje totální pokles hladiny komplementu v séru, zároveň však 

dochází k vzestupu interleukínů IL-6 a IL-8. Hladiny TNF (tumor nekrotizující faktor) a 

IL-1 jsou beze změn. Bez ohledu na délku ECMO terapie, dochází k postupnému 

vzestupu hladiny komplementu k normálním hodnotám během 24 hodin [2, str. 41], 

ECMO také ovlivňuje buněčnou imunitu. Během prvních 24 hodin ECMO dochází 

k aktivaci a tím i ke snížení hladiny neutrofilů a k poruše funkce chemotaxe. Aktivované 

neutrofily se hromadí v plicní tkáni, čímž způsobí uvolnění volných kyslíkových 

radikálů. Volné kyslíkové radikály zvyšují permeabilitu plicních kapilár, která vede k 

rozvoji plicního edému. Pokles neutrofilů obvykle přetrvává 6 dní. Vlivem mímotělního 

oběhu dochází také ke snížení počtu a funkčnosti T a B lymfocytů, jejich snížení může 

trvat až týden. U monocytu dochází k aktivaci, ke snížení funkce fagocytózy, ale jejich 

snížení není významné [2, str. 42], 

Stupeň zánětlivé reakce může být, dle studii, ovlivněn vnitřním povrchem ECMO oběhu 

[2, str. 41], 

9. Krev 

Mimotělní oběh způsobuje různý stupeň poškození jednotlivých krevních elementů. 

Erytrocyty jsou nejčastěji poškozovány krevní pumpou. Pumpy způsobují, zvláště 
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válečková, hemolýzu erytrocytů, zvyšují jejich fragilitu, a tím je i snížená jejich životnost 

[2, str. 42], 

Trombocyty při ECMO terapii nejsou strukturálně poškozovány, ale dochází ke sníženi 

jejich funkčnosti. Vznik trombocytopénie je vyvolán hemodilucí pacienta a adhezí 

trombocytů na cizorodý a smáčivý materiál. Pokles trombocytů může být také vyvolán 

systémovou heparinizací pacienta, rozvojem syndromu systémové zánětlivé odpovědi 

organismu na inzult (dále jen SIRS), při které je snížená tvorba trombocytů. Může dojít 

až k rozvoji Heparínem indukované trombocytopenie (dále jen HIT). Vlivem umělého 

povrchu dochází také k tvorbě fibrínových vláken, do kterých se vychytávají 

trombocyty. U většiny pacientů je však snížení hladiny fibrinogenu pouze přechodné. 

Ke snížení hladin koagulačních faktorů přispívá rozvoj SIRS na ECMO, rozvoj 

diseminované intravaskulární koagulace nebo rozvoj sepse [2, str. 42], 

Diseminovaná intravaskulární koagulace (dále jen DIC) je klinický syndrom vznikající 

v důsledku narušení rovnováhy mezi jednotlivými složkami hemostatických 

mechanizmů. Syndrom je zapříčiněn zvýšeným průnikem substancí aktivujících srážení 

krve do oběhu, přímou intravskulární aktivací koagulace, selháním inhibičních 

mechanizmů koagulace a monocyto-makrofágového systému [17, str. 170], DIC se 

klinicky projevuje makro i mikrotrombózami s následným selháním orgánů, 

mnohočetným krvácením, snížením počtu trombocytů, které nereaguje na podání 

transfuzních přípravků, zřejmá koagula v ECMO oběhu, zvýšené ACT. Klinický obraz 

DIC je dán rychlostí aktivací koagulace a je také modifikován základním onemocněním 

[17, str. 171 a 172], 

2. 8 Komplikace vznikající při ECMO 

2. 8.1 Mechanické komplikace 

1. Krevní sraženiny 

Nejběžnější mechanickou komplikací (19%) [8] je výskyt krevních sraženin 

v mimotělním oběhu. Masivnější tvorba krevních sraženin či tvorba velkých koagul 

může způsobit selhání oxygenátoru, vznik konzumpční koagulopatie nebo může dojít 

k systémové či plicní embolii. Při použití „heparin-coated" systému ECMO spofu se 

systémovou antikoagulací pacienta jsou tato rizika minimalizována [8). 

2. Dislokace kanyly 

Změna polohy kanyly může způsobit zvětšení místa inzerce a následné krvácení do 

okolních tkání (viz obrázek č. 16). Mezi velmi závažné komplikace vyvolané dislokací 

kanyly patří: ruptura stěny cévy, disekce části stěny cévy, vznik aneurysmata. Při 
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ruptuře stěny cévy dochází ke vzniku masivního krvácení do těla pacienta (např. 

mediastinální krvácení, krvácení do dutiny břišní aj.) [8, 11]. 

Obrázek č. 16: Hematom v okolí vstupu ECMO kanyly 

3. Vzduch v oběhu 

Vzduch v oběhu může způsobit poškození oxygenátoru, vzduchové mikroembolie až 

fatální vzduchovou embolii [8], 

4. Selhání oxygenátoru 

Selhání oxygenátoru se buď projeví sníženou funkcí okysličení a odstraňování C02 

z oběhu, nebo může dojít k rozvoji konzumpční koagulopatie. Porucha membrány se 

může projevit sníženým množstvím P02 nebo zvýšeným množstvím PaC02. Selhaná 

membrána musí být okamžitě nahrazena [8], 

5. Poškození /zalomení hadic, konektorů, odběrových míst 

Při poškození vnitřního pláště mimotělního oběhu může dojít ke vzniku trombů (více viz 

Krevní sraženiny str. 29). Poškození vnějšího pláště hadic, odstranění konektorů, 

poškození odběrových míst mohou vést k úniku krve mimo oběh. Díky této komplikaci 

může dojít během jedné minuty k vykrvácení pacienta do lůžka [8], Při poškození 

přívodně kanyly, je nutné okamžitě zastavit přívod krve pomocí svorek „clampy" (viz 

obrázek č. 17) na přívodně kanyle a poté zastavit krevní pumpu. Svorky musí být u 

ECMO (viz obrázek č. 18). Okamžitě zavolat zdravotnického technika, který má na 

starosti ECMO. Pacientovi podat okamžitě 100% kyslík maskou nebo umělou plicní 

ventilací. Umělá plicní ventilace při této komplikaci by měla mít nastaveny parametry 

pre-ECMO. 
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Obrázek č. 17: Clampy 

Obrázek č. 18: Clampy u ECMO přístroje 

6. Porucha funkce krevní pumpy 

Porucha funkce krevní pumpy může být vyvolána mechanickou závadou na pumpě 

nebo poruchou přívodu elektrické energie. Porucha funkce krevní pumpy se projeví 

sníženým odběrem a návratem krve do pacienta. V tomto případě je nutné pumpu 

vyměnit [8]. Pokud však dojde k zástavě dodávky elektrického zdroje a náhradní zdroje 

nejsou k dispozici, je nutné pumpu pohánět ručně pomocí kliky, která je u každého 

přístroje k dispozici (viz obrázek č. 19). 
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Obrázek č. 19: Ruční pohon krevní pumpy 

7. Porucha tepelného výměníku 

Při selhání funkce tepelného výměníku může dojít u pacienta až k velmi těžké 

hypotermii [8], 

8. Selhání kyslíkového zdroje 

V nemocničních zařízení, kde je centrální rozvod medicinálních plynů, je tato 

komplikace velmi vzácná. Nedostatek kyslíku může nastat při převozech pacienta 

spolu s ECMO na vyšetření či na jiné pracoviště. ECMO je při transportu napojeno na 

kyslíkové bomby, ve kterých nemusí být vždy dostatečné množství kyslíku. 

Proto je nutné, vždy před odjezdem spočítat spotřebu kyslíku a zajistit dostatečné 

množství kyslíku při přepravě pacienta. Je vždy dobré, počítat se zpožděním a mít 

alespoň navíc jednu kyslíkovou bombu s sebou. 

[2, str. 18 až 20; 8] 

2. 8. 2 Komplikace u pacienta 

1. Neurologické komplikace 

Disbalance ve vnitřním prostředí mohou vyvolávat křečové stavy. Může dojít ke vzniku 

ischemické cévní mozkové příhody způsobené embolizací. Systémová heparinizace 

může zapříčinit vznik intrakraniálního krvácení, které může následně vyvolat nitrolební 

hypertenzi. Intrakraniální krvácení může být také vyvoláno systolickou hypertenzí 

pacienta, trombocytopénií či jinou koagulopatií [8], 

1. Krvácivé komplikace 

Krvácivé komplikace jsou nejčastější komplikací u pacientů připojených na podporu. 

Krvácení je vyvoláno podávanou systémovou antikoagulací. Svůj vliv na rozvoj 

krvácení má styk krve s mimotělním materiálem. Při tomto styku dochází k poškození 

krevních elementů, jako je hemolýza a trombocytopenie. Toto poškození může 

způsobit rozvoj konzumpční koagulopatie. Krvácení se nejčastěji objevuje v místě 
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vstupu ECMO kanyl do pacienta a v jejich okolí (viz obrázek č. 20). Vlivem poškození 

cévní stěny zavedenou kanylou může dojít ke krvácení do dutin - intraabdominlní, 

retroperitoneální, intrathorakální krvácení (záleží na poloze kanyly a místě poškození) 

[8]. Intrakraniální krvácení je zmíněno u neurologických komplikací. Krvácivé 

komplikace se stávají velkým problémem, jestliže pacient potřebuje podávat krevní 

deriváty či je nutná operační revize. 

Obrázek č. 20: Krvácivé komplikace v okolí zavedené ECMO kanyly 

2. Kardiální komplikace 

Při zahájení ECMO dochází k tzv. omráčení myokardu. Toto omráčení se může projevit 

snížením ejekční frakce levé komory až o 25%. Poruchy srdečního rytmu jsou většinou 

vyvolány disbalancí v iontové a acidobazické rovnováze [8], 

Vlivem obráceného toku krve v aortě a vlivem zavedené ECMO kanyly může dojít ke 

vzniku disekce aorty [11], 

3. Plicní komplikace 

Vlivem nedostatečné toalety dýchacích cest může dojít ke vzniku hypostatické 

bronchopneumonie. Systémová antikoagulace může u pacienta způsobit krvácení do 

plic [8], 

4. Renální komplikace 

Během začátku ECMO terapie dochází k dočasnému snížení tvorby moče, vlivem 

hypoperfúze ledvin. Tento stav by se měl upravit po hemodynamické stabilizaci 

pacienta. Může však také dojít k akutní tubulární nekróze, která musí být řešena 

diuretickou nebo dokonce dialyzační léčbou. Úprava funkce ledvin závisí také na 

předchorobí pacienta [8], 

5. Gastrointestinálni trakt 

Vlivem stresové situace sníženého prokrvení během ECMO může dojít ke vzniku vředů 

na sliznici GIT. Příznakem vředové choroby je krvácení z GIT. Vlivem sníženého 
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prokrvení splanchnické oblasti může dojít ke snížené funkci jater, snížení peristaltiky 

GIT. Vliv na GIT má také parenterální a včasně tolerovaná enterální výživa [8]. 

7. Infekční komplikace 

ECMO je mimotělní oběh, který narušuje integritu organizmu. Zvýšená manipulace 

zvyšuje riziko vzniku infekce a rozvoje sepse [8]. 

8. Metabolické komplikace 

Mezi metabolické komplikace patří: alkalóza, acidóza, hyper/hypokalcémie, 

hyper/hyponatrémie, hyper/hypokalcémie atd. [8], 

9. Koncentrace podávaných léčiv 

ECMO může měnit koncentrace léčiv v krvi pacienta. Změna koncentrace může být 

způsobená například hemodilucí [8]. 

2. 9 Vývoj a historie metody ECMO 

Mimotělní podpora vznikla rozšířením mimotělního oběhu, používaného u 

kardiochirurgických operací. Použití mimotělního oběhu bylo z počátku možné 

maximálně 6 hodin. Vývoj oxygenátorů v šedesátých letech dovolilo jeho delší použití 

[3, str. 19], V roce 1965, Rashkind a jeho spolupracovníci, jako první použili „bubble" 

oxygenátor u novorozenců umírajících na respirační selhání. V roce 1970, Baffes et al. 

informoval o úspěšném použití membránové oxygenace, u pacienta po 

kardiochirurgické operaci vrozené srdeční vady [8], Donald Hill a kolegové, v roce 

1972, ošetřil 24- letého muže, u které se vyvinulo posttraumatické respirační selhání. 

Pacient byl připojen na podporu 75 hodin. Kanyly byly zavedeny přes stehenní žílu a 

tepnu. Odpojení pacienta od podpory bylo úspěšné. Další jeho pacient byl připojen na 

podporu 5 dní. Během této doby došlo k zlepšení stavu pacienta natolik, že mohl být 

úspěšně odpojen. Další úspěšných připojení bylo velmi málo, a to hlavně z důvodu 

špatného výběru pacientů [3, 18], V roce 1975 Bartlett et al, použil poprvé ECMO u 

novorozence s těžkým ARDS [2, str. 10]. 

National Institutes of Health se rozhodlo financovat studii, která probíhala v letech 

1972-1979 a publikována byla v roce 1980 (Zápol and colleagues, Zápol WM, Snider 

MT, Hill JD, Fallat RJ, Bartlett RH, Edmunds LH, et al. Extracorporeal membrane 

oxygenation in severe acute respiratory failure: a randomized prospective study. JAMA 

1979; 242(20):2193-2196). Do této práce bylo zahrnuto pouze 90 pacientů s ARDS, u 

kterých byla použita AV technika zapojení. Nebyl však u těchto pacientů 

standardizován ventilační režim a terapie byla ukončena po 5 dnech. Mortalita v této 

skupině byla 90%. Na základě výsledků tohoto výzkumu National Institute of Health 

nedoporučilo používání této metody [2, str. 13], 
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Přesto výzkumy používání této metody pokračovaly a jejich výsledky ukázaly prospěch 

této metody pro přežití pacientů. V roce 1980 byla přijata jako standardní opatření při 

léčbě refrakterního respiračního selhání u dětí v USA [3, str. 78]. 

Podstatný výzkum je od Lennartz and colleagues z Univerzity v Marburgu. Výzkum 

probíhal od srpna 1984 do prosince 1995. Do výzkumu bylo zahrnuto 182 pacientů, 

kteří byli připojeni na ECMO. Extrakorporální oběh byl zevnitř potažen heparinem 

(heparin coated). Průměrná doba podpory byla 21 dní. Přežilo 106 pacientů, tj. 58%, 

více přežívali mladší pacienti ve věku 20-40let. Přežití pacientů ve skupině, která byla 

léčena konvenční ventilací, bylo 10% [3], 

Souběžně s výzkumem u dospělých pacientů probíhaly i laboratorní a klinické zkoušky 

použití této metody u dětí. V roce 1972 Dr.Robert Bartlett z Kalifornské univerzity a 

Dr. Irvine z Michiganské univerzity zahájili výzkum v laboratoři zaměřený na 

management terapie při respiračním selhání u novorozenců, který vedl k zahájení 

klinických zkoušek metody ECMO. Metodu ECMO úspěšně použil až v roce 1975. 

Výzkumná skupina pacientů se skládala ze 45 novorozenců, z nichž přežilo 25, tím se 

ukázala účinnost této technologie v léčbě respiračního selhání u novorozenců. V roce 

1980 byla léčba pomocí ECMO zařazena mezi standardní metody léčby refrakterního 

respiračního selhání u zralých novorozenců. Celosvětově bylo ECMO použito u víc jak 

8000 novorozenců, jejíchž přežití se pohybovalo kolem 82% [2, str. 11 až 13]. Aktuálně 

je metoda ECMO používaná u sekundárního respiračního selhání, které je způsobené 

těmito příčinami: aspirace mekonia, kongenitální brániční kýla, primární plicní 

hypertenze (způsobenou perzistující fetální cirkulací) a air-leak syndrom [2, str. 13; 8], 

U větších dětí se ECMO používá méně. Jeho hlavní využití je u pacientů s ARDS, které 

bylo vyvoláno bakteriální, virovou nebo pneumocystovou pneumonií, aspirací, 

intrapulmonálním krvácením [8], 

V dnešní době má použití u dětských pacientů klesající tendenci kvůli dostupnosti 

jiných technologií, jako jsou vysokofrekvenční či oscilační ventilační režimy, aplikace 

oxidu dusného (NO) a terapie surfaktantem [3], Nyní je ECMO používané hlavně u 

těch pacientů, u kterých došlo ke komplikacím. 

Modifikovanou formu ECMO, která slouží pro odstranění C02, tzv. extracorporeal 

C02Removal (dále jen ECC02R), použil roce 1986 Gattioni et al. Aplikována byla u 

dospělých pacientů při akutním respiračním selhání. Metodu aplikoval u 43 pacientů, z 

nichž přežilo 21 pacientů, tj.49% [2, str. 15], 

Morris and associates srovnával použití ECC02R a tlakově řízenou ventilaci u pacientů 

s těžkým ARDS. Tato studie neprokázala rozdíl v mortalitě u skupiny léčené 

konvenčně oproti skupině ECMO. Při této studii byla opět nejednotná strategie použití 

ventilace pacienta na ECMO[2, str. 15], 
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Vletech 1993 až 2004 proběhl výzkumný projekt na ECMO ve Fakultní nemocnici 

Bohunice v Brně na Anesteziologicko - resuscitačním oddělení pro děti a dospělé. Od 

roku 1997 zavedly do praxe terapeutický protokol pro pacienty s respiračním selháním 

nejtěžšího stupně, kteří nereagují na konvenční mechanickou ventilaci. Se zavedením 

tohoto protokolu jim výrazně klesl počet pacientů, které bylo nutné napojit na ECMO. 

Pacienti, u kterých pre-ECMO terapie selhala, nemohli být napojení na ECMO, protože 

splňovali některé z absolutních kontraindikací. Z těchto důvodů považují používání 

ECMO ve FN Brno za zbytečné [12], 

Ve Velké Británii probíhala v letech 2001 - 2006 studie CÉSAR (conventional 

ventilátory support vs extracorporeal membrane oxygention for severe adult respiratory 

failure). Tato studie byla zaměřená na léčbu těžkého respiračního selhání pomocí 

konvenční ventilační terapie nebo ECMO. Do studie byli zařazeni pacienti v rozmezí 18 

- 65 let, u kterých bylo diagnostikováno těžké respirační selhání. Přesný postup při 

výběru pacientů a protokoly jednotlivých terapeutických postupů byly zveřejněny 

v článku: GEEK, J. Giles; FELICITY Clemens, ELBOURNE Diana et al. CÉSAR: 

conventional ventilátory support vs extracorporeal membrane oxygenation for severe 

adult respiratory failure. 2006 dostupné na: http://www.pudmedcentral.nih.gov/ 

articlerender.fcgi? tool= pudmed&pubmedid= 2387150, a další informace o 

výzkumném projektu jsou dostupné na internetových stránkách www.cesar-trial.org, a 

v článku THALANANY, M. Mariamma et al. Methods of data collection and analysis for 

the economic evaluation alongside a national, multicentre trial in the UK: CÉSAR. 

dostupné na: http://www.pudmedcentral.nih.gov/ articlerender.fcgi? tool= pubmed & 

pudmedid =18447931 [11, 26, 27, 28], 
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3. Ošetřovatelská péče o pacienta na W - ECMO 

3.1 Identifikační údaje 

o Jméno: F.M 

o Oslovení: pane F 

o Rok narození: 1974 

o Věk: 33 let 

o Pohlaví: mužské 

o Adresa: Tábor 

o Osoba, kterou lze informovat: 

manželka 

o Náboženské vyznání: bez vyznání 

o Rodinný stav: ženatý 

o Zaměstnání: státní zaměstnanec 

o Zdravotní pojišťovna: 211 

o Vzdělání: středoškolské 

o Národnost: česká 

o Hospitalizace: 12. - 13. prosince 2007 

o Pacienta jsem ošetřovala ve dnech: 12. a 13. prosince 2007 

3. 2 Lékařská anamnéza a diagnóza 

Osobní anamnéza 

V dětství vážně nestonal. V roce 2005 prodělal operaci menisku levého kolena. 

V červenci 2007 byl pacientovi diagnostikován Hodgkinový lymfom typ MC KS III B 

(zvětšené mízní uzliny: krční uzliny bilaterálně, supraklakulární bilat., mediastinální, dle 

vyšetření PET pozitivita podbrániční prevertebrálních uzlin). Pacient byl indikován k 

8 cyklům chemoterapie (Beacopp eskalovaný). Po 4 cyklu dle vyšetření PET byla 

zjištěna parciální remise onemocnění s velkou šancí na dlouhodobou remisi či 

vyléčení, proto se v léčbě nadále pokračovalo. Nyní je pacient po 6 cyklu 

chemoterapie. 

Rodinná anamnéza 

Otci je 56 let a léčí se s arteriální hypertenzí. Matka pacienta se léčí s astmatem 

bronchiále, mladší sestra je zdráva. Pan F. má dvě zdravé děti. 

Alergická anamnéza 

Pacient je alergický na pyly trav a břízy. 
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Sociální anamnéza 

Pan F pracuje, jako státní zaměstnanec, bydlí se svou manželkou a dvěma dětmi ve 

společné domácnosti. 

Farmakologická anamnéza viz tabulka č. 1 

Tabulka č. 1: Chronická medikace pacienta 

název léku množství forma dávkovaní indikační skupina[29] 

Acidum Folicum 100 mg tbl. 1-0-1 antiemetikum, vitamíny 

Biseptol 480 mg tbl. 1-0-1 antimikrobiální 
chemoterapeutikum 

Mycomax 100 mg tbl. 1-0-0 antimykotikum 

Neorecormon 30000 I.U. inj. 
s.c. 

1x týdně 
ve čtvrtek antianemikum 

Nynější onemocnění 

Pan F. s Hodgkinovým lymfomem v remisi, aktuálně po prodělaném 6. cyklu 

chemoterapie, byl hospitalizován na Hematologické klinice VFN pro febrílie a dušnost. 

V důsledku rozvoje septického šoku s oligúrickým selháním ledvin byl přeložen na 

Metabolickou jednotku intenzivní péče VFN. Po volumoexpanzi a podání 

katecholamínů došlo ke stabilizaci oběhu. Pacientovi byla nasazena z vitální indikace 

širokospektrá antimykotická, antibiotická a antivirotická léčba pro krytí i atypických 

patogenů, a pomocí transfuzních přípravků korigována těžká anémie. Rentgenové 

vyšetření srdce a plic (dále jen RTG S+P) potvrdilo zánětlivou infiltraci v dolních 

plicních polích. Dne 9. prosince 2007 došlo u pacienta k progresi respirační 

insuficience a bylo nutné zajistit dýchací cesty a připojit na umělou plicní ventilaci 

(dále jen UPV) s vysokým PEEP a Fi02. Pacientovi byl nasazen Biseptol (4x 1,4g i.v.) 

kvůli zvažované pneumocystové pneumonii. Došlo k rozvoji trombocytopenie, která 

byla způsobená útlumem kostní dřeně po chemoterapii a supresí kostní dřené sepsí. 

Pro podezření lékařů na rozvoj DIC byl pacientovi aplikován Heparin a mražená 

plazma. Trombocytopénie byla pod 10 000 x 109/l, u pacienta se neobjevily 

jednoznačné krvácivé projevy. Vyšetření hladiny prokalcitoninu a CRP potvrdilo regresi 

septického stavu, ale vyšetření hemokultur bylo negativní. Odebrán vzorek 

z bronchiální alveolární laváže(dále jen BAL) na mikrobiologické vyšetření. 

Dne 10. prosince byl pacient přeložen na 1. Resuscitační oddělení Kliniky anestezie a 

resuscitace VFN v Praze (dále jen KAR 1). Pacientovi byl okamžitě zrušeno podávání 

Heparinu, protože jeho podávání je u těžké trombocytopenie kontraindikováno. 

Ani agresivní ventilační režim nezabránil progresi oxygenačního selhání Sp02 pod 85% 

na Fi02 1,0, které nereagovalo na recruitment manévry. Při bronchoskopickém 

vyšetření byla zjištěna hemoragická zánětlivá sliznice v dýchacích cestách. 
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Na RTG S+P ze dne 11. prosince bylo potvrzeno oboustranné nehomogenní zastření 

plic. Další den, tj. 12. prosince došlo ke zhoršení RTG obrazu a byl potvrzen plicní 

edém při akutním respiračním selhání (dále jen ARDS) se zánětlivou infiltrací. 

Z odebraného vzorku BAL byla potvrzena Aspergilová infekce antigen pozitivní a 

Candida crusei. Vzhledem k progresi respiračního selhání byl pacient téhož dne 

přeložen na 2. Resuscitační oddělení (dále jen RES 2) téže kliniky. 

Lékařské diagnózy při přijetí 

• Hodgkinův lymfom (uzliny krční bilaterálně, supraklavikulární bilaterálně, 

mediastinální, dle PET pozitivita podbrániční prevertebrální), KS IIIB, IPS 1, 

indikován k 8 cyklům chemoterapie, po 4. cyklu stanovena PET remise. 

• Respirační insuficience, UPV od 9. prosince 2007, při atypické pneumonii, 

susp. na pneumocystovou etiologii, kritické respirační selhání. 

• Aspergilová infekce, antigen pozitivní. 

• Septický šok s oligúrickým selháním ledvin při pancytopénii po chemoterapii 

8. prosince 2007. 

• Koagulopatie způsobená trombocytopenií při dřeňovém útlumu a incip. DIC při 

těžké sepsi. 

3. 3 Ošetřovatelská anamnéza a hodnocení současného stavu pacienta 

Ošetřovatelskou anamnézu jsem získala první den hospitalizace pacienta na našem 

oddělení a je sestavena dle modelu V. Hendersonové. Pacient byl přijat na naše 

oddělení ve 12:35h. 

1. Pomoc pacientovi s dýcháním. 

Pacient nikdy nekouřil. Od 9. prosince byl napojený na umělou plicní ventilaci. 

Jeho dýchací cesty byly zajištěny endotracheální kanylou č. 8,5. (obturační 

manžeta je insuflovaná na 20 cmH20, uvázaná na 22 cm). Ventilační režim v době 

sestavování anamnézy byl APVcmv dále viz tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Nastavení ventilátoru 12. prosince 

Nastavená dechová frekvence 20 /min. 

Vt 550 ml 

FÍ02 1,0 

PEEP 14 cmH20 

trigger 2,5 

Dechová frekvence pacienta se pohybovala v rozmezí 9 - 2 7 dechů/min. 
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Pomoc pacientovi při přijmu potravy. 

Před onemocněním se pacient stravoval dle zásad zdravého životního stylu. Měl 

rád pestrou stravu. Denně vypil okolo 1 000 - 1 500 ml tekutin. Velkou část tekutin 

tvořily sladké limonády a stolní vody. Alkohol si dával pouze příležitostně. Po 

aplikaci chemoterapie pacient trpěl nechutenstvím a od diagnostikování 

zhoubného onemocnění zhubl asi 7 kg. Dle dokumentace pacient nyní váží 81 kg a 

181 cm. BMI je tedy 23,8 - normální váha. Chrup byl z části sanován. 

Pacient měl od 9. prosince zavedenou nasogastrickou sondu (dále jen NGS) 

č.14Ch. do pravé nosní dírky. Při příjmu na naše oddělení byla pacientovi 

provedena jícnová echokardiografie, při které musela být NGS odstraněna. 

Následně po vyšetření jsem zavedla novou NGS č.14Ch. do levé nosní dírky. 

Pacientovi byla kontinuálně podávaná enterální výživa (Nutricomp standart). 

Pomoc pacientovi při vyměšování. 

V domácím prostředí pacient neměl potíže s vyprazdňováním moče. Od 9. 

prosince měl zavedený Foleyův permanentní katétr velikosti 16 Ch. Katétr byl 

napojený na sběrný sáček umožňující hodnocení hodinové diurézy. 

S vyprazdňováním stolice nikdy neměl pacient před hospitalizací potíže. Poslední 

stolice, dle dokumentace, byla 9. prosince. Při sběru ošetřovatelské anamnézy 

jsem peristaltiku střev neslyšela. Pacient se i přes subfebrílie velmi málo potil. 

Pomoc pacientovi při udržení žádoucí polohy při chůzi, vleže, vsedě. Pomoc 

pacientovi při změnách polohy. 

Pacient byl imobilní a plně závislý na ošetřovatelském personálu. Na našem 

oddělení ležel na resuscitačním lůžku s aktivní antidekubitární matrací. Tato 

matrace měnila místa insuflace vzduchu, a tím docházelo ke změně tlaku na 

predilekčních místech. Pacientova horní polovina těla byla zvýšená o 20°. Hlava a 

končetiny byly vypodloženy do zvýšené polohy. 

Pomoc pacientovi při odpočinku a spánku. 

Denní režim byl narušován směnným provozem v zaměstnání pacienta, přesto 

větší problémy se spánkem neměl. Ve dnech volna uléhal okolo 23.hod a ráno 

vstával okolo 8. - 9. hod, během noci se nebudil. O víkendech a dnech volna si 

také rád šel s dětmi po obědě zdřímnout. Veškerý svůj volný čas věnoval dětem a 

manželce. Velmi rád jezdil na cyklistické výlety či chodil na procházky do přírody. 

Během hospitalizace byl pacientův denní režim velmi narušován provozem na 

oddělení a podávanou analgosedací. 
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6. Pomoc pacientovi používat vhodný oděv, pomoc při svlékání a oblékání. 

V zaměstnání musel chodit v uniformě, ale mimo dával přednost ležérnímu 

oblečení (džíny, mikina, triko). V noci spal v tričku a trenýrkách. 

Pacient byl, vzhledem k velkému počtu zavedených invazí, nahý. Jeho nahota byla 

skryta pod lehkou přikrývkou. 

7. Pomoc pacientovi při udržování tělesné teploty. 

Pacient byl subfebrilní a byl pouze lehce přikrytý. 

8. Pomoc pacientovi při udržování čistoty a upravenosti těla, ochrana kůže. 

Pacient byl zvyklý se každý večer sprchovat. Během dne se sprchoval po cvičení 

v posilovně. K mytí používal tekuté mýdlo a kůži si po sprchování neošetřoval 

žádným krémem. Vousy si pacient holil pravidelně každý druhý den pomocí 

holícího břitu. Vlasy si, na velmi krátko, upravoval sám, pomocí strojku na vlasy. 

Vlivem imobility byl pacient odkázán na péči ošetřovatelského personálu. Kůže 

pacienta byla čistá, suchá a bledší barvy. Její celistvost byla porušena mnoha 

invazivními vstupy. V dutině ústní měl mnohočetné ragády, které byly nejspíše 

způsobeny nešetrným odsáváním a fragilitou sliznice úst. Na rtech měl pacient 

prokrvácené ložisko, které bylo nejspíše způsobeno tlakem orotracheální kanyly. 

Problémy s hojením ran nešlo posoudit. Napětí kůže bylo přiměřené věku. V očích 

měl aplikovanou mast Ofthalmoazulen. Vlasy měl pacient z velké části vypadané. 

9. Ochrana nemocného před nebezpečím z okolí (nákazami, úrazy, násilím) 

Pacient vlivem podávané chemoterapeutické léčby byl imunosupresní. Během 

hospitalizace mu byla podávána skupina antimikrobiálních léků (antibiotika, 

antimykotika, antivirotika). Invazivní vstupy byly kryty sterilními obvazy. Odsávání 

z dýchacích cest bylo prováděno uzavřeným systémem. 

10. Pomoc pacientovi při komunikaci nemocného, při vyjádření jeho pocitů a potřeb. 

Z důvodu zajištění dýchacích cest a umělého spánku nemohl pacient verbálně a 

ani neverbálně komunikovat. Pacient na dotyk, bolestivý podnět či na přítomnost 

manželky nereagoval. 

11. Pomoc pacientovi při vyznání víry, akceptování pojetí jeho pojetí dobra a zla. 

Pacient, dle slov manželky, byl ateista. Jediné náboženské svátky, které 

dodržovali, byly Vánoce a Velikonoce. 

12. Pomoc pacientovi při produktivní (pracovní činnosti) nemocného. 

Pacient byl před onemocněním státní zaměstnanec. Práce ho velmi bavila.Vlivem 

závažného zdravotního stavu nebyla fyzioterapie u pacienta indikována. 

13. Pomoc pacientovi při odpočinkových (zájmových) činnostech. 

Většinu svého volného času věnoval dětem a manželce. Velmi rádi jezdili na 

cyklistické výlety či chodili na procházky do přírody. Dvakrát až třikrát týdně chodil 
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cvičit do posilovny spolu s kamarády. Postupem primární nemoci si stěžoval na 

zvýšenou únavnost a od veškerých svých aktivit pomalu upouštěl. Velmi ho trápilo, 

že se nemůže naplno věnovat svým dětem. 

14. Pomoc nemocnému při učení. 

Pacienta edukovat nelze. 

Bolestivost pacienta nemohla být objektivně a ani subjektivně hodnocena. Pacientovi 

byla aplikovaná analgosedace, jejíž výše byla určována podle RASS. Během získávání 

anamnézy byla analgosedace u pacienta dle škály RASS -1. 

Zhodnocení: Vzhledem ke kritickému stavu pacienta, a následně jeho velmi krátkému 

pobytu u nás na oddělení, mi přišlo nevhodné se pacientovy ženy podrobněji vyptávat. 

Většinu informací jsem získala z dokumentace pacienta a pozorováním. 

3. 4 Ošetřovatelské diagnózy, stanovené cíle a plán ošetřovatelské péče 

(stanovené dne 12. prosince 2007) 

1. Nedostatečné dýchání z důvodu neschopnosti pacienta udržet hodnotu saturace 

krve v normálních hodnotách /z důvodu změny alveolokapilární membrány - ARDS. 

Krátkodobý cíl: Arteriální a venózní hodnoty krevních plynů jsou v normě. 

Dlouhodobý cíl: Pacient dýchá sám bez podpory umělé plicní ventilace. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• kontrola ventilačních parametrů, nastaveného ventilačního programu a 

fyziologických funkcí, kontrola spontánních výdechových parametrů, 

sledování laboratorních výsledků (krevní plyny, acidobazická rovnováha, 

krevní obraz, mikrobiologické vyšetření), zobrazovací vyšetření (RTG S+P, 

ultrazvuk) a konzultace s lékařem. 

• zápis do dokumentace 

• endotracheální kanyla: Zkontrolovat průchodnost, uložení, těsnost obturační 

manžety a fixaci. 

• pravidelné odsávání sputa uzavřeným systémem, podávání nebulizace, 

kontinuálně zvlhčená a ohřívaná vdechovaná směs 

• při poklesu Sa02: Zkontrolovat funkčnost saturačního čidla, odsát 

z dýchacích cest, dutiny ústní, nosní, popř. podat nebulizaci. Při větším 

poklesu zavolat lékaře, odebrat krev na vyšetření ABR. 
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• po extubaci: Poskytnout dostatečně zvlhčený kyslík přes obličejovou masku. 

Pobízet pacienta k odkašlávání, poskytnout buničitou vatu a emitní misku. 

Plnit ordinace lékaře - nebulizace, aplikace mukolytik, expektorans, odběry. 

Porucha vědomí a smyslového vnímání z důvodu podávané analgosedace a 

závažného zdravotního stavu projevující se neschopností sebepéče. 

Cíle: Pacient je při plném vědomí a schopen sebepéče. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pravidelně sledovat stav vědomí. 

• provádět celodenní stimulaci pacienta, mluvit na pacienta, komentovat své 

činnosti, dle stavu a možností umožnit návštěvu; členům rodiny sdělit, jak 

se aktivně mohou podílet na péči o pacienta. 

• postupovat dle konceptu Bazální stimulace® (zklidňující či povzbuzující 

koupel / masáž, známé vůně, oblíbené nahrávky). 

• provádět hygienickou péči pacienta dle potřeby, jinak 1x denně. 

• používat nealergické pomůcky, pomůcky na jedno použití, pacientovy 

hygienické potřeby. 

• pacienta pasivně rehabilitovat, pomocí fyzioterapeutů provádět pravidelnou 

pasivní / aktivní rehabilitaci, postupná aktivizace pacienta v rámci lůžka 

• věnovat zvýšenou pozornost predilečním místům a místům, která jsou 

riziková pro tvorbu opruzenin (okolí genitálu, kožní řasy, podpaždí, 

podkolenní jamky), pro zvýšení vláčnosti a pružnosti pokožky -

promazávání kůže tělovým mlékem. 

• zvýšená pozornost - genitál a okolí konečníku - pravidelná kontrola, 

znečištění odstranit, aplikovat ochranné pasty, bránící styku kůže se stolicí. 

• ložní prádlo musí být dostatečně vypnuté, netvořící záhyby. 

• pravidelně sledovat vzhled očí a rohovky, vykapávání očí očními kapkami -

Opthal, aplikace ochranných očních kapek - Lacrisin po 2hod, gelu - Vidisic 

gel, aplikace očních mastí - Opthalmoazulen na noc. 

• pravidelná péče o dutinu ústní, ošetřování pomocí ústní vody nebo čaje tak, 

aby ústa neosychala. 

Porucha prokrvení tkání vlivem terapie ECMO a nízké hodnoty hemoglobinu. 

Krátkodobý cíl: Zabránit rozvoje komplikací prokrvení - ischémie. 

Dlouhodobý cíl: Tkáně jsou dostatečně prokrveny. 

Plán ošetřovatelské péče: 
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• kontrolovat místo a okolí inzercí kanyl (krvácení, tvorba hematomu), pod 

místem zavedení kontrolovat prokrvení končetiny, její velikost (pásková 

míra), teplotu a barvu kůže. 

• zavolat lékaře při zvětšení objemu končetiny, při změně barvy kůže či 

teploty končetiny. 

• pravidelně sledovat diurézu pacienta (velikost porce moče za 1 hod, barvu, 

bilanci tekutin za 24hod), sledovat dynamiku hladin urey a kreatininu. 

• pravidelně kontrolovat auskultačně střevní peristaltiku, odchod stolice. 

• sledovat trávení podávané enterální výživy a odpady z nasogastrické 

sondy. 

• dbát na včasnou mobilizaci pacienta, preventivní polohování a opatření 

proti komplikacím (pasivní, aktivní cvičení na podporu oběhu, prokrvení 

tkání, zabránit úbytku svalové hmoty a vzniku otlaků). 

Zácpa z důvodu minimálního příjmu p.o. a podávaných léčiv (opiody). 

Cíl: Pacient se pravidelně vyprazdňuje, je obnovena normální funkce střev, 

peristaltiky. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• zjistit peristaltiku, poslední stolici, vyprazdňovací návyky pacienta, zjistit, 

zda se vyskytly dřívější obtíže spojené s defekací (bolest při defekaci, 

pálení konečníku a řitního otvoru, fisury, hemeroidy aj.). 

• informovat lékaře o zácpě. 

• plnit ordinace lékaře, zavést mikroklyzma, podat laktulózu, Yal, čípek. 

• sledovat efekt těchto metod a prostředků a zaznamenávat jejich výsledek. 

• pacient na plné enterální výživě, tráví veškerou podanou stravu. 

• podávat enterální výživu s přídavkem vlákniny. 

• dostatečné soukromí při vyprazdňování. 

• po vyprázdnění zjistit množství stolice, barvu, konzistenci a příměsi, 

hygienu konečníku a rukou. 

• zápis do dokumentace. 

Riziko infekce z důvodu poruchy integrity kůže invazívními vstupy (ECMO kanyly, 

centrální žilní katétr, arteriální katétr, permanentní močový katétr). 

Cíl: Pacient bez známek infekce. 

Plán ošetřovatelské péče: 
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• sledovat okolí vstupu, vzhled a polohu ECMO kanyl, CŽK, art.kanyly, i.v. 

kanyly, drénů a PMK -»jej ich průchodnost, funkčnost ajM při komplikací 

okamžitě informovat lékaře. 

• podle potřeby převazovat a vyměňovat linky. 

• sledovat pravidelně celkový stav pacienta, fyziologické funkce, bilanci 

tekutin, laboratorní výsledky. 

• pravidelný převaz a kontrola (o všem záznam do dokumentace). 

• při jakékoliv manipulaci aseptický přístup, zabránit poranění okolní tkáně 

(nešetrné odtržení náplasti apod.). 

• celková péče o kůži - pravidelná hygiena, používání vhodných přípravků, 

promazávání, sledovat a vyhledávat možné změny na kůži (změny vhodně 

intervenovat). 

• zajistit dostatečnou výživu obohacenou o bílkoviny a hydrataci pacienta. 

6. Riziko vzniku imobilizačniho syndromu. 

Cíl: Pacient bez známek rozvíjející se bronchopneumonie, flebotrombózy, 

tromboembolické nemoci, zácpy, otlaků od ECMO kanyl, dekubitů a opruzenin. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• zhodnocení výšky rizika vzniku imobilizačniho syndromu, snažit se o 

plnou saturaci pacientových potřeb. 

• zajistit dostatečnou hygienickou péči dle potřeby, výměnu ložního prádla, 

vhodné antidekubitární pomůcky, včasná aktivizace pacienta (aktivní a 

pasivní cvičení). 

• pravidelná kontrola predilekčních míst, zabránit vzniku dekubitů -

polohování, masáž, antidekubitární pomůcky. 

• sledování kůže pod ECMO kanylami. 

• podpora periferního prokrvení pomocí masáží. 

• sledovat diurézu, charakter moči, pátrat po známkách infekce, sledovat 

ústí močové trubice, včasná výměna PMK, aseptická manipulace s PMK. 

• sledovat vyprazdňování stolice, peristaltiku, odchod plynu, množství, 

barvu a příměsi. 

• sledovat celkový vzhled pacienta (dýchání, pohyblivost, prokrvení tkání, 

změnám teploty, barvy, citlivosti a pohyblivosti jednotlivých částí těla). 

• udržovat orientaci v čase, prostoru a osobě. Umožnit co největší stimulaci 

zvenčí. 

• aktivně vyhledávat známky infekce. 
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7. Riziko vzniku technického selháni přístrojů (ECMO, UPV). 

Cíl: Zabránit vzniku těchto komplikací. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pravidelná kontrola hloubky zavedení kanyl podle značek, sledovat zda 

nedochází k náhlému zvětšování objemu tkáně či k náhlé tvorbě hematomu 

v okolí inzerce. 

• pravidelná kontrola saturace krve na periferii a v krevních odběrech. 

• pravidelná kontrola množství protékající krve mimotělním oběhem, 

celistvost a vzhled pumpy. 

• pravidelně kontrolovat vzhled oxygenátoru, zda nejsou přítomny viditelné 

tromby. 

• při úplné dislokaci kanyly je nutné stlačit místo inzerce, přiložit speciální 

svorky na okruh a zamezit tím větším ztrátám krve. Poté volat o pomoc. 

• pravidelná kontrola celistvosti mimotělního oběhu, inzercí a polohy ECMO 

kanyl. 

• při nefunkčnosti krevní pumpy vlivem přerušení dodávky elektrického 

proudu = začít ji pohánět ručně tak, aby byl zajištěn dostatečný průtok. 

Poté volat pomoc. 

• další funkční poruchy je nutné okamžitě řešit s odborníkem. 

• v pravidelných intervalech vyklepávat kondenzovanou vlhkost 

z oxygenátoru. 

• sledovat funkčnost UPV a saturaci krve pacienta. 

• při poruše UPV zajistit: dostatečné množství kyslíku pacientovi pomocí 

ambuvaku, funkční přístroj. 

3. 5 Stav pacienta a jeho ošetřování dne 12. prosince 2007 

Pacient byl přijat ve 12:35 na RES 2 KARIM VFN. Pacient byl analgosedován. Dýchání 

muselo být zajišťováno umělou plicní ventilací a krevní tlak byl podporován kontinuální 

infuzí katecholamínů. Fyziologické funkce naměřené při příjmu pacienta jsou uvedené 

v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Fyziologické funkce při příjmu 

Fyziologické funkce 12.12. 2007 ve 12:40h. jednotky 

TK sys. 150 torr 
TK diast. 70 torr 
MAP 95 torr 
TF 123 počet tepů/min. 
CVP + 8 cmH20 
DF 21 počet dechů/min. 
Vt 508 ml/dech 
EtC02 35 torr 
Sp02 (periferie) 80 % 
TT 37,8 °C 
velikost zornic + 1 / + 1 cm 
vědomí GCS 3 (1-1-1) body 

Při transezofageálni echokardiografii nebyla zjištěna přítomnost patologických útvarů. 

Lékařský tým společně s členy ECMO týmu se shodli, že u pacienta bude zahájena 

terapie W - ECMO. Před jejím zahájením musela být pacientovi podána substituční 

terapie trombocyty pro zvýšení jejich hladiny z 30 000 x 109 na 45 - 50000 x 109. 

3. 5. 1 Klinický stav pacienta na ECMO 

Pacientovi byla zavedena přívodná a odvodná kanyla (18F a 20F) do v.jugularis interna 

dextra a vena femoralis dextra. ECMO terapie byla spuštěna v 15,25. Rychlost pumpy 

byla nastavena na 4,5l/min., při němž byl pacientův srdeční výdej 8 - 8,5l/min. 

Při úvodu ECMO se objevila hypotenze, která dobře reagovala na podání 

volumoterapie (Voluven 500 ml i.v. Gelafusine 500 ml i.v.) a katecholamínů. 

Po stabilizaci pacienta na podpoře jsem provedla fyzikální vyšetření, při kterém jsem 

zjistila, že byl kontinuálně sedován Sufentou 250pg + Dormicem 45mg/50ml 

Fyziologického roztoku. Hodnocení analgosedace dle Ramsay 4-5. Dýchání bylo 

zajištěno pomocí umělé plicní ventilace. Nastavený ventilační režim: APVcmv 

(další parametry uvedeny v tabulce č. 4). 

Tabulka č. 4: Nastavený ventilační režim 

PEEP 14 cmH20 

Vt 550ml 

dechová frekvence 20 dechů/min. 

trigger 2,5 

FÍ02 1,0 

Fyziologické funkce během dne jsou uvedeny v tabulce č. 5. Systémový tlak musel být 

udržován pomocí kontinuálního podávání Noradrenalinu 6mg/50ml Fyziologického 
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roztoku. Dávky podávaného katecholamínů se během dne pohybovaly v rozmezí 

0 ,16-0 ,034 ug/kg/min. 

Tabulka č. 5: Fyziologické funkce během dne 12. prosince 2007 

Fyziologické funkce 12. 12.2007 jednotky 

TK sys. 1 5 5 - 1 3 5 torr 
TK diast. 7 5 - 4 8 torr 
MAP 7 0 - 8 0 torr 
TF 125- 96 počet tepů/min. 
CVP 0 až +9 cmH20 
DF 9 - 2 7 počet dechů/min. 
Vt 500 - 552 ml/dech 
EtC02 2 8 - 3 5 torr 
Sp02 (periferie) 8 0 - 9 6 % 
TT 37 ,3 -37 ,9 °C 
velikost zornic +1/+1 cm 
GCS 3 (1-1-1) body 
bilance tekutin + 748 ml / 24 hod 

3. 5 . 1 . 1 Fyzikální vyšetření ze dne 12. prosince 2007 

výška: 181 cm 

Váha: 81 kg 

Hlava: Obličej pacienta byl mírně oteklý. Oční bulby byly symetrické a skléry očí bílé. 

Spojivky byly zažloutlé. Zornice obou očí byly symetrické +1 / +1 a s fotoreakcí. V levé 

nosní dírce měl pacient zavedenou nasogastrickou sondu č. 14 Ch.(od 12. prosince). 

V pravém koutku dutiny ústní byla zavedená endotracheální kanyla č. 8,5 (úvaz na 

22 cm, obturační manžeta insuflovaná na 20 cmH20). Jazyk měl lehce oschlý s bílým 

povlakem a chrup byl zčásti sanován. V dutině ústní se nacházely malé lehce 

krvácející ragády a na rtech bylo prokrvácené ložisko ve velikosti 0,5 cm. Pacient měl 

velmi nakrátko ostříhané vlasy, které byly z velké části vypadané. 

Krk: V levém nadklíčku se nacházela klidná jizva po exstirpaci uzliny. Ve véně 

jugularis dextra byla zavedena od 12. prosince přívodná kanyla ECMO. Místo vstupu 

kanyly bylo překryto sterilními čtverci. 

Hrudník: Pacient dýchal pomocí umělé plícní ventilace, hrudník pacienta se zvedal 

symetricky a dýchání bylo sklípkové. Dechová frekvence se během dne pohybovala 

9-27 dechů /min. Ve v.subclavia sin. měl pacient zavedený od 12. prosince centrální 

žilní katétr. Vstup katétru byl kryt dezinfekčním obvazem Inadine a folií Tegaderm. 

Okolí vstupu bylo klidné, bez začervenání. 

Horní končetiny: Pacient končetinami nemohl hýbat vlivem podávané analgosedace. 

Horní končetiny byly vypodloženy do zvýšené polohy pomocí antidekubitárních klínů. 
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Do arterie radialis dextra byl zaveden katétr na kontinuální monitoraci arteriálního tlaku. 

Katétr je kryt krycím materiálem I.V.Dressing. 

Břicho: Břicho měl pacient pod niveau. U pacienta nebyla slyšet peristaltika, stolici 

měl naposledy před 4 dny. 

Genitál: Do močového měchýře byl zaveden Foleyův katétr č. 16 Ch. (od 9. prosince), 

který odváděl čirou moč. Diuréza pacienta byla dostatečná. Na předešlém oddělení 

bylo nutno diurézu podporovat podáváním kontinuální infuze diuretiky (Furosemid 

125mg/50 ml Fyziolog.roztoku, 0,5ml/h.). 

Dolní končetiny: Pacient končetinami nehýbal z důvodu podávané analgosedace. 

Dolní končetiny byly bez otoků a známek zánětu. Do veny femoralis od 12. prosince 

byla zavedena ECMO odvodná kanyla. 

Bolest: Bolestivost pacienta nelze hodnotit vlivem analgosedace. 

Po získání ošetřovatelské anamnézy a fyzikálního vyšetření jsem se věnovala 

ošetřovatelské péči. 

Při každém kontaktu s pacientem jsem se nejdříve dotkla jeho levé ruky a pak ho 

oslovila [20], Poté jsem mu vysvětlila, co se s ním bude dít. Sledovala jsem pravidelně 

fyziologické funkce, vědomí a velikosti zornic (viz tabulka č. 5). Všechny zjištěné údaje 

a ošetřovatelskou péči jsem zapisovala do dokumentace. Celkovou bilanci tekutin jsem 

hodnotila po 8 hodinách. Naordinované léky byly podávány v předepsaných intervalech 

a kontinuálně podávané léky vyměňovány podle potřeby. Během dne bylo nutné 

odebírat krev na různá vyšetření, jejichž výsledky jsem sledovala a zapisovala do 

dokumentace. 

Hygienickou péči jsem u pacienta provedla až po stabilizaci stavu pacienta. Za použití 

většiny personálu bylo nutné pacienta nadzvednout, tak abych mohla pacientovi umýt 

záda, hýždě a vyměnit ložní prádlo. Sacrum jsem ošetřila ochrannou pastou Menalind. 

Okolí močové trubice jsem ošetřila Octeniseptem a skrotum jsem vypodložila, jako 

prevenci edému. Celé tělo jsem promazala tělovým mlékem. Převaz endotracheální 

kanyly jsem provedla po hygieně. Při převazu jsem změnila polohu kanyly (z pravého 

ústního koutku doleva), zkontrolovala těsnost obturační manžety (pomocí manometru) 

a hloubku zavedení. Naléhající části úvazu jsem vypodložila mulovými čtverci. 

Pacienta bylo nutné odsávat pravidelně z dýchacích cest každé dvě až čtyři hodiny. 

Odsávala jsem ho pomocí uzavřeného odsávacího systému každé dvě až čtyři hodiny. 

Odsávané sputum bylo zpěněné, vazké a lehce růžové. Z dutiny ústní a dutiny nosní 

jsem odsávala podle potřeby. S odsávací cévkou jsem musela zacházet velice šetrně, 

neboť pacientova sliznice byla velmi fragilní a hrozilo krvácení. Pacientova ústa jsem 
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ošetřovala pagavitovými štětičkami, které chránily sliznici před vysycháním, a na rty 

jsem aplikovala ochranný balzám. Z důvodu systémové antikoagulace bylo nutné 

kontrolovat velikost a tvar zornic, proto jsem do oči aplikovala oční gel Vidisic po 

4 hod. 

Pacienta na ECMO nelze polohovat, proto jsem u pacienta používala antidekubitární 

pomůcky o různé velikosti a šířce na podkládání jednotlivých částí pacientova těla a 

mikropolohování dle konceptu Bazální stimulace® [20], Hlavu pacienta jsem udržovala 

pomocí kroužku ve střední čáře těla, tak aby nedošlo k dislokaci přívodně ECMO 

kanyly. Nebulizace a ani fyzioterapie nebyly u pacienta indikovány. 

ECMO kanyly jsem podkládala Surgipadem, ale nezakrývala, aby byly pořád na očích. 

Ve dvouhodinových intervalech jsem kontrolovala u zavedených ECMO kanyl velikost 

končetin (pomocí páskové míry), barvu, teplotu a prokrvení. Z místa zavedení ECMO 

kanyl docházelo ke zvýšenému krvácení, proto bylo nutné tato místa častěji 

převazovat, 1x za jednu až dvě hodiny. Pro snížení krvácení jsem se snažila pomocí 

obvazů vytvořit tlakový obvaz, na který jsem ze shora přiložila nahřáté infuzní roztoky. 

Okolo ostatních invazivních vstupů ke krvácení nedocházelo. Po hygieně jsem je 

všechny sterilně převázala. Do dokumentace bylo nutné zapisovat rychlost krevní 

pumpy a frakci podávaného kyslíku. Každé dvě hodiny bylo nutné vyklepávat 

z oxygenátoru zkondenzovanou vodu. 

Enterální výživa byla podávaná kontinuálně pomocí enterální pumpy. Vždy před 

spuštěním pumpy jsem poslouchala, zda je slyšitelná peristaltika, a hodnotila jsem 

odpady z nasogastrické sondy (množství, barvu, příměsi, pH). V průběhu dne jsem 

zjišťovala, zda pacient měl stolici. 

Navečer za pacientem přišla manželka. Manželce pacienta jsem vysvětlila, že se může 

manžela dotýkat, políbit ho. Chtěla jsem v manželce snížit obavy, že může svým 

chováním svému manželovi ublížit. Také jsem jí požádala, zda by mohla přinést 

pacientovi oblíbené věci (vodu po holení, ústní vodu, aj.). 

Během noční směny se sestra snažila dodržet noční klid. Po 22. hod vypnula rádio a 

ztlumila osvětlení na oddělení. Přesto byl pacient rušen provozem oddělení. Sestra 

každou hodinu kontrolovala stav zornic, zapisovala fyziologické funkce a aplikovala 

naordinované léky. V 4:30 vznikla u pacienta mydriáza 6/6 a zornice byly bez 

fotoreakce. Přivolaný lékař indikoval u pacienta CT vyšetření hlavy, které bylo 

provedeno 13. prosince v 9:30. 
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3. 5. 1. 2 Provedená vyšetření 12. prosince od 12:40 do 3:00 13. prosince 

Většina vyšetření jsou uvedená v tabulkách č. 6, 7, 8 a 10., hodnoty ACT jsou graficky 

zobrazené v obrázku č. 21 a v tabulce č.9. 

Tabulka č. 6: Vyšetření acidobazické rovnováhy a iontů od 14:00h.-21:00h. 

12. prosince 

datum 12. 12.07 
čas 14:00 15:00 16:00 18:00 18:00 21:00 
typ krve arteriální art. art. art. ven. art. 
pH 7,511 7,571 7,563 7,526 7,512 7,448 
pC02 41,3 35,9 36,3 39,4 40 46,1 
HCO3 32,8 33 32,7 32,5 32,7 31,4 
HCO3 34,7 33,8 33,4 32,7 32,4 30,7 
BE 9,1 10,1 9,9 9,8 9,2 7 
p02 50,6 66 49,4 61,1 67,1 67,9 
laktát 2,5 2,3 2,5 2,4 - 1,6 
s02 86,6 95,1 87,7 92,5 95,6 93 
Na 138 138 138 138 - 137 
K 4,3 3,9 3,9 3,8 - 4 
Cl 98 97 98 96 - 96 
Ca 0,93 0,87 0,96 0,82 - 0,81 
glykémie - - - - - 7 
hemoglobin 9,2 12,2 8,5 8 - 9,9 
hematokrit 28,7 37,5 26,4 25 - 30,7 

Tabulka č. 7: Vyšetření acidobazické rovnováhy a iontů 13. prosince od 0:00h. 

do 3:00 h. 

datum 13.12.2007 
referenční 

meze [23] 
čas 0:00 0:00 3:00 referenční 

meze [23] typ krve art. ven. art. 
referenční 

meze [23] 
PH 7,45 7,457 7,426 7,4 +/- 0,05 
pC02 42,2 42,4 44,6 3 4 , 5 - 4 5 / 4 1 - 51 torr 
HCOj 29,1 29,6 28,8 24-28 mmol/l 
HC03 29 29,4 28,4 24-28 mmol/l 
BE 5,1 5,6 4,5 + 3 / -3 mmol/l 
p02 79,1 62,6 68,3 75 / 20 - 40 torr 
laktát 1,8 1,8 1,7 0 ,63-2 ,44 mmol/l 
s02 95,4 93 92,6 95- 100/40-80% 
Na 137 137 137 135-148 mmol/l 
K 3,9 3,9 4,2 3 , 5 - 5 , 0 mmol/l 
Cl 99 98 98 95-110 mmol/l 
Ca 0,87 0,8 0,91 2 ,15-2 ,61 mmol/l 
glykémie 8,2 8,2 10,2 4,1 - 6 , 2 mmol/l 
hemoglobin 8,3 7,9 79 135-174 g/l 
hematokrit 25,7 24,5 0,24 0 ,39-0 ,51 I 



Tabulka č. 8: Krevní obraz ze dne 12. prosince 

datum 12.12. 2007 referenční [23] 
meze čas 15:30 

referenční [23] 
meze 

leukocyty 10,8 4,10-10,2 x 109/l 
erytrocyty 2,5 4 .19-5,75 x 10^/1 
hemoglobin 81 1 3 5 - 174 g/l 
hematokrit 0,227 0,39-0,51 L 
trombocyty 28 1 4 2 - 3 2 7 x 10a/l 
neutrofily 89,9 50,0 - 75,0 % 
lymfocyty 1,1 25,0 - 40,0 % 
monocyty 8,8 3,0 -8,0 % 
eozinofily 0,2 1 ,0-3 ,0 % 
bazofily 0 0,0-1,0 % 
neutrofily absolutní 9,7 1,80-7,00 x 109/ l 
lymfocyty abs. 0,1 1,00 - 4,80 x 109 /I 
monocyty abs. 1 0,10-0,80 x10 a / l 
bazofily abs. 0 0,00- 0,2 x 109/ l 
eozinofily 0 0,00 - 0,45 x 109 /I 

Obrázek č. 21: Graficky znázorněné hodnoty ACT 12. prosince od 15:00h. do 6:00h 

13. prosince 

Tabulka č. 9: Hodnoty vyšetření ACT a množství aplikovaného Heparinu 

dne 12. prosince 

čas 
odběru 

hodnota 
ACT 

množství podávaného 
Heparinu 

15:00 162 s. 2 I U/kg/hod 
18:00 194 s. 2 I U/kg/hod 
21:00 185 s. 2 I U/kg/hod 
0:00 180 s. 2 IU/kg/hod 
2:00 185 s. 2 I U/kg/hod 
3:00 165 s. 1,5 I U/kg/hod 
4:00 172 s. 1,5 I U/kg/hod 
6:00 120 s. 1,5 I U/kg/hod 
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Tabulka č. 10: Biochemické vyšetření ze dnů 10., 11. a 12. prosince 2007 

oddělení KAR-RES1 KAR-RES1 KAR-RES 2 
referenční [23] 

meze 
datum 10.12.07 11.12.07 12.12.07 referenční [23] 

meze čas 6:00 8:00 6:00 
referenční [23] 

meze 

Na 145 144 142 1 3 5 - 148 mmol/l 
K 4,3 4,6 4,6 3 , 5 - 5 , 0 mmol/l 
Cl 107 105 93 9 5 - 1 1 0 mmol/l 
Ca 2,1 2,05 2,10 2 , 1 5 - 2 , 6 1 mmol/l 
P 0,9 1,20 1,66 0 , 6 - 1 , 4 mmol/l 
Mg 1,07 0,83 0,70 0,7-1,0 mmol/l 
osmolarita 307 - - 275 - 295 mmol/kg 
urea 7,0 11,0 6,6 2 , 0 - 8 , 3 mmol/l 
kreatinin 94,0 98 94 65-110 (j kat/l 
CRP 438 379 473 0 , 0 - 0 , 1 0 mg/l 
prokalcitonin 22,4 14,19 15,02 0 - 0 , 5 j jg/l 
bilirubin celkový 12,3 - - 4 , 0 - 2 0 , 5 pkat/l 
ALT 0,24 - - 0 ,10 -3 ,20 pkat/l 
GMT 0,52 - - 0 ,18 -1 ,13 jjkat/l 
ALP 0,64 - - 0 ,50 -2 ,25 jjkat/l 
amyláza 0,10 - - 0 , 3 7 - 1,67 pkat/l 
CB 54,0 - - 65 - 87 g/l 
albumin 32,0 - - 37 - 47 g/l 
prealbumín 0,056 - - 0 , 2 - 0 , 4 g/l 
TG 2,03 - - 0,5 - 2,2 mmol/l 
cholesterol 2,8 - - 0 ,91 -2 ,00 mmol/l 
CK 0,99 - - 0 , 2 - 2 , 8 5 pkat/l 
C K - M B 0,17 - - 0 ,05 -0 ,41 pkat/l 
troponin I 0,17 - - 0 , 0 - 0 , 5 pg/l 
myoglobin 86 - - do 80 pg/l 
LD 1,9 - - 3 , 5 - 7 , 7 pkat/l 

RTG S+P 

12. prosince 2007: Od posledního snímku se obraz zhoršil a byl potvrzen plicní edém 

při ARDS se zánětlivou infiltraci. 

Mikrobiologické vyšetření: 

Z odebraného vzorku BAL byla dne 12. prosince potvrzena Aspergilová infekce antigen 

positivní a Candida crusei. 

3. 5. 1. 3 Terapie podávaná pacientovi dne 12. prosince 

Perorální terapie 

Vzhledem k aplikované analgosedaci nelze pacientovi nic podávat ústy. Pacient má 

zavedenou nasogastrickou sondu č. 14 Ch. 

Léky podávané do centrálního žilního katétru 

Kontinuálně a bolusově podávané léky, antibiotická léčba viz tabulky č. 11 až 13. 
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Tabulka č. 11: Kontinuálně podávané i. v. léky dne 12. prosince 

název léku dávkování indikační skupina [29] 

Noradrenalin 6mg/ 50ml 
Fyziol. roztoku 

dle hodnot 
MAP 70-80 torr 

sympatomimetikum 

Sufenta 250pg 
+ Dormicum 45mg 
/ 50ml Fyziolog. roztoku 

10ml/hod dále dle 
sedace 

Sufenta = opioidní anestetikum 
Dormicum = benzodiazepin 

Propofol 1% 50ml dle sedace celkové anestetikum 

Heparin 10 000 I U./ 
50 ml Fyziolog.roztoku 

dle hodnot APTT, 
ACT (180-220 s.) antikoagulans 

KCI 7,45% 50 ml dle hladiny kalémie iontový roztok 

Humulin R 50 LU./ 
50ml Fyziolog.roztoku dle hladiny glykémie humánní biosyntetický inzulín 

Edicin 0,5g / 50ml Glukózy 
5% 

2,1 ml/hod dle 
hladiny léku v krvi 

antibiotikum ze skupiny 
glykopeptidu 

Tabulka č. 12: Antibiotická léčba dne 12. prosince 

název léků množství forma dávkování indikační skupina [29] 

Meronem 2 g i.v. á 8 hod betalaktamové antibiotikum 

Edicin 2 g i.v. kontinuálně antibiotikum ze skupiny 
glykopeptidu 

Herpesin 500 mg i.v. á 8 hod antivirotikum 

Biseptol 960 mg i.v. á 8 hod antimikrobiální 
chemoterapeutikum 

AmphoB 100 mg i.v. 1 x denně polyenové antimykotikum 

Tabulka č. 13: Časovaně podávané léky dne 12. prosince 

název léků množství forma dávkování indikační skupina [29] 

Degan 1 amp. i.v. á 4 hod prokinetikum, antiemetikum 

Helicid 40 mg i.v. á 12 hod antiulcerotikum, inhibitor 
protonové pumpy 

Neupogen 480 mg i.v. 1 x denně cytokinum, hemopoetiký růstový 
faktor 

Novalgin 1 amp. i.v. při teplotě 
nad 38°C analgetikum, antipyretikum 

Infuzní terapie 

Nutriflex lipid 2 500ml + Neonutrin 15% 500 ml 

+ Multibionta 2 amp. 

+ Celaskon 2 g. 

' = = : > kontinuálně i.v. na 48 hodin. 

Hartmannův roztok 1/1 500 ml kontinuálně i.v. 21 ml/hod 
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Hematologické přípravky 

Trombocyty 1 TU 203 ml 14:00 hod i.v. 

1 TU 138 ml 21:30 hod i.v. 

1 TU 203 ml 3:30 hod i.v. 

Čerstvě mražená plazma 

2 TU 650 ml 0:15 hod i.v. 

Dietoterapie 

Výživa je podávaná parenterálně (viz infuzní terapie) a enterálně do nasogastrické 

sondy. 

Enterální výživa: NUTRICOMP Standart 25ml/h na 3 hod, poté na 1 hod stop, dle výše 

odpadů navyšovat po 25ml/hod 

1 4 - 1 7 hod 1 8 - 2 1 hod 22 - 1 hod noční pauza 1 - 5 hod 6 - 9 hod 

Ulcogant 5 ml do NGS 1 hod 

Z důvodu neslyšitelné peristaltiky se dávka podávané výživy nenavyšovala. 

Fyzioterapie 

Vzhledem k závažnému stavu pacienta nebyla fyzioterapie a ani mikronebulizace 

naordinována. 

3. 6 Stav pacienta a jeho ošetřování dne 13. prosince 2007 

Pacient byl i nadále zaintubovaný, analgosedovaný a připojený na umělou plicní 

ventilaci. Ventilační režim zůstal nezměněn. Fyziologické funkce naměřené během dne 

jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Fyziologické funkce 13. prosince od 6:00. - 15:00 

Fyziologické funkce 13.12.2007 do 15:00h. jednotky 
TK sys. 135 - 110 torr 
TK diast. 6 0 - 4 5 torr 
MAP 80 - 75 torr 
TF 115-110 počet tepu/min. 
CVP -5 až -7 cmH20 
DF 8 - 12 počet dechů/min. 
Vt 315-504 ml/dech 
EtC02 2 7 - 3 5 torr 
Sp02 (periferie) 92 - 96 % 
TT 37,1 -37,3 °C 
velikost zornic +6/+6 cm 
GCS 3 (1-1-1) body 
bilance tekutin -3 730 m l / 24 h. 

Vzhledem k areakci, mydriáze zornic a příznakům occiptálního kónusu bylo indikováno 

vyšetření CT hlavy (počítačová tomografie). Pacient byl na CT vyšetření transportován 
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spolu s ECMO. Při vyšetření byl zjištěn oboustranně rozsáhlý difuzní edém mozku, 

který způsobil utlačení subarachnoideálního prostoru. V hemisfěrách byla zjištěna 

četná petechiální krvácení a také rozsáhlé krvácení do komorového systému. Obraz 

odpovídal descendentní transtentoriální herniaci. Vzhledem k výsledku vyšetření bylo 

rozhodnuto o ukončení invazivní terapie z etického hlediska. 

V průběhů dne jsem sledovala fyziologické funkce. Celkovou bilanci tekutin jsem 

hodnotila po 8 hodinách. Naordinované léky jsem podávala v předepsaných intervalech 

a kontinuálně podávané léky vyměňovala podle potřeby. Pravidelně jsem všechny 

údaje zapisovala do dokumentace. Zajišťovala jsem požadovaná krevní vyšetření. Při 

každém kontaktu s pacientem jsem se nejdříve dotkla jeho levé ruky a pak ho oslovila. 

Poté jsem mu vysvětlila, co se s ním bude dit. 

Hygienickou péči a převazy jsem provedla až po návratu z CT vyšetření. Kuži jsem 

ošetřila tělovým mlékem a sacrum promazala ochrannou pastou Menalind. 

Permanentní močový katétr jsem otřela Octeniseptem a vypodložila scrotum. Pacient 

se i nadále nemohl polohovat na boky, proto jsem pacienta mikropolohovala. Horní, 

dolní končetiny a hlavu jsem vypodložila anitdekubitárními pomůckami [20], Do očí 

jsem aplikovala oční gel Vidisic. ECMO kanyly jsem podkládala obvazovým materiálem 

Surgipad, ale nezakrývala, aby byly pořád na očích. V 15:00 byla ECMO terapie 

ukončena. 

Převaz endotracheální kanyly jsem provedla po hygieně. Při převazu jsem změnila 

polohu kanyly (z pravého ústního koutku doleva), zkontrolovala těsnost obturační 

manžety a hloubku zavedení. Naléhající části úvazu jsem vypodložila mulovými čtverci. 

Pacienta bylo nutné odsávat pravidelně z dýchacích cest. Odsávala jsem zpěněné, 

vazké a lehce růžové sputum. Z dutiny ústní a dutiny nosní jsem odsávala podle 

potřeby. Pacientova ústa jsem ošetřovala pagavitovými štětičkami. Enterální výživa 

byla i nadále podávaná kontinuálně pomocí enterální pumpy do 15 hod. Odpoledne 

přišla za pacientem manželka na návštěvu. Ošetřujícím lékařem byla objasněna 

manželce závažnost stavu pacienta a důvod ukončení terapie. Za přítomnosti své 

manželky pacient ve 22:15 zemřel. 
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3. 6. 1 Provedená vyšetření dne 13. prosince 2007 od 6:00 do 15:00 

Provedená laboratorní vyšetření a jejich výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 15 až 

Tabulka č. 15: Vyšetření acidobazické rovnováhy a iontů dne 13. prosince od 6:00-

9:00 

datum 13.12.2007 
referenční [23] 

meze 
čas 6:00 6:00 9:00 referenční [23] 

meze typ krve art. ven. art. 
referenční [23] 

meze 

PH 7,389 7,461 7,466 7,4 +/- 0,05 
pC02 47,1 45,5 46,5 3 4 . 5 - 4 5 / 4 1 5 l torr 
HC03 27,8 27,7 27,5 24-28 mmol/l 
HC03 27 27,6 27,7 24-28 mmol/l 
BE 3 3 3 + 3 / -3 mmol/l 
p02 76,6 65,6 65,5 75 / 20 - 40 torr 
laktát 3,2 3 3 0 ,63 -2 ,44 mmol/l 
s 0 2 92,6 90,9 91,2 95 /40-80 % 
Na 139 139 139 135-148 mmol/l 
K 4,1 4 4,1 3 , 5 - 5 , 0 mmol/l 
Cl 100 101 101 95-110 mmol/l 
Ca 0,95 0,95 0,95 2 ,15 -2 ,61 mmol/l 
glykémie 12,5 12,6 13,2 4 , 1 - 6 , 2 mmol/l 
hemoglobin 82 - 91 135 -174 g/l 
hematokrit 0,25 - 0,28 0 ,39 -0 ,51 I 

Tabulka č. 16: Krevní obraz ze dne 12. a 13. prosince 

datum 12.12.2007 13.12.2007 referenční [23] 
meze čas 15:30 7:50 

referenční [23] 
meze 

leukocyty 10,8 16,57 4,10-10,2 x 109/l 
erytrocyty 2,5 2,58 4,19-5,75 x 1012/l 
hemoglobin 81 84 135 - 174 g/l 
hematokrit 0,227 0,238 0,39-0,51 L 
trombocyty 28 59 142 - 327 x 109/l 
neutrofi ly 89,9 96,4 50,0 - 75,0 % 
lymfocyty 1,1 0,2 25,0 - 40,0 % 
monocyty 8,8 3,3 3,0 -8,0 % 
eozinofily 0,2 0,1 1 ,0-3 ,0 % 
bazofily 0 0 0,0-1,0 % 
neutrofi ly abs. 9,7 16 1,80- 7,00 x 109 /I 
lymfocyty abs. 0,1 0 1,00 - 4,80 x 109/l 
monocyty abs. 1 0,5 0,10 - 0,80 x 109 /I 
bazofily abs. 0 0 0,00 - 0,2 x 109 /I 
eozinofily 0 0 0,00 - 0,45 x 109 /I 

CT hlavy 

13.prosince 2007: Na CT byl oboustranně rozsáhlý difuzní edém mozku a zcela 

utlačené subarachnoideální prostory. Na obou hemisférách byla zjištěna četná 
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petechiální krvácení, rozsáhlé krvácení do komorového systému a descendentní 

transtentoriální herniaci. 

3. 6. 2 Terapie podávaná pacientovi dne 13. prosince 2007 

Perorální terapie 

Vzhledem ke stavu pacienta nebylo možné podávat p o. 

Léky podávané do centrálního venózního katétru 

Kontinuálně a časovaně podávané léky a antibiotická léčba jsou uvedeny v tabulkách 

č. 17 až 19. 
Tabulka č. 17: Kontinuálně podávané i. v. léky 13. prosince 

název léku dávkování indikační skupina [29] 
Noradrenalin 6mg/ 
50ml Fyziol.roztoku 

dle hodnot 
MAP 70-80 torr sympatomimetikum 

Sufenta 250pg 
+ Dormicum 45 mg/ 
50ml Fyziolog. roztoku 

10ml/hod dále dle 
sedace 

Sufenta = opioidní anestetikum 
Dormicum = benzodiazepin 

Propofol 1% 50ml dle sedace celkové anestetikum 
Heparin 10 000 I.U./ 
50 ml Fyziolog.roztoku 

dle hodnot APTT, 
ACT (180-220 s.) antikoagulans 

KCI 7,45% 50 ml dle hladiny kalémie iontový roztok 
Humulin R 50 I.U./ 
50ml Fyziolog. roztoku 

dle hladiny 
glykémie humánní biosyntetický inzulín 

Edicin 0,5g/ 
50ml Glukózy 5% 

2,1 ml/hod dle 
hladiny léku v krvi antibiotikum ze skupiny glykopeptidu 

Tabulka č. 18: Antibiotická léčba dne 13. prosince 
název léků množství forma dávkování indikační skupina [29] 
Meronem 2 g i.v. á 8 hod betalaktamové antibiotikum 

Edicin 2 g i.v. kontinuálně antibiotikum ze skupiny 
glykopeptidů 

Herpesin 500 mg i.v. á 8 hod antivirotikum 

Biseptol 960 mg i.v. á 8 hod antimikrobiální 
chemoterapeutikum 

AmphoB 100 mg i.v. 1 x denně polyenové antimykotikum 

Tabulka č. 19: Časovaně podávané léky dne 13. prosince 
název léků množství forma dávkování indikační skupina [29] 
Degan 1 amp. i.v. á 4 hod prokinetikum, antiemetikum 

Helicid 40 mg i.v. á 12 hod antiulcerotikum, inhibitor 
protonové pumpy 

Neupogen 480 mg i.v. 1 x denně cytokinum, hemopoetiký růstový 
faktor 

Perfalgan 1 9 i.v. při teplotě 
nad 38°C analgetikum, antipyretikum 

Adiuretin 4 gtts do nostril v 11 hod antidiuretikum 
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Infuzní terapie 

Nutriflex lipid 2 500ml + Neonutrin 15% 500 ml 

+ Multibionta 2 amp. 

+ Celaskon 2 g. 

' — ^ kontinuálně i.v. na 48 hodin. 

Glukóza 5% 1 000 ml 

HEAS 6% 500 ml 

Hartmannův roztok 1/1 500 ml 

kontinuálně i. v. 100ml/hod 

bolusově i.v. v 11:20. 

kontinuálně i.v. 21 ml/hod 

Dietoterapie 

Pacientovi byla do 15:00 aplikovaná enterální i parenterálni výživa (viz infuzní terapie). 

Do nasogastrické sondy je aplikován NUTRICOMP Standart 25ml/hod na 3 hod, poté 

na 1 hod stop. 

Fyzioterapie 

Vzhledem k závažnému stavu pacienta nebyla fyzioterapie a ani mikronebulizace 

naordinována. 

3. 7 Hodnocení ošetřovatelské péče dne 13. prosince 

Vzhledem ke kritickému stavu pacienta a následně jeho velmi krátkému pobytu u nás 

na oddělení nelze zcela objektivně zhodnotit ošetřovatelskou péči. 

Vzhledem k imunosupresi pacienta jsem veškerou ošetřovatelskou péči vykonávala 

podle zásad bariérové ošetřovatelské péče. Základní potřeby pacienta byly plně 

saturovány zdravotnickým personálem. Dýchání bylo zajištěno UPV a ECMO. Hodnoty 

krevních plynů a saturace periferie byly i nadále nízké. Enterální výživa byla podávaná 

kontinuálně s noční pauzou. Dávky nebyly navyšovány, protože nebyla slyšet střevní 

peristaltika. Podávanou enterální výživu trávil pacient beze zbytku. Zácpa, která se 

vyskytla u pacienta, byla spíše způsobena předchozí totální parenterálni výživou, než 

vlivem imobilizace pacienta. Diuréza pacienta byla dostatečná a nebylo potřeba 

podpory diuretiky. Druhý den došlo ke zvyšování porcí moče a musely být podány 4gts 

Adiuretinu do nostril. Porce moče se jen mírně snížily. 

Riziko rozvoje imobilizačního syndromu bylo u pacienta velmi vysoké. Pacientovi byla 

diagnostikována bronchopneumonie a potvrzena aspergilová infekce, která však 

nevznikla vlivem imobilizace na lůžku, ale poruchou imunitního systému pacienta. Jiné 

nežádoucí příznaky (dekubity, opruzeniny) imobilizačního syndromu se u pacienta 

neobjevily. Fyzioterapie nebyla u pacienta indikovaná, ale při hygienické péči jsem 

pasivně cvičila končetinami. Pacient měl kůži dostatečně hydratovanou, prokrvenou a 

lehce oteklou. Poruchy prokrvení končetin pod ECMO kanylami se neobjevily. Převazy 
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CŽK a arteriálního katétru byly provedeny pouze dvakrát. Místní projevy zánětu v okolí 

vstupů se neobjevily. U ECMO a UPV se neobjevily žádné technické komplikace. 

Za pacientem docházela na návštěvu manželka, ale vzhledem k výšce podávané 

analgosedace nelze hodnotit, zda pacient její přítomnost či přítomnost ostatních 

vnímal. 
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4. Ošetřovatelská péče o pacienta na VA - ECMO 

4. 1 Identifikační údaje 

Jméno: F.M. 

Oslovení: pane F. 

Rok narození: 1957 

Věk: 52 let 

Pohlaví: mužské 

Adresa: Příbor 

Osoba, kterou lze informovat: 

syn David 

bez vyznání 

rozvedený 

nezaměstnaný, Úřad práce 

213 

vrtař studní 

česká 

21. až 29. října 2008 (na našem oddělení) 

zavedení ECMO 20. října 2008 

21. října 2008 plicní endarterektomie 

28. října 2008 zavedení kaválního filtru 

Pacienta jsem ošetřovala ve dnech: 

21. - 23. října 2008 

4. 2 Lékařská anamnéza a diagnóza 

Osobní anamnéza 

V dětství pacient nijak zvlášť nestonal. V 19-ti letech prodělal splenektomii pro 

hypersplenizmus. V roce 2006 prodělal hlubokou trombózu LDK i PDK, která způsobila 

rozvoj chronické trombembolické plicní hypertenze. Pacient pravidelně docházel do 

Centra pro plicní hypertenzi ve VFN. Zde mu také byla diagnostikovaná heterozygotní 

mutace genu MTHFR a arteriální hypertenze III. stupně dle WHO. Dne 17. dubna 2008 

byl pacientovi proveden operační zákrok - plicní endarterektomie. Pooperační průběh 

u pacienta nebyl komplikovaný. 

Od 20-ti let do roku 2007 kouřil 20 cigaret denně. Každý den si dává „malého panáka" 

domácí slivovice, dle svých slov „jako dezinfekci". Jednou za týden zajde za kamarády 

do hospůdky na pivo. 

Náboženské vyznání: 

Rodinný stav: 

Zaměstnání: 

Zdravotní pojišťovna: 

Vzdělání: 

Národnost: 

Hospitalizace: 

Operace: 
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Rodinná anamnéza 

Otec zemřel na tumor plic v 51 letech a matka zemřela v 72 letech na cévní mozkovou 

příhodu. Sestra zemřela minulý rok na plicní embolii, bylo jí 53 let. Dceři pacienta ve 

29 letech byla provedena splenektomie pro hypersplenizmus Jeho syn byl zdráv. 

Alergická anamnéza 

Dle sdělení pacienta žádnou alergií netrpí. 

Sociální a pracovní anamnéza 

Pracoval jako vrtař studní, nyní je z důvodu onemocnění nezaměstnaný. V současné 

době má přítelkyni, která mu občas pomůže s domácností. 

Farmakologická anamnéza 

Inhibace 2,5mg 1-0-0 p o. antihypertenzívum, ACE inhibitor 

Isoptin 240mg V2-O-O p o. antiarytmikum, blokátor Ca 

kanálu, antihypertenzívum 

Warfarin 5mg 2x týdně p o. antikoagulans [29] 

Nynější onemocnění 

V posledních týdnech se cítil velmi dobře. Poslední kontrola v hladiny INR byla 1. října, 

s výsledkem 2,5 s. Warfarin pacient užíval i nadále ve stejné dávce. Ve dnech 10. až 

15. října prodělal virózu, která se projevovala subferíliemi, dráždivým kašlem s mírnou 

expektorací, zvýšenou únavou a zadýcháváním se. Při kašli pociťoval bolest na hrudi 

a dušnost pacienta, která se zhoršovala. Pro klidovou dušnost a stenokardie (trvající 

dva dny) byl přijat dne 19. října do nemocnice v Novém Jičíně. V nemocnici 

diagnostikovali recidivu plicní embolie trombem, velký mobilní trombus v pravé síni a 

akutní cor pulmonale. Po telefonické dohodě byl pacient 20. října letecky přeložen na 

II. interní kliniku VFN v Praze. Pacient byl při příjmu při plném vědomí, klidově dušný, 

bez cyanózy, měl zvýšenou náplň krčních žil a byl hemodynamicky stabilní. Na základě 

echokardiografického vyšetření byl potvrzen velký hadovitý trombus vlající v ústí 

trikuspidální chlopně a těžká dilatace a dysfunkce pravé komory. Pomocí ultrazvuku 

byly zjištěny posttrombotické změny na stehenní tepně. Vzhledem k výraznému 

přetížení pravostranných oddílů s těžkou systolickou dysfunkcí pravé komory a trombu, 

který mohl při uvolnění do plicnice způsobit hemodynamické zhroucení, bylo 

rozhodnuto aplikovat systémovou trombolýzu se standby zajištěním mechanické 

srdeční podpory ECMO. ECMO kanyly byly zavedeny do v.femoralis dextra a 

a.femoralis dextra. Ve 13:15 bylo zahájeno podávání systémové trombolýzy 

(Actilyse 20mg i.v. bolusové podání, následné podání 80mg.i.v.kontinuální podávání) 

za ECHO kontroly a heparinizace. Ve 13:50 došlo k prudkému zhoršení stavu pacienta, 

došlo k rozvoji kardiogenního šoku s respirační insuficiencí. I přes zahájenou 

neinvazivní plicní ventilaci a masivní vasopresorickou podporu musela být ve 14:10 
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spuštěna podpora VA ECMO s průtoky 2 - 2,7 l/min Po zahájení podpory došlo k 

rapidnímu zlepšení stavu pacienta, ale zároveň se objevila rychle progredujíci ischémie 

levé dolní končetiny. Pacientovi musela být zavedena perfúzni kanyla do arteria 

femoralis superficiális, která byla napojena spojkou na arteriální ECMO kanylu. Druhý 

den byla pacientovi provedena angiografie plicnice. Pň vyšetření byla zjištěna 

přetrvávající téměř úplná obturace proximálních částí pravé větve plicnice čerstvým 

embolem. Katetrizačně byla zjištěna těžká plicní hypertenze se systolickým tlakem 

v plicnici 70 mmHg. Po dohodě s lékaři z Kliniky kardiochirurgické a vaskulární 

chirurgie VFN, byl pacient indikován k chirurgické embolektomii plicnice se zavedenou 

podporou. Pacient byl téhož dne ve 13:40 přijat na pooperační kardiochirurgické 

oddělení Kliniky anestezie a resuscitace 

Lékařské diagnózy při přijetí 

• Vysoké riziko masivní plicní embolie s tromby v pravé síni protrhujícími do 

pravé komory. 

• Pro refraktemí kariogenní šok napojení mechanické kardiopulmonální 

podpory ECMO. 

• Stav po endarterektomii plicnice 04/07 a sutura foramen ovále patens, 

dle poslední echokardiografie PASP 41 mmHg, normální systolická 

funkce pravé komory. 

• Chronická tromboembolická plicní hypertenze 

• Stav po trombóze hlubokých žil LHK a PHK. 

• Arteriální primární hypertenze III. stupně na léčbě. 

® Nikotinismus. 

• Heterozygotní mutace genu MTHFR. 

• Lehký cerebrální syndrom. 

• Stav po splenektomii. 

4. 3 Ošetřovatelská anamnéza a hodnocení současného stavu pacienta 

Informace pro sestavení ošetřovatelské anamnézy jsem zjišťovala dne 20. října, 

z dokumentace pacienta. S pacientem jsem měla možnost krátce promluvit před 

odjezdem na operační sál. Ošetřovatelskou anamnézu jsem sestavila podle „modelu 

fungujícího zdraví" dle Marjory Gordonové. 

1. vnímání zdravotního stavu: 

Kromě splenektomie, kterou podstoupil v mládí, až do roku 2006 nijak významně 

nestonal. Tromboembolickou nemoc zdědil (dle svých slov), stejně tak i jeho sestra, 
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po matce, která zemřela v 72 letech na cévní mozkovou příhodu. V roce 2006 

prodělal hlubokou trombózu LDK i PDK, která způsobila postupný rozvoj chronické 

trombembolické plicní hypertenze. Tento stav musel být řešen v roce 2008 

operačně. Od začátku roku 2007 přestal kouřit, kouřil od svých 20-ti let cca 20-30 

cigaret denně. Alkohol pije pravidelně, každé ráno si dává „malého panáka" domácí 

slivovice, dle svých slov „jako dezinfekci". Jednou za týden zajde za kamarády do 

hospůdky. 

Jako příčinu zhoršení svého stavu označil pacient virózu, kterou před několika dny 

prodělal. Očekává, že po operaci bude vše v pořádku a v krátké době se vrátí domů. 

Pobyt v nemocnici bere jako nutné zlo. 

2. výživa a metabolismus: 

Před onemocněním byl pacient bez omezení. Režim ve stravování neměl, jedl podle 

toho, kdy pociťoval hlad. Doma většinou jedl už hotová ohřívaná jídla, která koupil. 

0 víkendech mu vařila přítelkyně nebo občas zašel k synovi. Denně vypil okolo 

1 000 ml tekutin. Velkou část tekutin tvoří pivo. Váha se podle pacienta nezměnila. 

Dle dokumentace pacient nyní váží 62 kg a 165 cm. BMI je tedy 22,77 - normální 

váha. Chrup z velké části sanován. Umělou náhradu používá pouze při komunikaci. 

Při jídle ji nepoužívá, protože mu náhrada překáží a jídlo mu nechutná. Z duvodu 

plánované operace pacient od rána hladoví. 

Kůže pacienta při sestavování anamnézy byla čistá, suchá, bledší barvy, napětí 

kůže bylo přiměřené věku. Problémy s hojením ran pacient nepozoroval. Podle 

predikčního scóre dekubitů podle Nortonové (příloha č. 3) je pacient náchylný na 

vznik dekubitů. Skóre bylo 20 bodů. Celistvost kůže byla porušena mnoha 

invazivními vstupy. 

3. vylučování 

V domácím prostředí s vyprazdňováním moče neměl pacient potíže. V době 

hospitalizace měl pacient od 20. října zavedený Foleyův permanentní katétr č.16 

Ch. Katétr je napojený na sběrný sáček umožňující hodnocení hodinové diurézy. 

S vyprazdňováním stolice neměl pacient doma potíže, při hospitalizacích trpí 

zácpou. Při sběru anamnézy byla hůře slyšitelná peristaltika. Stolici měl naposledy 

19. října. Pacient, i přes subfebrílie, se velmi málo potil. 

4. aktivita a cvičení 

Původní zaměstnání pacienta - vrtař studní - bylo velmi fyzicky náročné, přesto ještě 

před začátkem jeho potíží (rok 2006) aktivně hrál fotbal. Pacientovým největším 

koníčkem bylo modelaření a zahrada u domu, ve kterém bydlí. Večery pravidelně 

trávil od 19hod u televize, kde hlavně sledoval zpravodajské pořady, dokumenty a 

sport. O víkendu ho pravidelně navštěvoval syn s rodinou a jednou za 14 dní za 
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ním na víkend jezdí přítelkyně, která mu pomůže s domácností. Každou středu 

chodí s kamarády na pivo a mariáš do hospody. 

Při sběru anamnézy se mohl pacient velmi omezeně pohybovat v rámci svého 

lůžku, z duvodu zavedených ECMO kanyl. 

5. spánek, odpočinek 

Denní režim pacienta byl různý, záleží, zda šel do práce či zůstal doma. Pokud šel 

do práce, ráno vstával okolo 5.hod, pokud ne, vstával okolo 8.-9. hod. Večer uléhal 

také různě. Na problémy se spánkem si nestěžoval. 

Problémy se spánkem při předešlých pobytech v nemocnici neudával. 

6. vnímáni, poznávání 

• Zrak: Pacient používal brýle na dálku a brýle na čtení. Brýle na dálku měl 

pacient na očích 

• Sluch: Pacient slyší velmi dobře. 

• Pamět a pozornost: Výsledek testu Mini - Mental - State byl 28 bodů, 

(viz příloha č. 4) [24], 

• Vědomí: Pacient byl při plném vědomí, byl orientován v čase, prostoru i osobě. 

• Slovní vyjadřování: Srozumitelnost řeči pacienta byla ovlivněna chyběním 

chrupu. 

• Informovanost: Pacient byl informován o svém zdravotním stavu. 

• Vnímání bolesti: Pacienta bolí v bederní oblasti páteře a hýždě (dle vizuální 

analogové škály 4-5st.). Tento diskomfort byl vyvolaný 

vynucenou polohou při ECMO. 

7. sebepojetí, sebeúcta 

Pacientovi velmi vadilo, že vlivem svého onemocnění a únavy nemůže vykonávat 

svoji práci. Kvůli tomu musel přerušit svou podnikatelskou činnost a přihlásit se na 

Úřad práce, aby dostával finanční podporu. 

8. plnění rolí, mezilidské vztahy 

Pacient byl 12 let rozvedený. Žil sám, ale pravidelně se setkával se svoji přítelkyní, 

která mu pomáhala s domácnosti. Pravidelně ho o víkendech navštěvoval syn 

s rodinou. S dcerou se stýkal pouze o svátcích a narozeninách. 

9. reprodukční schopnost a sexualita 

Pacient měl dvě děti, syna a dceru. Na otázku sexuality pacienta jsem se nezeptala. 

10. stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance 

K největším změnám v životě pacienta patřilo jeho onemocnění, které ho postupem 

času připravilo o zaměstnání a rozvod, který ho potkal před 12-ti lety. 
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11. víra, přesvědčení, životní hodnoty 

Pacient vyrůstal v katolické rodině, byl však ateista. Z náboženských svátků slavil 

pouze vánoce. 

Zhodnocení: Čas, který jsem s pacientem strávila, byl ovlivněn přípravou pacienta na 

operační zákrok a vyšetřováním lékařů (chirurg, anesteziolog) před operací. Přesto se i 

našla chvíle pro získání informací pro sestavení anamnézy. Informace, které jsem 

nezjistila od pacienta, jsem získala z jeho dokumentace a pozorováním. 

4. 4 Ošetřovatelské diagnózy, cíle a stanovený plán ošetřovatelské péče 

(stanovené dne 21. října 2008) 

1. Strach z budoucnosti (operační výkon, zavedená podpora) 

Cíle: Pacientův strach je snížen na minimum. 

Pacient má dostatek informací. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• umožnit rozhovor s ošetřujícím lékařem i chirurgem. 

• rozhovoru zajistit vhodné prostředí, tj. omezit hluk a jiné rušivé elementy. 

• poskytnout pacientovi čas na přemýšlení a dotazy. 

• zajistit zodpovědění dotazů a také zjistit, zda pacient všemu rozumí. 

2. Pocit diskomfortu z důvodu zavedených ECMO kanyl a hladovění před operací. 

Cíl: Snížit pocit diskomfortu. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pomocí antidekubitárních pomůcek nebo deky změnit polohu (podložení 

nohou, rukou, zvýšení/snížení podhlavníku, podnožníku aj.). 

• pacientovi vysvětlit důvod hladovění. 

• nabídnout možnost vytírání si úst čajem, pagavitovými štětičkami, kostky 

ledu, otírání úst mokrou žínkou. 

3. Bolest v bederní krajině z důvodu vynucené polohy. 

Cíl: Odstranit bolest. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pomocí antidekubitárních pomůcek nebo deky změnit polohu (podložení 

nohou, rukou, zvýšení/snížení podhlavníku, podnožníku, antidekubitární 

nafukovací kruh, kuličkový polštář pod bedra aj ). 

• namasírovat bederní páteř, aplikovat ochranné masti. 
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• informovat lékaře. 

• aplikovat analgetika. 

4. Porucha spánku z důvodu vynucené polohy a změny prostředí. 

Cíl: Pacient je po noci odpočatý. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• umožnit pacientovi najít si vhodnou polohu, v rámci možností. 

• zajistit noční klid na oddělení (po 22:00h. zhasnout hlavni světla, vypnout 

rádio, ztišit své chování). 

• dle lékaře podat léky. 

5. Riziko vzniku infekce z důvodu zavedených invazivních vstupů. 

Cíl: Zabránit vzniku infekce 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pravidelná kontrola fyziologických funkcí (tělesná teplota, tepová 

frekvence aj.), kontrola okolí vstupu invazí, vzhled a polohu invazí, 

funkčnost, průchodnost aj. 

• při převazech (podle potřeby) a manipulaci s invazemi vždy postupovat 

sterilně a vše zaznamenávat do dokumentace. 

• při výskytu problémů (začervenání, nefunkčnost aj.) informovat lékaře, dle 

ordinace odebrat stěr z místa začervenání, při celkových příznacích 

zánětu odebrat hemokultury atd. 

6. Riziko vzniku imobilizačního syndromu. 

Cíl: Pacient bez známek rozvíjející se bronchopneumonie, flebotrombózy, 

tromboembolické nemoci, zácpy, otlaků od ECMO kanyl, dekubitú a opruzenin 

Plán ošetřovatelské péče: 

• zhodnocení výšky rizika vzniku imobilizačního syndromu, snažit se o 

plnou saturaci pacientových potřeb, včasná aktivizace pacienta (aktivní a 

pasivní cvičení). 

• zajistit dostatečnou hygienickou péči dle potřeby, výměnu ložního prádla 

• pravidelná kontrola predilekčních míst, zabránit vzniku dekubitú -

polohování, masáž, vhodné antidekubitární pomůcky, aktivně vyhledávat 

známky infekce, sledování kůže pod ECMO kanylami a jinými invazemi. 

• podpora periferního prokrvení pomocí masáží. 

• sledovat diurézu, charakter moči, pátrat po známkách infekce, sledovat 

ústí močové trubice, včasná výměna PMK, aseptická manipulace s PMK. 
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• sledovat vyprazdňování stolice, peristaltiku, odchod plynu, množství, 

barvu a příměsi. 

• sledovat celkový vzhled pacienta (dýchání, pohyblivost, prokrvení tkání, 

změny teploty, barvy, citlivosti a pohyblivosti jednotlivých částí těla), 

udržovat orientaci v čase, prostoru a osobě. Umožnit co největší stimulaci 

zvenčí. 

7. Riziko vzniku technického selháni přístrojů (ECMO, UPV). 

Cíl: Zabránit vzniku těchto komplikací. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pravidelná kontrola hloubky zavedení kanyl podle značek, saturace krve 

na periferii a v krevních odběrech, množství protékající krve mimotělním 

oběhem, celistvost a vzhled pumpy, vzhledu oxygenátoru, zda nejsou 

přítomny viditelné tromby, kontrola celistvosti mimotělního oběhu, inzercí 

a polohy ECMO kanyl, v pravidelných intervalech vyklepávat 

kondenzovanou vlhkost z oxygenátoru. 

• Sledovat, zda nedochází k náhlému zvětšování objemu tkáně či k náhlé 

tvorbě hematomu v okolí inzerce. 

• při úplné dislokaci kanyly stlačit místo inzerce, přiložit speciální svorky na 

okruh a zamezit tím větším ztrátám krve. Poté volat o pomoc. 

• při nefunkčnosti krevní pumpy vlivem přerušení dodávky elektrického 

proudu začít ji pohánět ručně tak, aby byl zajištěn dostatečný průtok. 

Poté volat pomoc. 

• další funkční poruchy je nutné okamžité řešit s odborníkem. 

4. 5 Stav pacienta a jeho ošetřování dne 21. října 2008 

Pacient byl 21. října ve 13:40 přijat na pooperační kardiochirurgické oddělení Kliniky 

anestezie a resuscitace. Pacient byl při plném vědomí a spontánně dýchal. Zvlhčený 

kyslík mu byl podáván pomocí lehké obličejové masky. Podávané množství kyslíku 

bylo 100% a pacient měl saturaci na periferii okolo 90%. Pacient byl částečně imobilní 

z důvodu zavedených ECMO kanyl do obou třísel. Fyziologické funkce jsou uvedené 

v tabulce č. 20. 

68 



Tabulka č. 20: Fyziologické funkce při příjmu 

Fyziologické funkce 21. 10. 2008 ve 13:40 jednotky 
TK sys. 140 torr 
TK diast. 80 torr 
MAP 100 torr 
TF 103 počet tepu/min. 
CVP + 10 cmH20 
DF 25 počet dechů/min. 
Sp02 (periferie) 88 % 
TT 37,3 °C 
zornice + 1/+1 cm 
vědomí GCS 15 body 
průtok ECMO 4,5 l/min. 

4. 5. 1 Fyzikální vyšetření ze dne 21. října 2008 

Pacient byl při plném vědomí a jeho částečnou imobilitu způsobily zavedené ECMO 

kanyly. 

Výška: 165 cm 

Váha: 62 kg 

Hlava: Skléry očí byly bílé a spojivky měly bledší barvu. Zornice obou očí byly miotické 

a symetrické +1/+1 sfotoreakcí. Na pravém oku byl divergentní strabismus, bez 

nystagmu. Rty měl pacient oschlé a jazyk byl bez povlaku. Chrup byl z velké části 

sanován. Vlasy měl pacient ostříhané nakrátko. 

Krk: Od 21. října byl zaveden centrální žilní katétr do veny jugularis dextra, který byl 

kryt semipermeabilní folií Tegaderm. Okolí inzerce katétru bylo klidné. 

Hrudník: Hrudník se při nádechu zvedal symetricky a dýchání podle poslechu bylo 

sklípkové. Pacientovi byl podáván zvlhčený kyslík (Fi02 1,0) pomocí lehké obličejové 

masky. Na hrudníku měl klidnou jizvu po stereotomii. 

Horní končetiny: Končetiny byly pohyblivé v plném rozsahu. Do artérie radialis dx. 

byla zavedena kanyla na kontinuální monitoraci arteriálního tlaku a pro odběry krve na 

vyšetření acidobazické rovnováhy. Na obou předloktích měl pacient zavedené periferní 

kanyly (od 19. října). 

Břicho: Břicho pacienta bylo v niveau a střevní peristaltika nebyla slyšet. Stolici měl 

pacient naposledy před 3 dny. V levém hypogastriu se nacházela klidná jizva po 

laparotomii. 

Genitál: Do močového měchýře byl zaveden Foleyův katétr č. 16 Ch. (od 20. října). 

Odváděná moč byla čirá. Diuréza pacienta musela být podporována bolusově 

podávanými diuretiky. 

Dolní končetiny: Končetiny byly pohyblivé, ale v omezeném rozsahu. Na končetinách 

jsem nepozorovala žádné otoky ani známky zánětů. Na lýtkách a stehnech měl pacient 
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„metličky" pavoukovitě rozšířené kapiláry. Do a femoralis sin. (20 F) a v. femoralis dx. 

(20 F) byly zavedeny ECMO kanyly od 20. října. Ve veně femoralis ( od 21. října) se 

nacházel sheat, kde byl zaveden Swanganův katétr. Do arterie femoralis dextra byl 

zavedený sheat. 

Bolest: Pacient pociťoval bolest v bederní krajině a v oblasti hýždí (VAS 4-5st). Tento 

diskomfort byl vyvolaný vynucenou polohou při ECMO. 

V průběhu dne pacienta navštívil chirurg, který mu vysvětlil průběh operačního zákroku 

a nechal pacientovi podepsat pozitivní revers. Poté s pacientem promluvil 

anesteziolog, který s ním sepsal anesteziologickou anamnézu a také mu nechal 

podepsat souhlas s anestezií a s následnou pooperační péčí. Po odchodu obou lékařů 

jsem se zeptala, zda pacient všemu rozuměl, a zda nepotřebuje ještě něco vysvětlit. 

Pacienta jsem připravila na operaci, oholila jsem mu hrudník, zkontrolovala funkčnost 

periferních kanyl a odebrala informace pro sestavení ošetřovatelské anamnézy a 

fyzikálního vyšetření. V 18:00 jsem pacienta za pomocí kolegů převezla na operační 

4. 5. 2 Terapie podávaná pacientovi před odjezdem na operační sál 

(21. října od 13:40 do 18:00) 

Perorální terapie: 

Pacient perorálně nepřijímá. 

Podávané léky do centrálního venózního katétru 

Podávané léky jsou uvedeny v tabulce č. 21. 

Tabulka č. 21: Kontinuálně podávané léky před odjezdem na sál 

název léku dávkování indikační skupina [29] 

Heparin 20 000 I.U./ 
50 ml Fyziolog.roztoku 

dle hodnot APTT, 
ACT (180-220 s.) antikoagulant 

U pacienta byla na operačním sále provedená embolektomie. Z pravé větve a. 

pulmonalis byl odstraněn trombus (viz obrázek č. 22) 
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Obrázek č. 22: Odstraněný trombus 

Během operace proběhl neúspěšný pokus o odpojení od mimotělního oběhu za 

pomocí katecholaminové podpory (Dobutrex 15pg/kg/min., Levosimedan). Proto byla 

nejprve spuštěna podpora ECMO a poté byl ukončen mimotělní oběh. 

4. 6 Stav pacienta a jeho ošetřování na pooperačním oddělení 

Z operačního sálu byl pacient přivezen na pooperační oddělení v 1:15h. Pacient byl 

kontinuálně analgosedován Sufentanylem 500mg a Propofolem 1% a připojený na 

umělou plicní ventilaci. Nastavený ventilační režim byl PCV (další parametry jsou 

uvedené v tabulce č. 22): 

Tabulka č. 22: Nastavené parametry UPV 

PEEP 10 cmH20 

PSV 12 cm H 20 

dechová frekvence 10 dechů/ min 

Vt 550ml 

trigger 2,5 

Fi02 0,6 

Fyziologické funkce po příjezdu z operačního sálu a během noci jsou uvedené 

v tabulce č. 23: Systémový tlak musel být udržován pomocí kontinuální infuze 

katecholamínů (Noradrenalin 1,9mg/50ml fyziologického roztoku, Simdax 30ml/hod) 
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Tabulka č. 23: Fyziologické funkce po příjezdu z operačního sálu a během noční 

směny 

Fyziologické funkce 22.10. 2008 
v 1:15 

22.10.08 
od 1:15 až 6:00 jednotky 

TK sys. 116 1 0 7 - 1 2 0 torr 
TK diast. 73 6 9 - 7 3 torr 
MAP 82 71 - 8 2 torr 
TF 89 9 0 - 1 0 5 počet tepů/min. 
CVP + 8 8 -14 cmH20 
DF 10 1 0 - 1 2 počet dechů/min. 
MV 520 - 730 500 - 740 ml / 1 dech 
Sp02 (periferie) 100 95 - 100 % 
TT 36,2 37,3- 37,9 °C 
velikost zornic + 1/+1 + 1/+1 cm 
vědomí GCS 3 (1-1-1) 3 (1-1-1) body 
průtok ECMO 3 3 l/min. 
bilance tekutin krystaloidy - + 724 ml/24hod 
bilance tekutin koloidy - + 4508 ml/24hod 

Po příjezdu z operačního sálu, bylo nutné upravit lůžko pacienta. Po nutných odběrech 

krve (viz tabulka č. 24), odsátí z dýchacích cest a aplikaci ochranných kapek do očí byl 

pacient přikryt a ponechán v klidu. Krevní ztráty v pooperačním období (drény a 

obvazy) musely být hrazeny pomocí transfuzních přípravků. Pacientovi od příjezdu ze 

sálu do 6:00 bylo celkem podáno 700 ml mražené stejnoskupinové plazmy, 200 ml 

trombocytového náplavu a 586 ml deleukotizované erymasy. Podle ordinace lékaře 

byly podávány předepsané léky. 

Tabulka č. 24: Výsledky acidobazické rovnováhy a iontů, vzorek krve odebrán po 

příjezdu z operačního sálu 

typ krve arteriální venózní referenční meze [23] 
PH 7,541 7,365 7,4 +/- 0,05 
pC02 28 35,3 3 4 , 5 - 4 5 / 4 1 - 51 torr 
HC03 22,3 22,9 24-28 mmol/l 
HCO3 24,6 23,4 24-28 mmol/l 
BE 3,1 0,7 + 3 / -3 mmol/l 
p02 286 31,9 75 / 20 - 40 torr 
laktát 1 - 0 , 5 - 2 , 0 mmol/l 
s02 100,3 61,2 95/40-80 % 
hemoglobin 89 81 135-174 g/l 
hematokrit 0,28 0,25 0 ,39 -0 ,51 I 
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4. 6. 1 Terapie podávaná pacientovi po příjezdu z operačního sálu 

(22. října od 1:15 do 6:00) 

Perorální terapie: 

Pacient perorálně nepřijímá, má zavedenou nasogastrickou sondu, která je na spád. 

Léky podávané do centrálního žitního katétru 

Léky podávané kontinuálně i bolusově jsou uvedeny v tabulkách č. 25 až 27 

Tabulka č. 25: Kontinuálně podávané i. v. léky 

název léku dávkování indikační skupina [29] 

Noradrenalin 1,9mg/ 50ml 
Fyziol.roztoku 

dle hodnot 
MAP 70-80 torr sympatomimetikum 

Dobutrex 250mg / 50 ml Fyziol. 
Roztoku 

15pg/kg/min 
kontinuálně, 
STOP od 1:30 

sympatomimetikum 

Sufenta 500pg 
/ 50ml Fyziolog. roztoku 1ml/h dále dle sedace sufenta = opioidní 

anestetikum 

Propofol 1% 50ml dle sedace celkové anestetikum 

Heparin 20 000 I.U./ 
50 ml Fyziolog.roztoku 

dle hodnot APTT, 
ACT (180-220 s.) antikoagulant 

KCI 7,45% 50 ml dle hladiny kalémie iontový roztok 
Humulin R 50 I.U./ 
50ml Fyziolog.roztoku dle hladiny glykémie humánní biosyntetický 

inzulín 

Simdax 30ml/h na dokapání vazodilatanc 

Tabulka č. 26: Bolusově, časované léky 

název léků množství forma dávkovaní indikační skupina [29] 

Helicid 20 mg i.v. á12 hod antiulcerotikum, inhibitor 
protonové pumpy 

Morfin 10mg/10ml i.v. frakcionovaně 
dle bolesti analgetikum - anodynum 

Torecan 1 amp. i.v. při nauzee a 
zvracení prokinetikum 

Tabulka č. 27: Antibiotická léčba 

název množství forma dávkovaní indikační skupina [29] 

Unasyn 1,5g i.v. á 6 hod širokospektré antibiotikum 

Infuzní léčba 

Glukóza 10% 1000 ml + CaCI2 2 amp. 

< = > kontinuální i.v. infuze 50ml/hod 
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Ringeruv roztok 1000 ml + MgS04 20% 

' ^ kontinuální i.v. infuze 42ml/hod 

Voluven 500 ml 2:00 i.v. 

Hematologické - transfuzní přípravky 

Mražená stejnoskupinová plazma 2 TU 700 ml 2:00 i.v 

Trombocytový náplav 1 TU 200ml 3:00 i.v 

Deleukotizovaná erymasa bez buffy 2 TU 586 ml 4:00 i.v 

Dietoterapie 

Parenterální výživa aplikovaná do centrálního žilního katétru: 

Glukóza 10% 1000 ml + CaCI2 2 amp. 

Fyzioterapie 

Vzhledem k nočním hodinám nebyla fyzioterapie prováděna. Pacient ležel na aktivní 

antidekubitární matraci. Tato matrace pravidelně měnila oblasti, kam byl insuflován 

vzduch a kde byl vypouštěn. Tím docházelo k odlehčování predilekčních míst těla 

pacienta a jemné masáži těla unikajícím vzduchem. 

4. 7 Stav pacienta a jeho ošetřování dne 22. října 2008 

Pacient byl i nadále zaintubovaný, analgosedovaný (RASS 0) a připojený na umělou 

plicní ventilaci. Nastavený ventilační režim se nezměnil. Fyziologické funkce během 

dne jsou uvedeny v tabulce č. 28. 

Tabulka č. 28: Fyziologické funkce od 6:00 (22. října) - do 6:00(23 října) 

Fyziologické funkce 22.10.08 jednotky 
TK sys. 8 2 - 1 5 2 torr 
TK diast. 5 5 - 1 1 0 torr 
MAP 6 0 - 9 5 torr 
TF 6 3 - 1 1 0 počet tepu/min. 
CVP 1 2 - 1 8 cmH20 
DF 8 - 2 2 počet dechů/ min. 
Vt 490 - 745 ml/dech 
TK sys. žilní 51 - 6 2 torr 
TK. diast. žilní 1 3 - 2 3 torr 
TK. střední žilní 2 5 - 6 5 torr 
Sp02 (periferie) 9 2 - 9 6 % 
zornice + 1/+1 cm 
TT 36,4 -37,2 °C 
GCS 3 body 
průtok ECMO 3 l/min. 
bilance tekutin krystaloidy + 988 ml / 24 hod 
bilance tekutin koloidy + 5186 ml / 24 hod 

74 



Vzhledem ke změně stavu pacienta po operaci jsem musela přehodnotit stanovenou 

ošetřovatelskou anamnézu a diagnózy. V následující ošetřovatelské anamnéze jsou 

uvedeny pouze změny, které jsem shledala u pacienta dne 22. října. 

4. 7. 1 Ošetřovatelská anamnéza a hodnocení současného stavu 

Pacient byl od operačního zákroku analgosedovaný a zaintubovaný endotracheální 

kanylou č.8,0, obturační manžeta byla insuflovaná na 20 cmH20 (úvaz u řezáku na 23 

cm). Pacient byl napojen na umělou plicní ventilaci. 

1. vnímání zdravotního stavu 

Vnímání nynějšího stavu pacientem nelze zjistit z důvodu podávané analgosedace. 

2. výživa a metabolismus 

Od rána 21. října pacient nejedl, nyní má zavedenou nasogastrickou sondu velikost 

14 Ch. do levé nosní dírky. Do centrálního žilního katétru mu byla kontinuálně 

podávaná 10% glukóza, do které byly přidány 2 amp. CaCI2 . Rty a celá ústa byla 

velmi oschlá. Jazyk měl bílý povlak. Kůže pacienta byla lehce opocená, bledší barvy 

a napětí kůže bylo přiměřené věku. Problémy s hojením ran u pacienta nešlo 

zhodnotit. Podle predikčního scóre dekubitů podle Nortonové (viz příloha č. 3) je 

pacient náchylný na vznik dekubitů. Skóre bylo 12 bodů [25], Celistvost kůže byla 

porušena mnoha invazivními vstupy a operační ránou. 

3. vylučování 

Pacient měl i nadále zavedený Foleyův permanentní katétr, velikost 16 Ch, který byl 

napojený na sběrný sáček pro hodnocení hodinové diurézy. U pacienta byla i 

nadále hůře slyšitelná peristaltika, stolice zatím nebyla. Pacient byl lehce opocený. 

4. aktivita a cvičení 

Pacient byl imobilní a plně odkázán na péči ošetřovatelského personálu. Ležel na 

aktivní antidekubitární matraci a horní a dolní končetiny měl vypodloženy 

antidekubitárními pomůckami. 

5. spánek, odpočinek 

Denní rytmus pacienta byl narušený podávanou analgosedací a režimem na 

oddělení. 

6. vnímání, poznávání 

Smyslové vnímání je omezeno podávanou analgosedace. Pacient není při vědomí 

na algický podnět nereaguje. Hodnota glasgow coma scale byla 3 [17]. 

7. sebepojetí, sebeúcta 

Nelze hodnotit. 
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8. plnění rolí, mezilidské vztahy 

Viz ošetřovatelská anamnéza stanovená 21. října 

9. reprodukční schopnost a sexualita 

Viz ošetřovatelská anamnéza stanovená 21. října 

10. stres, zátěžové situace, jejich zvládání, tolerance 

Viz ošetřovatelská anamnéza stanovená 21. října 

11. víra, přesvědčení, životní hodnoty 

Viz ošetřovatelská anamnéza stanovená 21. října 

Zhodnocení: Informace pro sestavení nové anamnézy jsem získala z dokumentace 

pacienta a vlastním pozorováním. 

4. 7. 2 Stanovené ošetřovatelské diagnózy, cíl a plán ošetřovatelské péče 

(stanovené dne 22. října 2008) 

1. Nedostatečné dýchání z důvodu neschopnosti pacienta udržet hodnotu saturace 

krve v normálních hodnotách / z důvodu změny alveolokapilární membrány -

ARDS. 

Krátkodobý cíl: Arteriální a venózní hodnoty krevních plynu jsou v normě. 

Dlouhodobý cíl: Pacient dýchá sám bez podpory umělé plicní ventilace. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• kontrola ventilačních parametrů, nastaveného ventilačního programu a 

fyziologických funkcí, sledování laboratorních výsledků (krevní plyny, 

acidobazická rovnováha, krevní obraz, mikrobiologické vyšetření), 

zobrazovací vyšetření (RTG S+P, ultrazvuk) a konzultace s lékařem, zápis 

do dokumentace 

• endotracheální kanyla: Zkontrolovat průchodnost, uložení, těsnost obturační 

manžety a fixaci. 

• pravidelné odsávání sputa uzavřeným systémem, podávání nebulizace, 

kontinuálně zvlhčená a ohřívaná vdechovaná směs 

• při poklesu Sa02/ Sp02: Zkontrolovat funkčnost saturačního čidla, odsát 

z dýchacích cest, dutiny ústní, nosní, popř. podat nebulizaci. Při větším 

poklesu zavolat lékaře, odebrat krev na vyšetření ABR. 

• po extubaci: Poskytnout dostatečně zvlčený kyslík přes obličejovou masku. 

Pobízet pacienta k odkašlávání, poskytnout buničitou vatu a emitní misku. 

Plnit ordinace lékaře - nebulizace, aplikace mukolytik, expektorans, odběry. 
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2. Porucha vědomí a smyslového vnímání z důvodu podávané analgosedace a 

závažného zdravotního stavu projevující neschopností sebepéče. 

Cíle. Pacient je při plném vědomí. 

Pacient dýchá spontánně bez podpůrného ventilačního programu na 

umělé plicní ventilaci. 

Plán ošetřovatelské péče: 

• pravidelně sledovat stav vědomí, provádět celodenní stimulaci pacienta. 

Vše co se bude dít s pacientem či v jeho okolí mu sdělíme, postupovat dle 

konceptu Bazální stimulace® (zklidňující či povzbuzující koupel / masáž, 

známé vůně), pro zvýšení vláčnosti a pružnosti pokožky - promazávání 

kůže tělovým mlékem. 

• dle stavu a možností umožnit návštěvu, členům rodiny sdělit, jak se aktivně 

mohou podílet na péči o pacienta 

• provádět hygienickou péči pacienta dle potřeby, jinak 1x denně, používat 

nealergické pomůcky, pomůcky na jedno použití, pacientovi hygienické 

potřeby, věnovat zvýšenou pozornost predilečním místům a místům, která 

jsou riziková pro tvorbu opruzenin. 

• pacienta pasivně rehabilitovat, pomocí fyzioterapeutú provádět pravidelnou 

pasivní / aktivní rehabilitaci, postupná aktivizace pacienta v rámci lůžka 

• zvýšená pozornost - genitál a okolí konečníku - pravidelná kontrola, 

znečištění odstranit, aplikovat ochranné pasty, bránící styku kůže se stolici. 

• ložní prádlo musí být dostatečně vypnuté, netvořící záhyby 

• pravidelně sledovat vzhled očí a rohovky, péče o oči: Vykapávání očí očními 

kapkami - Opthal, aplikace ochranných očních kapek - Lacrisin po 2hod., 

gelu - Vidistic gel, aplikace očních mastí - Opthalmoazuien na noc. 

• pravidelná péče o dutinu ústní, ošetřování pomocí ústní vody, čaje, tak, aby 

ústa neosychala. 

3. Porucha prokrvení tkání vlivem terapie ECMO a nízké hodnoty hemoglobinu 

Krátkodobý cíl: Zabránit rozvoje komplikací prokrvení - ischémie 

Dlouhodobý cíl: Tkáně jsou dostatečně prokrveny 

Plán ošetřovatelské péče: 

• kontrolovat místo a okolí inzercí kanyl (krvácení, tvorba hematomu). 

• pod místem zavedení kontrolovat prokrvení končetiny, její velikost (pásková 

míra), teplotu a barvu kůže; při zvětšení objemu končetiny, při změně barvy 

kůže či teploty končetiny volat lékaře. 
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• pravidelně sledovat diurézu pacienta (velikost porce moče za 1 hod, barvu, 

bilanci tekutin za 24hod), sledovat dynamiku hladin urey a kreatininu. 

• pravidelně kontrolovat auskultačně střevní peristaltiku, odchod stolice, 

sledovat odpady z nasogastrické sondy. 

• dbát na včasnou mobilizaci pacienta, preventivní polohování a opatření 

proti komplikacím (pasivní, aktivní cvičení na podporu oběhu, prokrvení 

tkání, zabránit úbytku svalové hmoty a vzniku otlakú). 

4. Riziko infekce z důvodu poruchy integrity kůže invazivnimi vstupy (ECMO kanyly, 

centrální žitní katétr, arteriální katétr, sheaty, permanentní močový katétr). 

Cíl: Pacient bez známek infekce. 

Plán ošetřovatelské péče viz strana č. 67. 

5. Riziko vzniku imobilizačního syndromu. 

Cíle\ Pacient bez známek rozvíjející se bronchopneumonie, flebotrombózy, 

tromboembolické nemoci, zácpy, otlakú od ECMO kanyl, dekubitú a 

opruzenin. 

Plán ošetřovatelské péče viz strana č. 67 - 68. 

6. Riziko vzniku technického selhání přístrojů (ECMO, UPV). 

Cíl: Zabránit vzniku těchto komplikací. 

Plán ošetřovatelské péče viz strana č. 68. 

• sledovat funkčnost UPV a saturaci krve pacienta. 

• při poruše UPV zajistit: dostatečné množství kyslíku pacientovi pomocí 

ambuvaku, funkční přístroj. 

Po sestavení ošetřovatelské anamnézy a vytvoření nových ošetřovatelských diagnóz 

jsem se věnovala ošetřovatelské péči. Při každém kontaktu s pacientem jsem se 

nejdříve dotkla jeho pravého ramena a oslovila ho. Vysvětlila jsem mu, co se s 

ním bude dít. 

Poté ošetřující lékař provedl echokardiografické vyšetření, při kterém byla zjištěna 

dilatace a těžká dysfunkce pravé komory a nevelký perikardiální výpotek kolem 

pravostranných oddílů. V 8 hod. byla kontinuální infuze s Propofolem 1% vypnuta, aby 

bylo možné zhodnotit vědomí pacienta. Pacient se během několika minut probudil do 

plného kontaktu, s dobrou svalovou silou. Bohužel došlo k náhlému vzestupu tlaku 

v plicnici (MPAP 65mmHg - zjištěno pomocí Swanganzova katétru) a prohloubení 

hypoxémie v oblasti horní poloviny těla. Pacienta bylo nutno opět analgosedovat. Ke 

snížení tlaku v plicnici musel být aplikován lék Ventavis 2,5 mg inhalačně á 3 hod. Po 
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jeho aplikaci byla hodnota MPAP 31 mmHg. V 15 hod byl zjištěn velký rozdíl mezi 

hodnotou saturace arteriální krve odebranou z arterie radialis a z arterie femoralis 

(viz červeně označené hodnoty v tabulce č. 29). Vzhledem ke zvýšeným krevním 

ztrátám z drénú (až 100ml/1hod), okolí kanyl a poklesu hodnot krevního obrazu musely 

být během dne podány 3 TU erymasy a 3 TU čerstvě mražené plazmy a bylo 

rozhodnuto o snížení hladiny antikoagulace. Hodnoty APPT během dne viz obrázek č. 

22. V průběhu dne jsem sledovala fyziologické funkce. Celkovou bilanci tekutin jsem 

hodnotila po 8 hodinách. Naordinované léky jsem podávala v předepsaných intervalech 

a kontinuálně podávané léky připravovala podle potřeby. Pravidelně jsem všechny 

údaje zapisovala do dokumentace. Během dne musely být hrudní drény (zvláště 

retrokardiální drén) pacienta zprůchodňovány pomocí Fogartova katétru. 

Zprůchodňování i převaz hrudníku prováděl přivolaný chirurg. ECMO kanyly byly ráno 

převázány za asistence chirurga. Kvůli krvácení musely být kanyly během dne 

převázány celkem šestkrát. ECMO kanyly a hadice jsem vypodložila obvazovým 

materiálem Surgipad, ale nezakrývala dekou, aby byly pořád na očích. Z důvodu 

špatné funkčnosti arteriáiního katétru musel být zaveden nový katétr. 

Hygienickou péči a převazy invazí jsem provedla až v odpoledních hodinách. Z kůže 

pacienta bylo nutné odstranit zbytky dezinfekce a krve. Kůži jsem ošetřila tělovým 

olejem. Při nadzvednutí pacienta mými kolegy jsem pacientovi omyla záda, namazala 

kafrovou vodu a na sacrum jsem dala folii Tegaderm. Jelikož se pacient nemohl 

klasicky polohovat, dala jsem pod hýždě pacienta nafukovací kruh, abych odlehčila již 

začervenalému sacru. Ústí močové trubice jsem otřela Octeniseptem. Pacientovo 

scrótum jsem vypodložila do zvýšené polohy. Po úpravě lůžka jsem pacientovi horní a 

dolní končetiny polohovala do fyziologického postavení pomocí antidekubitárních 

pomůcek. Do očí jsem aplikovala oční ochranné kapky Lacrisin á 2 hod. Po hygienické 

péči jsem všechny invazivní vstupy sterilně převázala. Úvaz na endotracheální kanylu 

jsem zhotovila z molitanového pásku, který lépe ochrání kůži obličeje před otlaky Při 

převazu jsem změnila polohu kanyly v ústech. Pacienta během dne bylo nutné odsávat 

z dýchacích cest. Odsávala jsem bílé a lehce zpěněné sputum se starou krví, která se 

tam dostala při obtížné intubaci před operací. Z dutiny ústní a dutiny nosní jsem 

odsávala podle potřeby. Pacientova ústa jsem v pravidelných intervalech ošetřovala 

pomocí štětiček s ústní vodou Corsodil 1%, který jsem zředila s vodou 1:10. Poté jsem 

celá ústa i jazyk otřela pagavitovými štětičkami, které zabraňují vysychání sliznice. Na 

oschlé rty jsem dopoledne aplikovala mast Infadolan a odpoledne po zlepšení jsem je 

také přetírala pagavitovou štětičkou. 

V průběhu dne jsem sledovala fyziologické funkce. Celkovou bilanci tekutin jsem 

hodnotila každou hodinu. Naordinované léky (viz tabulka č. 34 a 35) jsem podávala 
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v předepsaných intervalech a připravovala kontinuálně podávané léky (viz tabulky č. 

33). Všechny své činnosti, podané léky, vyšetření a odběry jsem pravidelné zapisovala 

do dokumentace. 

4. 7. 3 Provedená vyšetření dne 22. října od 6:00h. do 6:00h. 23. října 2008 

Výsledky vyšetření jsou uvedené v tabulkách č. 29 až 33. Hodnoty APTT jsou graficky 

znázorněné na obrázku č. 23. V této kapitole jsou uvedeny také výsledky RTG, EKG a 

ECHO. 

Obrázek č. 23 : Graficky znázorněné hodnoty APTT 
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Tabulka č. 29: Hodnoty acidobazické rovnováhy dne 22. října od 6:00 do 18:00h. 

datum 22.10.08 

čas 6:00 6:00 9:00 12:00 12:00 12:00 15:00 18:00 
typ krve art. ven. art. art. art. ven. art. art. 

místo odběru rad. rad. rad. fem. fem. rad. 

pH 7,401 7,329 7,473 7,407 7,466 7,373 7,456 7,429 
pC02 37,2 52,3 31,8 45,3 41,8 45,3 34,4 39,9 
HCO3 23,7 26,7 23,0 20,7 25,2 25,7 23,9 25,9 
HCO3 24,2 24,8 24,6 24,8 25,5 24,8 25,1 26,2 
BE 0,3 0,9 0,2 0,9 1,3 0,9 0,7 2,0 
p02 232 36,2 260 68,6 72,9 34,3 148 76,6 
laktát 1,5 - 1,5 - - 1,2 1,8 1,0 
s02 99,9 67,5 99,0 90,9 96,2 67,1 99,6 96,8 
hemoglobin 167 96 94 91 93 88 96 94 
hematokrit 0,24 0,24 0,29 0,29 0,28 0,27 0,29 0,29 

Hodnoty APTT ze dne 22.10.2008 od 6,00h. 
do 23.10.2008 do 6,00h 

44,8 45,9 

6:00 9:00 13:00 17:00 23:00 6:00 
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Tabulka č. 30: Hodnoty acidobazické rovnováhy ze dne 22. října od 18:00h. do 3:00h. 

datum 22.10. 
referenční [23] čas 18:00 21:00 24:00 24:00 3:00 3:00 referenční [23] 

typ krve ven. art. art. ven. art. art. meze 
místo odběru fem. rad. rad. fem. 

pH 7,375 7,483 7,451 7,497 7,455 7,463 7,4 +/- 0,05 
pC02 46,9 32,9 35,5 43,4 37,3 32,7 34 .5 -45 /41-51 torr 
HCO3 26,7 24,8 22,3 26,8 26,3 23,6 24-28 mmol/l 
HCO3 25,4 26,2 24,2 25,9 26,9 24,5 24-28 mmol/l 
BE 1,8 2,0 0,3 2,3 2,8 0,0 + 3 / -3 mmol/l 
po2 32 175 154 32,7 69,0 158 75 / 20 - 40 torr 
laktát - 1,4 0,7 1,0 0,8 1,3 0,63-2,44 mmol/l 
s02 62,3 99,9 98,7 64,4 95,8 97,9 95 / 40-80% 
hemoglobin 93 96 80 - 95 91 135 -174 g/l 
hematokrit 0,28 0,28 0,25 - 29,4 0,28 0 ,39 -0 ,51 I 

Tabulka č. 31: Krevní obraz 22. října 2008 

datum 22.10.08 [23] 
referenční meze čas 6:00 14:00 24:00 

[23] 
referenční meze 

leukocyty 9,8 11,4 10,9 4,10-10,2 x 109/l 
erytrocyty 2,77 2,85 3,10 4,19-5,75 x 1012/l 
hemoglobin 87 88 99 1 3 5 - 174 g/l 
hematokrit 0,245 0,258 0,21 0,39-0,51 I 
trombocyty 104 99 103 1 4 2 - 3 2 7 x 109/l 

Tabulka č. 32: Výsledky krevních odběrů na vyšetření - velká koagulace 

datum 22.10.08 referenční [23] 
meze čas 6:00 12:00 

referenční [23] 
meze 

INR 1,51 1,2 3,9 I 
APTT 68,3 61,6 > 18 
trombínový čas 26,7 >180 > 18 
fibrinogen 2,3 2,6 3,6 g/l 
etanol.test neg. neg. -

AT III. 638 81 68 % 
D-dimery 1529 552 323 ug/l 
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Tabulka č. 33: Biochemické vyšetření ze dne 22 října 

datum 22.10.08 referenční [23] 
meze čas 6:00 

referenční [23] 
meze 

urea 3,8 2,8 - 8 mmol/l 
kreatinin 69 4 4 - 1 1 0 mmol/l 
bilirubin celk. 27,8 2 , 0 - 1 7 ukat/l 
ALT 1,65 0 ,10 -0 ,78 ukat/l 
AST 1,41 0 ,10 -0 ,72 ukaťl 
AMS 34,3 0,0 - 0,88 ukat/l 
albumin 24,3 35 - 53 g/l 
myoglobin 506 1 9 - 9 2 ug/l 

RTG S + P ze dne 22. října 

Dilatace srdečního stínu. Kromě širokých pulmonálních tepen je malý oběh bez 

známek městnání. Plicní křídla jsou rozvinutá a vzdušná. V levé bázi se nachází 

tekutina - fluidothorax. 

Transthorakální echokardiografie dne 22. října 

Dilatace a těžká dysfunkce pravé komory, nevelký perikardiálni výpotek kolem 

pravostranných oddílů srdce. 

Elektrokardíografíe dne 22. října 

6:00h.: Sinusový rytmus, rytmus pravidelný, široké S ve V6 = RBBB, EKG obraz 

hypertrofie PK a PS 

16:00h.: Sinusový rytmus, rytmus pravidelný, široké S ve V6 = RBBB, EKG obraz 

hypertrofie PK a PS 



4. 7. 4 Terapie podávaná dne 22. října od 6:00 do 23.10.08 6:00 

Perorální terapie: 

Pacient perorálně nepřijímá, má zavedenou nasogastrickou sondu č. 14 Ch. 

Léky podávané do centrálního žilního katétru 

Kontinuálně a časovaně podávané léky jsou uvedeny v tabulkách č. 34 až 36 

Tabulka č. 34: Kontinuálně podávané i.v. léky 

název dávkování indikační skupina [29] 
Noradrenalin 1,9mg/ 50ml 
fyziol.roztoku 

dle hodnot MAP 70-80 torr 
od 8 hod STOP sympatomimetikum 

Sufenta 500|jg 
/ 50ml Fyziolog.roztoku 

1ml/h dále dle sedace 
od 9:30 hod STOP 

sufenta = opioidní 
anestetikum 

Propofol 1% 50ml 
dle sedace 
od 8:30 hod 
do 12 hod STOP 

celkové anestetikum 

Heparin 20 000 I.U./ 
50 ml Fyziolog.roztoku 

dle hodnot APTT, 
ACT (180-220 s) antikoagulant 

KCI 7,45% 50 ml dle hladiny kalémie iontový roztok 
Humulin R 50 I.U./ 
50ml Fyziolog.roztoku dle hladiny glykémie humánní biosyntetický 

inzulín 

Simdax 30ml/h na dokapání 
v 16 hod STOP kardiotonikum 

Tabulka č 35: Bolusové, časované léky 

název množství forma dávkováni indikační skupina [29] 

Furosemid 10 mg. i.v. 

dle diurézy, 
diuréza nad 
1 mi/kg/hod 
podán v 15 hod, 
20 hod, 6 hod 

kličkové diuretikum, 
antihypertenzívum 

Helicid 20 mg. i.v. á 12 hod antiulcerotikum, inhibitor 
protonové pumpy 

Morfin 10mg/10ml i.v. frakcionovaně dle 
bolesti analgetikum - anodynum 

Torecan 1 amp. i.v. při nauzee a 
zvracení prokinetikum 

Ventavis 2,5 mg. inhalačně á 3 hod vazodilatanc 

Enap 1,25 mg. i.v. dle MAP podáno 
v 9:30 a 10 hod 

antihypertenzívum, 
ACE-inhibitor 

Tabulka č. 36: Antibiotická léčba 22 října 

název množství forma dávkování indikační skupina [29] 

Unasyn 1,5g i.v. á 6 hod širokospektré 
antibiotikum 

Infuzní léčba 

Glukóza 10% 1000 ml + CaCI2 2 amp. 

kontinuální i.v. infuze 50ml/hod, STOP v 1 hod 
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Hematologické - transfuzní přípravky 

Mražená stejnoskupinová plazma 3 TU 633 ml 8:00 - 9:00 i.v. 

Deleukotizovaná erymasa bez buffy 1 TU 291 ml 8:00 i.v 

1 TU 305 ml 9:00 i.v. 

1 TU 279 ml 14:00 i.v. 

Dietoterapie 

Parenterální výživa do centrálního žilního katétru. 

Glukóza 10% 1000 ml + CaCI2 2 amp. 

< = 0 kontinuální i.v. infuze 50ml/h., STOP v 1 hod 

Nasogastrická sonda na spád. 

Fyzioterapie 

Vzhledem k náhlému zhoršení stavu pacienta byla fyzioterapie odložena na odpolední 

hodiny. Odpoledne fyzioterapeutka provedla masáž stimulující dýchání a vibrační 

masáž hrudníku (pouze ze shora) pro mobilizaci sputa, lehké pasivní cvičení HKK a 

DKK (v rozsahu, který dovolují zavedené ECMO kanyly). Pacientovi byla podávána 

nebulizace Ventavisem á 3 hod. Aktivní antidekubitární matrace, na které pacient ležel, 

umožňuje odlehčení predilekčních míst těla pacienta. 

4. 8 Stav a ošetřování pacienta dne 23. října 2008 

Pacient byl i nadále zaintubovaný a analgosedovaný (RASS 0). Ventilační režim zůstal 

nezměněn. Fyziologické funkce od 6:00 (23.října) - do 6:00(24.října) jsou uvedeny 

v tabulce č. 37. 

Tabulka č. 37: Fyziologické funkce od 6:00 (23. října) - do 6:00 (24 října) 

Fyziologické funkce 23.10.08 jednotky 
TK sys. 90 -150 torr 
TK diast. 6 5 - 8 0 torr 
MAP 65 -90 torr 
TF 70 -98 počet tepu/min 
CVP 9 - 1 2 cmH20 
DF 16 -23 počet dechu/ min. 
Vt 401 - 687 ml/dech 
Sp02 (periferie) 90 -99 % 
TT 36,4-36,6 °C 
zornice + 1/+1 cm 
GCS 3 body 
průtok ECMO 3 l/min. 
bilance tekutin krystaloidy - 145 ml / 24 hod 
bilance tekutin koloidy + 4886 ml / 24 hod 
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Po příchodu do služby a po předání pacienta od noční směny, jsem přistoupila 

k pacientovi a dotkla jsem se jeho pravého ramena a pak ho oslovila. Vysvětlila jsem 

mu. co se bude dít. U pacienta jsem provedla hygienickou péči a převazy invazí Při 

nadzvednutí pacienta mými kolegy jsem pacientovi omyla záda, namazala mentolovým 

gelem a na sacru zkontrolovala celistvost folie Tegaderm Pod pacientova hýždě jsem 

dala nafukovací kruh, abych odlehčila sacru. Po úpravě lůžka jsem pacientovi horní a 

dolní končetiny napolohovala do fyziologického postavení pomoci antidekubitárních 

pomůcek. Do očí jsem aplikovala oční gel Vidisic á 4 hod. Po hygienické péči jsem 

převázala všechny invazivní vstupy včetně endotracheální kanyly. ECMO kanyly a 

hadice jsem vypodložila obvazovým materiálem Surgipad, ale nezakrývala dekou, aby 

byly pořád na očích. Z dutiny ústní a dutiny nosní jsem odsávala podle potřeby. 

Pacientova ústa jsem v pravidelných intervalech ošetřovala pomocí štětiček s ústní 

vodou Corsodil 1%, který jsem zředila s vodou 1:10. Poté jsem celá ústa i jazyk otřela 

pagavitovými štětičkami, které zabraňují vysychání sliznice. Na oschlé rty jsem 

dopoledne aplikovala mast Infadolan a odpoledne, po zlepšení, jsem je také přetírala 

pagavitovou štětičkou. 

Přes den měl pacient sklon k hypertenzi, které musela být řešena farmakologicky 

(použité léky viz tabulka č. 45). Hodnoty APPT během dne viz tabulka č. 41. Během 

dne bylo provedeno ECHO + SONO pleur, při nichž se zjistilo zvětšení množství 

fluidothoraxu vpravo, který byl následně vypunktován (celkem 180ml serózní tekutiny). 

V průběhu dne jsem sledovala fyziologické funkce. Celkovou bilanci tekutin jsem 

hodnotila každou hodinu. Naordinované léky (viz tabulka č. 45 a 46) jsem podávala 

v předepsaných intervalech a připravovala kontinuálně podávané léky (viz tabulky 

č. 44). Všechny své činnosti, podané léky, vyšetření a odběry jsem pravidelně 

zapisovala do dokumentace. 
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4. 8. 1 Provedená vyšetření dne 23. října 2008 

Výsledky krevních vyšetření jsou uvedené v tabulkách č. 38 až 43 Ostatní provedená 

vyšetření jsou uvedená pod tabulkami. 

Tabulka č. 38: Hodnoty acidobazické rovnováhy a iontu ze dne 23 října 2008 6 00 až 

15:00 h. 

datum 23. 10.08 
čas 6:00 9:00 9:00 12:00 15:00 15:00 
typ krve art. art. art. ven. art. art. 

rad. tem. rad. rad. fem. 

PH 7,310 7,479 7,450 7,403 7,428 7,460 
pC02 34,2 31,3 56,7 42,8 38,6 33,5 
HCO3 24,3 23,0 25,2 26,2 25,0 23,5 
HCO3 23,4 24,7 25,9 25,6 25,4 24,8 
BE 0,4 0,3 1,7 1,8 1,2 0,4 
p02 131 169 63,9 37,0 63,7 148 
laktát 1,3 1,5 - 0,9 0,8 1,2 
s02 94,6 99,9 94,2 69,9 93,5 99,5 
Na 138 159 - 140 - 132 
K 4,6 4,3 - 4,4 - 4,5 
Cl 118 109 - 109 - 110 
Ca 1,04 0,94 - 1,07 - 1,03 
glykémie 5,0 6,4 - 6,4 - 6,0 
hemoglobin 92 93 - 91 91 94 
hematokrit 0,33 0,287 - 0,283 0,283 0,291 

Tabulka č. 39: Hodnoty acidobazické rovnováhy a iontům dne 23. října od 18 00 do 
21:00h. 

datum 23.10.08 
čas 18:00 18:00 21:00 21:00 
typ krve art. ven. art. art. 

rad. fem. rad. 
PH 7,434 7,382 7,480 7,490 
pC02 37,6 45,4 36,8 32,0 
HCO3 24,8 26,4 24,9 23,5 
HCO3 25,4 25,2 24,5 25,1 
BE 1,1 - 1,1 0,9 
p02 69,2 33,0 139 65,5 
laktát 0,9 - 0,9 1,1 
s02 95,1 60.4 99,6 93,9 
Na 138 - 138 138 
K 4,0 - 4,3 4,4 
Cl 108 - 103 111 
Ca 0,96 - 0,89 0,99 
glykémie 8,4 - 4,7 -

hemoglobin 93 95 94 98 
hematokrit 0,286 0,295 0,287 0,234 
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Tabulka č. 40: Hodnoty acidobazické rovnováhy a iontu ze dne 24. října 00:00 až 
3:00h. 

datum 24.10. 
referenční [23] 

meze 
čas 0:00 3:00 3:00 referenční [23] 

meze typ krve ven. art. art. 
referenční [23] 

meze 
rad. tem. 

referenční [23] 
meze 

pH 7,441 7,472 7,417 7,4 +/- 0,05 
pC02 51,7 46,1 49,1 34.5 - 4 5 torr 
HCO3 26,0 24,9 23,3 24 -28 mmol/l 
HCO3 25,9 26,2 24,0 24-28 mmol/l 
BE 2,2 2,1 0,5 + 3 / -3 mmol/l 
p02 43 92 192 75 / 4! torr 
laktát 1,2 0,8 1,3 0,63-2,44 mmol/l 
s02 62,8 95,10 100, 20 95 / % 
Na 133 135 - 135 -148 mmol/l 
K 4,3 4,4 - 3,5 - 5,0 mmol/l 
CL 107 102 - 95-110 mmol/l 
Ca 0,90 0,97 - 2 ,15 -2 ,61 mmol/l 
glykémie 4,7 5,9 - 4,1 - 6 , 2 mmol/l 
hemoglobin 94 89 - 135-174 g/l 
hematokrit 0,232 - - 0 ,39 -0 ,51 I 

Tabulka č. 41: Hodnoty APTT dne 23. října 2008 

datum 23.10.08 
03:00 -

06:00 45,9 s 
09:00 -

12:00 82 s 
15:00 -

18:00 52,7 s 
21:00 40,3 s 
24:00 53,0 s 
03:00 -

Tabulka č. 42: Velká koagulace ze dne 23. října 2008 

datum 23.10.08 referenční [23] 
meze čas 6:00 

referenční [23] 
meze 

Quick 1,1 0 , 8 - 1 , 2 5 INR 
APTT 45,9 28 - 40 sec 
trombínový čas 26,7 1 2 - 1 8 sec 
fibrinogen 4,63 2 , 0 - 4 , 0 g/l 
etanol.test neg. -

AT III. 69 7 0 - 140 % 
D-dimery 307 <190 Mg/l 
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Tabulka č. 43: Biochemické vyšetřeni 23. října 2008 

datum 23.10.08 referenční [23] 
meze čas 6:00 

referenční [23] 
meze 

urea 4,2 2 , 8 - 8 mmol/l 
kreatinin 68.0 4 4 - 1 1 0 mmol/l 
prokalcitonin 2 0 - 0 , 5 pg/l 
bilirubin celk. 35,1 2 - 1 7 mmol/l 
bilirubin př. 12,5 1 - 4 mmol/l 
ALT 1,70 0 ,10-0,78 pkat/l 
AST 1,27 0,10-0,72 pkat/l 
amyláza 0,35 0 - 0 , 8 8 pkat/l 
albumin 26,5 35 - 53 g/l 

Transthorakální echokardiografie 

23. října 2008: Dilatace a těžká dysfunkce pravé komory, větší perikardiální výpotek 

kolem pravostranných oddílu srdce. 

4. 8. 2 Terapie dne 23. října od 6:00 do 24. října 6:00. 

Perorální terapie: 

Pacient perorálně nepřijímá, má zavedenou nasogastrickou sondu č.14 Ch. 

Léky podávané do centrálního žilního katétru 

Léky podávané kontinuálně a bolusově či časovaně jsou uvedeny v tabulkách č. 44 až 

Tabulka č. 44: Kontinuálně podávané i. v. léky 

název léku dávkování indikační skupina [29] 

Propofol 1% 50ml dle sedace celkové anestetikum 

Heparin 20 000 I.U./ 
50 ml Fyziolog.roztoku 

dle hodnot APTT, 
ACT (180-220 s.) antikoagulans 

Furosemid 125mg / 50 ml 
Fyziol.roztoku 

2,1ml/h. 
od 19:30 kličkové diuretikum 

KCI 7,45% 50 ml dle hladiny kalémie iontový roztok 

Humulin R 50 I.U./ 
50ml Fyziolog.roztoku dle hladiny glykémie humánní biosyntetický 

inzulín 
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Tabulka č. 45: Bolusově, časované léky 

název množství forma dávkování indikační skupina [29] 

Furosemid 10 mg. i.v. 

dle diurézy, diuréza 
nad 1 ml/kg/hod 
podán v 13 hod, 
15 hod. 19 hod 

kličkové diuretikum, 
antihypertenzívum 

Helicid 20 mg. i.v. á 12 hod antiulcerotikum, inhibitor 
protonové pumpy 

Morfin 10mg/10ml i.v. frakcionovaně dle 
bolesti analgetikum - anodynum 

Torecan 1 amp i.v. při nauzee a 
zvracení prokinetikum 

Enap 1,25 mg. i.v. dle MAP 
podáno v 16:30 

antihypertenzívum, 
ACE-inhibitor 

Agen 10 mg. do NGS 
dle TK, max.2xd. 
podáno v 13 hod a 
17 hod 

antihypertenzívum, 
vazodilatans, 
blokátor Ca kanálu 

Paralen 500 mg. p.r. á 8 hod analgetikum, 
antipyretikum 

Tabulka č. 46: Antibiotická léčba 

název dávka forma dávkování indikační skupina [29] 

Uriasyn 1,5g i.v. á 6 hod 
širokospektré 
antibiotikum 

Infuzní léčba: 

Glukóza 10% 1000 ml + CaCI2 2 amp. 

i > kontinuální i.v. infuze 50ml/h, 

STOP v 1:00 

Ringerův roztok 1/1 1000 ml + MgS0420% 2 amp. 

i > kontinuální i.v. infuze 42ml/h 

Fyziologický roztok 250 ml + Multibionta lamp. 

i.v. infuze od 1:00 do 6:00 

Dietoterapie 

Parenterálni výživa do centrálního žilního katétru. 

Glukóza 10% 1000 ml + CaCI2 2 amp. 

i > kontinuální i.v. infuze 50ml/h, 

STOP v 1:00 

Nasogastrická sonda na spád. 

Fyzioterapie 

Fyzioterapie pacienta probíhala 3x denně, její součásti byla masáž stimulující dýchání 

a vibrační masáž hrudníku (pouze seshora) pro mobilizaci sputa, lehké pasivní cvičení 
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HKK a DKK (v rozsahu, který dovolují zavedené ECMO kanyly). Pacientovi byla 

podávána nebulizace: 3ml směsi Mucosolvan 10ml + Fyziologický roztok 10ml á 3hod. 

Aktivní antidekubitámí matrace, na které pacient leží, umožňuje odlehčení 

predilekčních míst těla pacienta a jemnou masáž těla unikajícím vzduchem. 

4. 9 Průběh hospitalizace pacienta ve dnech 24. - 29. října 2008 

Dne 24. října byla pacientovi kvůli poklesu saturace provedena bronchoskopie. při 

které nebylo nalezeno nic významného. V odpoledních hodinách byl zahájen ECMO 

weaning. V nočních hodinách se objevila u pacienta fibrilace síní. která dobře 

reagovala na podanou antiarytmickou léčbu. Po snížení průtoků krevní pumpou a 

echokardiografické kontrole bylo 25. října ECMO zrušeno. Pacient byl po odpojení 

hemodynamicky stabilní. Bohužel v nočních hodinách opět dochází ke vzniku fibrilace 

síní, která opět velmi dobře reaguje na podanou léčbu. Dne 26. října byl pacient při 

plném vědomí extubován a i nadále mu byl podáván kyslík přes lehkou obličejovou 

masku a každé tři hodiny dostává na 20 minut CPAP. Ve večerních hodinách se u 

pacienta objevují známky rozvíjejícího se psychosyndromu, projevující se zmateností 

v čase a prostoru. Na katetrizačním sále byl pacientovi druhý den zaveden do dolní 

duté žíly kavální filtr. Dne 29. října byl pacient přeložen zpět na koronární jednotku 

II. Interní kliniky VFN 

4. 10 Hodnoceni ošetřovatelské péče dne 30. října 2008 

Vzhledem ke krátké době, po kterou jsem pacienta ošetřovala, nemohu zcela 

objektivně posoudit rozvoj některých rizik (infekce, imobilizační syndrom aj.). 

Při dodatečném zjišťování informací o pacientovi z dokumentace jsem však zjistila, že 

se u pacienta infekce nerozvinula. V době analgosedace spolu s fyzioterapeutkami 

jsme pasivně cvičily s končetinami a mikropolohovaly podle konceptu Bazální 

stimulace. Vlivem imobilizace nedošlo ke vzniku dekubitu. Lehké začervenání v sacru, 

které jsem objevila 22. října, se nerozvinulo v dekubit. Folie Tegaderm a 

antidekubitámí kruh byly dostačující intervencí. Zjevné známky prokrvení končetin pod 

kanylami ECMO a technické problémy ECMO a UPV se neobjevily. Pacient byl 

extubován 26. října a nadále mu byl podáván kyslík pomoc lehké obličejové masky. 

V odpoledních hodinách pacient seděl s dolními končetinami dolu z lůžka. Podle 

fyzioterapeutek měl pacient dobrou svalovou sílu a spolupracoval při cvičení i přes 

lehkou zmatenost, která se u něj objevila 5. pooperační den. Pacient po dobu 

analgosedace dostával pouze parenterální výživu z důvodu špatně slyšitelné 

peristaltiky. Po extubaci pacient přijímal per os a 27. října se vyprázdnil. Zácpa byla 
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spíše způsobená minimálním příjmem p o. před i po operaci. Diuréza pacienta musela 

být jednou denně podporována bolusovými dávkami Furosemidu 10mg.i.v. 

Syn pacienta se každý den telefonicky informoval na zdravotní stav svého otce. Během 

jeho pobytu u nás na oddělení za nim na návštěvu přijel dvakrát. 

Sedmý pooperační den byl pacient přeložen zpět na Koronární jednotku. 

91 



5. Kvantitativní průzkum u pacientů připojených na ECMO 

Jedním z mnoha cílu mé diplomové práce bylo zmapovat problematiku ošetřovatelské 

péče o tyto pacienty. Z hlediska ošetřovatelské péče se u těchto pacientu setkáváme 

nejen s běžnými ošetřovatelskými problémy, jako je nedostatečná saturace potřeb 

nemocného, výskyt dekubitů či opruzenin aj., ale setkáváme se i s problémy, které jsou 

u těchto pacientu specifické a navzájem spolu souvisí. 

Do svého průzkumu jsem zahrnula pacienty, kteří byli hospitalizováni na Klinice 

anestezie resuscitace VFN v Praze, vletech 2007 až 2009. Jedná se o 10 pacientu 

(7 mužů a 3 ženy) připojených na podporu ECMO, u nichž bylo možné statisticky 

vyhodnotit jejich data (přílohy č. 1). Vzhledem k nízkému počtu zkoumaných vzorku 

nebudou výsledky statistiky rozděleny podle pohlaví a podle typu podpory. 

Ve zkoumaném statistickém vzorku byli pacienti s průměrným věkem 54,8 let, kde 

nejmladšímu pacientovi bylo 33 let a nejstaršímu bylo 69 let. Pacienti byli připojeni na 

podporu ECMO v závislosti na komplikacích od 2 do 17 dní, kdy nejčetnéjší využiti 

podpory ECMO bylo do 5-ti dnů (graf č. 1). 

Graf č. 1: Počet pacientů, délka připojení ECMO 
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Z celkového počtu pacientů připojených na ECMO jich 60 % podstoupilo 

kardiochirurgický operační výkon. Některým pacientům tj.20 % byla podpora zavedena 

ještě před zákrokem a 20 % musela být zavedena v pooperačním období 

(více viz graf č. 2). 
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Graf č. 2: Zavádění ECMO 
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V kapitole 1.2 byly popsány způsoby zavedení systému ECMO do těla pacienta. 

Z praxe vyplývá, že nejčastěji jsou pacienti zapojeni na VA ECMO (60 %). Dva pacienti 

(20 %) měli k ECMO podpoře ještě zavedenou intraaortální balónkovou kontrapulzaci 

(dále jen IABK). W ECMO na KARIM VFN není tak časté připojení (20 %) 

(viz graf č. 3). 

Graf č. 3: Způsoby zavedení systému ECMO 

Zařízení ECMO velmi významně pomáhá při léčbě pacientu se srdečním či plicním 

selháním, ale přesto mortalita připojených pacientu na našem oddělení je vysoká 

(50 %). Z grafu č. 4 vyplývá, že 50% pacientů bylo úspěšně přeloženo na spádová 

pracoviště. Z těchto lidí 30% (tj. 3 lidi) dosud ještě žije 
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Graf č. 4: Přežívání pacientů na (po) ECMO 

Terapii ECMO a nutnou systémovou antikoagulaci Heparinem provázejí komplikace 

Nejčastější komplikací, která se dle průzkumu vyskytuje u všech pacientů (tj. 100 %) je 

krvácení okolo ECMO kanyl. Krvácení z inzercí je z 30 % natolik vážná, že je nutná 

(i opakovaně) chirurgická revize místa zavedení. U 50 % pacientů nedochází pouze ke 

krvácení z míst zavedení ECMO kanyl, ale dochází také ke krvácení z jiných 

invazivních vstupu, z úst pacienta nebo zvýšené ztráty do drénu (graf č. 5). 

Graf č. 5: Krvácivé komplikace při podpoře ECMO 

Po zavedení ECMO kanyly do arterie muže dojít k obturaci jejího lumen, což zpusobuje 

nedostatečné prokrvení až ischémii končetiny pod kanylou. K této komplikaci došlo u 

20 % pacientů (graf č. 6), jako intervence musela být zavedena reperfuzní kanyla, která 

do postižené končetiny přiváděla okysličenou krev. 
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Graf č. 6: Zavádění reperfuzních kanyl 
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Při dlouhodobém pobytu pacienta na lůžku dochází k rozvoji imobilizačního syndromu. 

Vzhledem k nízkému počtu sledovaných pacientu a krátké době napojení, nelze 

kvalitně ohodnotit rozvoj tohoto syndromu. Nejčastěji sledovaným ukazatelem kvality 

ošetřovatelské péče je monitorace výskytu dekubitu u ležících pacientu V našem 

zkoumaném vzorku pacientů se dekubity objevily u 50% (1. až 2. stupeň), nejčastěji 

v sakrální oblasti. Na obhajobu ošetřovatelské péče je nutno říci, že se jedná o 

pacienty, kterým jsou podávané vysoké dávky katecholamínu a nelze je standardně 

polohovat. Dekubity a ani otlaky se pod ECMO kanylami neobjevily U některých 

pacientů, kteří u nás byli dlouhodobě hospitalizováni, se objevily i psychické poruchy. 

Nejčastějším projevem poruchy byla nespolupráce, plačtivost, dokonce i vulgarita 

pacienta. Nelze však objektivně stanovit příčinu vzniku tohoto maladaptivního chování, 

které mohlo způsobit nejen připojeni na ECMO, ale také dlouhá hospitalizace a izolace 

pacienta od vnějšího prostředí. 

Výskyt otoku, hydratace, způsob rehabilitace, výživa; to jsou ukazatelé, které, 

vzhledem k nízkému počtu sledovaných pacientů, nelze hodnotit. 

Ke komplikacím vznikajících u ECMO terapie je nutné zařadit i komplikace vznikající na 

přístroji samotném. Některé z těchto komplikaci mohou pacienta přímo ohrozit na 

životě. Mezi tyto komplikace patří dislokace kanyly či rozpojení mimotělního oběhu. 

Tyto komplikace se vyskytly u dvou pacientu tj. 20 % (graf č. 7). 
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Graf č. 7 : Výskyt technických komplikací 

bez technických 
problému 

80% 

technické 
problémy 

96 



6. Doporučený postup v péči o pacienta na ECMO 

6.1 Co to je ECMO 

Extrakorporální membránová oxygenace je metoda (ECMO), která slouži k dlouhodobé 

podpoře plicních a (nebo) srdečních funkcí. Jedná se o mimotělní podporu, u které jsou 

zavedeny kanyly do těla pacienta. Tyto kanyly odvádějí odkysličenou a přivádějí 

okysličenou krev zpátky do těla pacienta. 

Péče o pacienty připojených na podpoře ECMO (obrázek č. 24) je velice náročná a má 

daná specifika. Personál nepečuje pouze o pacienty samotné, ale také o techniku, na 

které jsou tito pacienti životně závislí. Specifika péče o tyto pacienty jsou hlavně dána 

způsobem zavedení kanyl, druhem ECMO zapojení a samozřejmě celkovým stavem 

pacienta 

Obrázek č. 24: ECMO přístroj [30] 

Druh podpory je dán diagnózou pacienta. Pokud má pacient poruchu ve výměně 

krevních plynu zavádí se většinou tzv. venovenózní ECMO (W-ECMO, obrázek 

č. 25). Nejčastěji cestou v.jugularis interna a dolní dutá žíla přes venu femoralis. Druhý 

způsob podpory je tzv. venoarteriální ECMO (VA-ECMO, obrázek č. 26), který je 

používán jako podpora pro výměnu krevních plynů a krevního oběhu Pro zavedení 

kanyl jsou nejčastěji voleny vena femoralis a arteria femoralis. Kritéria pro napojení 

nejsou v praktické medicíně zcela přesně stanovena, jsou dána pracovištěm, které 

s touto metodou pracují. 
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Obrázek č. 25: VV ECMO [4] Obrázek č. 26: VA ECMO [4] 

6. 1. 1 Indikace pro napojení pacienta na ECMO 

• W ECMO: Pacienti s respiračním selháním, které nereaguje na odstupnou 

konvenčni či nekonvenční terapii (tj inhalace NO, agresivní ventilační režimy, 

recruiment manévry) a není možné udržet parciální tlak kyslíku v tepenné krvi 

(dále jen p02) nad 50mmHg a parciální tlak oxidu uhličitého pod 50mmHg a 

jsou přítomné plicní zkraty. 

• VA ECMO: Pacienti s kardiovaskulárním selháním, jako je akutní srdeční 

selhání při akutním infarktu myokardu, chronické srdeční selhání, překlenutí 

čekání na transplantaci, masivní plicní embolizace, překlenutí akutní fáze 

myokarditis, neřešitelná primární plicní hypertenze, defekty komorového septa 

nebo jiná akutní řešení závažných kardiochirurgických stavu. 

8. 1. 2 Způsoby zavádění kanyl 

• Operační zavedení kanyl je prováděno na operačním sále 

• Perkutánní zavedení kanyl je možno provést přímo na lužku pacienta. 

6. 2 Péče o pacienta před zavedeni podpory ECMO 

Je nutné si uvědomit, že jakýkoliv pacient, který je indikovaný pro zavedení podpory 

ECMO se nachází ve velmi vážném stavu. U VA ECMO se můžeme setkat s pacienty 

při plném vědomí, kteří si plně uvědomují svůj stav a ohrožení svého života. 

S takovými pacienty musí být jednáno velmi opatrně a je nutné zajistit pacientovi 

dostatek informací, které mu pomohou zmírnit strach a získat k nám důvěru. Informace 

by měly být podány tak, aby všemu pacient porozuměl. Většinou se však setkáme s 

pacienty, kteří jsou napojeni na umělou plicní ventilaci a mají různý stupeň 

analgosedace. Přesto však komunikaci s nimi nemůžeme zanedbávat. 
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6. 2. 1 Povinnosti sestry před zahájením ECMO 

• Zajistit podpis pozitivního reverzu pacientem. Pokud pacient nemůže podepsat 

souhlas, kvůli zdravotnímu stavu (analgosedace), je nutné odeslat Oznámení 

o převzetí do ústavní péče na obvodní soud. 

• Připravit místa vstupu kanyl. Místa musí být čistá a oholená. 

• Připravit si potřebné léky, které by mohly, či budou podávány během zavádění 

podpory. Nejběžněji se podávají léky pro analgosedaci či anestezii 

(Propofol 1%, Midazolam, Morfin aj.). 

• Zajistit výsledky krevní srážlivosti - APTT, ACT. Výsledky těchto vyšetření 

nesmí být starší více než 1 hodinu. 

• Předpokládat komplikace: 

o větší krevní ztráty. Dle ordinace lékaře objednat do rezervy krevní 

deriváty. 

o nutnost zajistit volné dýchací cesty. Připravit pomůcky na zajištěni 

volných dýchacích cest (endotracheální intubace, odsávačka, ventilátor, 

léky). 

o srdeční zástava: Vždy mít v dosahu připravené věci pro 

kardiopulmonální resuscitaci (léky, defibrilátor aj ). 

o pokles systémového tlaku, bradykardie, tachykardie, poruchy rytmu: 

Vždy mít v dosahu koloidní i krystaloidní roztoky, katecholaminy (slabý a 

silný Noradrenalin) a léky dle zvyklosti oddělení. 

6. 2. 2 Péče o pacienta během zaváděni ECMO 

Zavádění ECMO provádí operační tým. Během zavádění dochází u pacienta 

k hemodynamické nestabilitě, proto je nutná neustálá monitorace a kontrola 

vitálních funkcí. Z fyziologických funkcí hlavně monitorujeme invazivně: 

• měřený arteriální tlak. 

• centrální žilní tlak. 

• tepovou frekvenci. 

• dýchání. 

• EKG. 

• saturaci periferie. 

• diurézu. 

• vědomí pacienta. 

Ošetřující sestra by měla být na takovém místě, kde má dobrý přístup k aplikaci léku a 

monitoraci fyziologických funkci pacienta. Obvykle nejlepší místo je za hlavou pacienta, 
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kde má sestra přehled nejen o fyziologických funkcích pacienta a dobrý přehled 

v operačním poli, ale také má dobrý přístup k centrálnímu žilnímu katétru. 

6. 2. 3 Péče o pacienta při vědomí 

• Dostatečné okysličenízvlhčený kyslík přes lehkou obličejovou masku 

• Sledovat fyziologické funkce. 

• Být u hlavy pacienta a komunikovat s ním. 

6. 2. 4 Péče o pacienta na UPV 

• Sledovat fyziologické funkce, saturaci na periferii, parametry na UPV 

• Analgosedace pacienta je určována dle aktuální situace 

(dávky analgosedace mohou být podávány kontinuálně nebo bolusově). 

6. 3 Péče o pacienta po zavedení ECMO 

Po zavedení podpory u pacienta sledujeme a provádíme: 

• Fyziologické funkce (i nadále hrozí hemodynamická nestabilita) 

o střední arteriální tlak. 

o centrální žilní tlak. 

o tepová frekvence. 

o dýchání - počet dechů. 

o charakter dýchání. 

o velikost dechových objemu 

o EKG. 

o saturaci periferie. 

o diurézu. 

o vědomí. 

o tělesnou teplotu. 

• Odběr arteriální a venózní krve na acidobazickou rovnováhu a krevní plyny 

Odběr krve se provádí 20 minut po napojení na ECMO, a pokud nedojde ke 

komplikacím, provádí se každé 3 hodiny. Odebírá se nejen arteriální krev, ale 

také venózní krev. Pokud má pacient arteriální kanylu nebo sheath zaveden, 

iak do arterie radialis, tak i do arterie femoralis, je dobré odebrat a vyšetřit 

krevní plyny z obou vstupu. Oba výsledky se nemusí shodovat. 

• Odběr krve na ACT. 

První odběr je 20 minut po napojení pacienta na podporu. Další odběr za jednu 

hodinu a další odběry se řídí podle stability antikoagulace pacienta První 

odběry krve na srážlivost krve se provádí pomocí ACT Další odběry jsou 
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posílány do laboratoře, kde se provádí vyšetření APPT. Podle výsledků 

vyšetření je upravováno množství kontinuálně podávaného Heparinu. 

• Sledovat vzhled pacienta 

o prokrvení kůže, teplota. 

o pod vstupem kanyly sledovat končetinu - vzhled, barvu, teplotu, velikost 

(pásková míra) a hybnost. Velikost končetiny je nutné zjišťovat vždy na 

stejném místě. 

• Kanyly 

o Inzerce vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem na kůži např. Betadine 

a překrýt sterilními čtverci, 

o Častá vizuální kontrola, z důvodu možného krvácení, 

o POZOR! Krvácení nemusí být pouze do obvazu, ale také do podkoží, či 

do drénů (tvorba hematomu, zatvrdnutí v okolí), 

o Kanyly i hadice vypodložit - prevence (viz obrázek č. 28). 

Na přístroji ECMO sledujeme a zapisujeme: 

• Řídící jednotka: rychlost krevní pumpy a frakci podávaného kyslíku. 

• Celý systém pod přímým dohledem, zvláště hadice a kanyly nezakrývat dekou. 

• Oxygenátor: vizuálně zvenku sledujeme vzhled oxygenátoru, (koagula, 

vzduchové bubliny). 

VŠE ZAZNAMENÁVAT DO DOKUMENTACE PACIENTA !!! 

6. 4 Specifika péče u jednotlivých typů zavedení ECMO 

U pacientů na ECMO nelze využít klasického polohování. Je vhodné pacienta 

umístit na aktivní antidekubitární matraci (ideální je matrace polštářová). Horní a dolní 

končetiny je vhodné vypodkládat pomůckami obsahující perličky, které masírují tělo a 

zároveň rozkládají tlak těla na podložce. Pro snížení tlaku v sakrální oblasti lze 

pacienta dávat na antidekubitární kruh. Pro zmírnění střižných sil v sakrální oblasti je 

vhodné pacientovi, před zavedením podpory, nalepit ochranou folii. Z polohovacích 

technik lze využít mikropolohování na zádech dle konceptu Bazální Stimulace59. 

Hygiena u pacienta probíhá zcela stejně, jako u většiny pacientů na oddělení ARO. 

Pacienta můžeme nadzvednout za pomocí zvedacího zařízení nebo za pomoci kolegu. 

POZOR ! Při nadzvednutí musí být pacient v rovině a kanyly musí být volné. 
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6. 4. 1 Péče o pacienta na V A ECMO 

Typ A: arteria femoralis dextra a vena femoralis dextra nebo arteria femoralis sinistra a 

vena femoralis sinistra (viz obrázek č. 27). 

Obrázek č. 27: Venoarteriálni zavedeni ECMO kanyl (žlutý kroužek) v levém třisle je 

zavedena intraaortální balonková kontrapulzace [30] 

• Sledujeme 

o Vzhled, prokrvení, teplotu a velikost končetiny (pásková míra). 

• Polohování 

o Otáčení na boky lze pouze na nezbytnou dobu při hygieně. 

o Mezi stehny musí být vložený klín, tak aby nedošlo ke kříženi nohou. 

o Během otáčení je nutné sledovat fyziologické funkce a funkčnost mimotělního 

oběhu. Při jakémkoliv problému (např. snížení průtoků krevní pumpou) je nutné 

otáčení ihned ukončit. 

o Můžeme využít pouze mikropolohování na zádech dle konceptu Bazální 

Stimulace®. 

o Horní polovina těla pacienta muže být zvednutá maximálně o 20° tak, aby 

nedocházelo k zalamování kanyl. U obézních pacientu volíme hlavu níže. 

• Hygiena 

o Zvýšenou pozornost věnujeme genitálu a konečníku, z důvodu zavedených 

kanyl. Při hygieně je nutné odstranit všechnu zaschlou krev. Třísla je vhodné 

vypodložit mulovými čtverci, do kterých se případné krvácení z okolí kanyl muže 

zachytávat. Třísla ošetříme ochrannou pastou (např. Menalind), jako prevenci 

opruzenin.Genitál otíráme Octeniseptem. 
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Typ B: arteria femoralis dextra a vena femoralis sinistra nebo arteria femoralis sinistra 

a vena femoralis dextra (obrázek č. 28) 

Obrázek č. 28: Venoarteriální zavedení ECMO kanyl [30] 

Sledujeme 

o Prokrvení, vzhled, barvu a velikost obou končetin. 

Polohování 

o Pacient se nesmí otáčet na boky, lze polohovat na poloboky. 

o Pacienta můžeme, při hygieně, nadzvednout za pomocí zvedacího zařízení 

nebo za pomoci spolupracovníků, 

o Mikropolohování horních a dolních končetin dle konceptu Bazální Stimulace® a 

antidekubitární matrace, 

o Horní polovina těla pacienta maximálně zvednutá o 20°, tak aby nedošlo 

k zalomení či dislokaci zavedených kanyl. 
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Typ C: Tepenná linka podpory je zavedena do aorty a žilní linka je zavedena do pravé 

síně. Tepenná kanyla je vyvedena ve druhém a třetim mezižebří a žilní linka je 

vyvedena parasternálně (viz obrázek č. 29). Takovému pacientovi muže být, po 

operaci, ponechán otevřený hrudník. Hrudník i kanyly jsou kryty speciální dezinfekční 

Obrázek č. 29: ECMO kanyly (tepenná kanyla je zavedená do aorty a žilni kanyla do 

pravé síně) [30] 

Polohování 
o Pacient se nesmí otáčet na boky 
o Nadzvedávat pacienta pomocí zvedacího zařízení nebo za pomoci 

spolupracovníků. 
o Využít pouze mikropolohování horních a dolních končetin dle konceptu Bazální 

Stimulace®. 

o Horní polovina těla pacienta maximálně zvednutá o 10°. 

Hygiena 

o Kanyly zavedené do hrudního koše jsou kryty semipermeabilní folií, 

o Je nutné sledovat celistvost folie. 

o Z okolí je nutné odstranit zbytky zaschlé krve a jiné nečistoty. 

6. 4. 2 Péče o pacienta na W ECMO 

Odvodná kanyla se nejčastěji zavádí do veny femoralis a přívodná kanyla do veny 

jugularis (viz obrázek č. 25) Kanyla ve vena jugularis musí být napolohována tak, aby 

kopírovala osu zavedení a nedocházelo tak k dislokaci kanyly už v inzerci. Správnou 

polohu kanyly lze zajistit jejím napolohováním. Kanylu vedeme za uchem pacienta, a 

poté je možné ji stočit k přístroji (viz obrázek č. 30). 
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Obrázek č. 30: Napolohovaná ECMO kanyla za uchem u pediatrického pacienta [21] 

Sledujeme 

o Prokrvení, vzhled a barvu celého těla, obvod dolní končetiny a horní končetiny, 

na jejichž straně jsou kanyly zavedeny. 

Polohování 

o Pacient se nesmí otáčet na boky, pouze poloboky. 

o Pronační poloha lze - není však vizuální kontrola vstupu (viz obrázek č. 31). 

o Využít mikropolohování horních a dolních končetin dle konceptu Bazální 

Stimulace® a antidekubitární matrace, 

o Nadzvedávat za pomoci zvedacího zařízení nebo za pomoci spolupracovníku 

Kanyly ECMO nesmí být v tahu. 

o Horní polovina těla pacienta maximálně zvednutá o 20°až 30°, hlava ve střední 

čáře. 

Obrázek č. 31: Pronační poloha u VV- ECMO [22] 
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Převazy kanyl 

Převazy jsou prováděny vždy podle potřeby, minimálně však jednou za den ošetřující 

sestrou. U většiny pacientu, vlivem podávané antikoagulace, dochází k většímu 

krvácení a proto je nutné obvazy vyměňovat častěji. 

Výjimku v častosti převazu tvoří ECMO kanyly, které byly zavedeny chirurgickou 

cestou a pacientovi je ponechán otevřený hrudník. Hrudník a vstupy kanyl jsou 

většinou kryté speciální dezinfekční folií. Převazy hrudníku si provádí chirurg. 

Pomůcky, které pro převaz potřebuje, připravují sestry z operačního sálu. Tyto sestry 

většinou i při převazu asistují. 

Na převaz perkutánně zavedených kanyl si připravíme tyto pomůcky: 

• nesterilní rukavice 

• dezinfekci Betadine 

• sterilní pinzeta 

• sterilní čtverce 

• obvazový materiál Surgipad 

• obvazový materiál Gelaspon 

• náplast Cosmopor. 

Během převazu je nutné zkontrolovat polohu kanyly, hloubku jejího zavedení (podle 

graduování na kanyle) a místa vstupů kanyl (vzhled, tvorba hematomu, edém). Při 

zjištění změny polohy, hloubky zavedení kanyly, tvorby hematomu či zvýšeném 

krvácení je nutné informovat lékaře. 

6. 5 Komplikace a jejich možnosti řešení 

Komplikace, které mohou vzniknout, mohou pacienta přímo ohrozit na životě. Jak už 

bylo napsáno výše, jedná se o mimotělní oběh, kterým protéká každou minutu 4-5 litru 

krve. Únik krve mimo systém může způsobit vykrvácení pacienta během jedné minuty 

Komplikace dělíme do dvou skupin. První skupina jsou komplikace vznikající na 

samotném přístroji ECMO a druhou skupinu tvoří komplikace vznikající u pacienta 

vlivem ECMO terapie. 
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6. 5. 1 Nejčastější komplikace u pacienta 

1. Krvácivé komplikace 

• krvácení ze vstupů 

o dle míry krvácení (větší krvácení než 4 převazy za 24hod) oznámit 

lékaři. 

o na vstupy aplikovat obvazy stavějící krvácení (např. Gelaspon). 

o z obvazu vytvořit tlakový obvaz, popř. přidat nahřáté gelové 

polštářky. 

• krvácení do tkání 

o projevy: tvorba hematomů, zatvrdnutí v místě inzerce, 

o nutno oznámit lékaři, 

o ledování. 

• krvácení do dutin 

o projevy: příznaky hypovolemického šoku, snížený objem cirkulující 

krve v mimotělním oběhu, 

o okamžitě své podezření oznámit lékaři. 

• konzumpční koagulopatie 

o projevy: porucha srážlivosti krve, krvácení v okolí vstupů, snižující se 

hodnoty počtu trombocytů, zvyšující se hodnoty APTT a VHV 

o podezření oznámit lékaři, objednat do rezervy krevní přípravky 

2. Kardiální komplikace 

(omráčení myokardu, poruchy rytmu, disekce aorty) 

o projevy: poruchy srdečního rytmu, hemodynamická nestabilita, 

o při podezření oznámit lékaři. 

3. Neurologické komplikace 

• intrakraniální krvácení, ischemickou cévní mozková příhoda 

• projevy: dilatace nebo změna tvaru zornic, porucha vědomí, poruchy 

hybnosti, citlivosti v různých částech těla aj. 

• při výskytu projevů informovat lékaře. 

4. Plicní komplikace (hypostatická bronchopneumie, vlivem antikoagulace - krvácení 

do plic) 

• bronchopneumonie 

o projevy: možné projevy systémového zánětu - zvýšená tělesná 

teplota, tachykardie, nebo může probíhat bezpříznakově -

diagnostika dle RTG S+P. 
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• krvácení do plic 

o projevy: při odsávání zkrvavené sputum, může dojít až ke chrlení 

Odsávání z dýchacích cest je nutné provádět velmi opatrně, nejlépe za kontroly 

auskultací. Odsáváním můžeme způsobit krvácení do dýchacích cest, které 

může i fatálně zkomplikovat stav pacienta. 

Oznámit lékaři ! 

5. Renální komplikace (vlivem hypoperfuze vzniká tubulární nekróza). 

• projevy: oligoúrické až anurické selhání ledvin, polyurické selhání ledvin, 

zvyšující se hladina v séru kreatininu a urey, hyperkalémie aj. 

• oznámit lékaři, dialyzační kapsli je možné připojit do mimotělniho oběhu. 

6. 5. 2 Mechanické komplikace 

1. Krevní sraženiny (sraženiny mohou způsobit selhání oxygenátoru, plicní embolii). 

• při zjištění krevní sraženiny, která by mohla pacienta ohrozit na životě, 

zasvorkovat, vypnout pumpu, zavolat technika. 

2. Dislokace ECMO kanyly (disekce části cévní stěny, vznik aneurysmata, krvácení do 

měkkých tkání či tělních dutin při ruptuře stěny cévy). 

3. Poškození/ zalomení hadic, konektorů, odběrových míst - únik krve mimo systém. 

• zastavit únik krve mimo systém - svorky clampy (jsou vždy u každého 

přístroje na viditelném místě, viz obrázky č. 32 a 33). 

• zastavit krevní pumpu, volat o pomoc - zdravotní technik tlf. 9450 a 

lékaře. 

• pacientovi podat okamžitě 100% kyslík maskou nebo UPV (nastavit 

parametry pre ECMO). 

Obrázek č. 32: Clampy [30] Obrázek č. 33: Clampy u ECMO přístroje [30] 

krve. 

• projevy:zatvrdnutí místa v okolí kanyly, snižující se objem krve cirkulující 

v oběhu, hypotenze, tachykardie, snížená saturace periferie. 

• podezření oznámit lékaři a technikovi. 
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4. Vzduch v oběhu (mikroembolie až fatální embolie, selhání oxygenátoru). 

• při zjištění vzduchové bubliny, která by mohla pacienta ohrozit na životě, 

v oběhu, zasvorkovat, vypnout pumpy, zavolat technika. 

5. Selhání oxygenátoru (rozvoj konzumpční koagulopatie, nedostatečné okysličování 

krve). 

• porucha membrány se může projevit sníženým množstvím p02 nebo zvýšeným 

množstvím PaC02 

• podezření oznámit lékaři a technikovi. 

6. Porucha krevní pumpy 

• zástava dodávky elektrického zdroje a náhradní zdroje nejsou k dispozici. 

o je nutné pumpu pohánět ručně pomocí kliky, která je u každého 

přístroje, viz obrázek č. 34. 

7. Porucha tepelného výměníku. 

• způsobí hypotermii pacienta. 

• teplota nesmí přesáhnout 41 °C. 

8. Selhání kyslíkového zdroje. 

• bezodkladné napojení systému na kyslíkové bomby. 

Obrázek č. 34: Ruční pohon krevní pumpy [30] 

6. 6 Péče o pacienty při weaningu a po odstranění ECMO 

Rozhodnutí o odpojení od ECMO: 

• zlepšení oxygenační a ventilační funkce plic u W ECMO. 

• příznivá odpověď myokardu na snižování výkonu krevní pumpy u VA 

ECMO. 

U W ECMO je nutné pacienta otestovat snížením Fi02 a průtoků plynné směsi na 

přístroji. U VA ECMO je velmi zásadní těsný monitoring hemodynamiky při postupném 
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snižování krevního průtoků. Oba postupy, tj. manipulace s plyny a průtokem ECMO se 

přirozeně u obou kategorií prolínají, tak jako je propojená funkce srdce a plic. 

Kanyly od ECMO jsou odstraňovány podle typu zavedení. K odstranění dochází na 

operačním sále nebo přímo na lůžku pacienta 

Po odstranění je nutné sledovat: 

• místa po inzercích kanyl - krvácení. 

• hemodynamické parametry - TK, TF, srdeční rytmus. 

• saturace kyslíkem - saturace arteriální krve, saturace smíšené venózní 

krve, saturace krve na periferii pomocí saturačního čidla. 
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7. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo shrnutí teoretických informací většinou ze zahraničních 

zdrojů, ukázat na dvou ošetřovatelských kazuistikách, jak obtížná a specifická péče je 

o tyto pacienty. Součástí práce je také kvantitativní průzkum pacientů, kteři byli 

připojeni na ECMO. V průzkumu se zaměřuji na výskyt ošetřovatelských problémů, se 

kterými se můžeme nejčastěji u těchto pacientu setkat. Diplomová práce je zakončena 

Doporučeným postupem pro péči o pacienty na ECMO. 

Součástí této diplomové práce je příručka o velikosti A5 (příloha č. 5), která popisuje 

doporučený postup o pacienta připojeného na ECMO. Tato příručka je zaměřená 

především pro zdravotní sestry. Jelikož vím, jak málo mají sestry na své vzdělávání 

času, připravila jsem počítačový výukový program o ECMO pro sestry (příloha č. 6). 

Sestra během své směny potřebuje počítač velmi často, proto nainstalovaný výukový 

program s ikonou na ploše počítače je pro něj ideálním místem. 
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Použité zkratky a slovníček pojmů 

afterload 

ACT 

ACTH 

APTT 

ATB 

ARDS 

BAL 

BMI 

Cl 

CO 

compliance 

CPAP 

CVP 

DF 

distenze 

DIC 

D02 

ECHO 

ECMO 

EtC02 

Fi02 

GCS 

HIT 

LD 

Kaválrií filtr 

MAP 

MPAP 

MOF 

dotížení, úhrnné napětí srdeční svaloviny během kontrakce, 

podmíněné periferním odporem ve velkém (malém) krevním 

oběhu 

activated clotting time, vyšetření rychlosti srážení krve 

pomocí přístroje Hemochrom 

adrenokortikotropní hormon 

aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

antibiotika 

acute resspiratory distress syndrom, akutní syndrom 

dechové tísně 

bronchoalveolární laváž 

body mass index 

cardiac index, srdeční index 

cardiac output, srdeční výdej 

poddajnost plic 

spontánní ventilace s kontinuálním pozitivním přetlakem 

v dýchacích cestách 

centrál venous pressure, centrální žilní tlak 

dechová frekvence 

roztažení 

diseminovaná intravaskulární koagulace 

dodané množství kyslíku 

echokardiografie 

extracorporeal membranous oxygenation, mimotělní 

membránová oxygenace 

end tidal C02, koncentrace oxidu uhličitého na konci výdechu 

koncetrace kyslíku ve vdechované směsi 

Glasgow coma scale, hodnocení úrovně vědomí pacienta 

heparinem indukovaná trombocytopenie 

laktátdehydrogenása 

filtr, zachytávající plující emboly v dolní duté žíle 

střední arteriální tlak 

střední tlak v plicnici, norma 9 - 1 6 torr = mmHg 

multiple organ silure, multiorgánové selhání 
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MODS multiple organ dysfunction syndrome, syndrom 

multiorgánového selhání 

MECC minimized extra corporeal circulation 

MT minutový objem 

MV minutová ventilace v mililitrech 

NGS nasogastrická sonda 

PCV pressure controlled ventilation, tlakové řízená /kontrolovaná 

ventilace 

PSV tlaková podpora při ventilaci 

PEEP positive end expiratory pressure, pozitivní tlak na konci 

výdechu 

PET pozitronová emisní tomografie 

p.o. per os 

p.r. per rectum 

PSV pressure support ventilation, tlaková podpora 

preload předtížení 

RASS Richmond Agitation Sedation Scale, hodnotící škála úrovně 

analgosedace pacienta 

RBBB blokáda pravéhoTawarova raménka, porucha srdečního 

rytmu 

RTG S+P rentgenologické vyšetření srdce a plic 

SIRS systemic inflammatory responze syndrom, syndrom 

systémové zánětlivé odpovědi organismu na inzult 

SONO ultrazvukové vyšetření pacienta 

Sp02 saturace krve kyslíkem na periferii těla 

T3 trijódtyronin 

T4 tetrajódtyronin 

UPV umělá plicní ventilace 

Vt dechový objem 

V02 spotřeba kyslíku 

VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
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Seznam aplikovaných léčiv 

Firemní název generický 
název indikační skupina 

1. Acidum Folicum Acidum folicum antiemetikum, vitamíny 

2. Actilyse Alteplasum fibrinolytikum, antitrombotikum 

3. Ad i u retin Desmopresin antidiuretikum 

4. Agen Amlodipin antihypertenzívum, vazodilatans. 
blokátor Ca kanálu 

5. AmphoB Amphotericin B polyenové antimykotikum 

6. Betaloc Metoprolor antihypertenzívum, beta-1 -sympatolytikum 

7. Biseptol Sulfamethoxazol antimikrobiální chemoterapeutikum 

8. Cordarone Amiodaron antiarytmikum, vazodilatans 

9. Degan Metoklopramid prokinetikum, antiemetikum 

10. Dormicum Midazolam benzodiazepin 

11. Edicin Vancomycin antibiotikum ze skupiny glykopeptidu 

12. Enap Enalapril vazodilatans, ACE inhibitor, 
antihypertenzívum 

13. Furosemid Furosemidum diuretikum, antihypertenzívum 

14. Helicid Omeprazolum antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy 

15. Heparin Heparin antikoagulans 

16. Herpesin Aciclovirum antivirotikum 

17. Humulin R inzulín lidský humánní biosyntetický inzulín, 
krátkodobě působící 

18. Inhibace Cilazapril antihypertenzívum, ACE inhibitor 

19. Isoptin Verapamil antiarytmikum, antihypertenzívum, 
blokátor Ca kanálu 

20. Meronem Meropenem betalaktamové antibiotikum 

21. Morphin Morfin analgetikum - anodynum 

22. Mycomax Flukonazol antimykotikum 

23. Neorecormon Erytropoetin antianemikum 

24. Neupogen Filgrastim cytokinum, hemopoetiký růstový faktor 

25. Noradrenalin Norepinefrin sympatomimetikum 

26. Novalgin Metamizol analgetikum, antipyretikum 

27. Paralen Paracetamol analgetikum, antipyretikum 

28. Perfalgan Paracetamol analgetikum, antipyretikum 

29. Propofol 1% Propofolum celkové anestetikum 

30. Simdax Levosimendan kardiotonikum 
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31. Sufenta 

32. Torecan 

33. Unasyn 

34. Ventavis 

35. Warfarin 

Sufentanyl 

Thiethylperazin 

Ampicilin 

lloprostum 

Warfarinum 

analgetikum - anodynum 

antiemetikum, antivertiginózum 

širokospektré antibiotikum 

vazodilatans 

antikoagulans 
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pohlaví muž I muž žena muž I muž muž muž žena muž žena 

vék v té dobé 64 52 42 51 | 69 65 41 69 33 62 

počet dnů hospitalizace 35 3 20 6 6 3 18 25 1 43 

příjem plánovaný 
výkon 

plánovaný 
výkon 

akutní příjem akutní příjem 
akutní 
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akutní 
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akutní příjem plánovaný výkon 
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mitrální 
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plicní embolie AIM AIM 
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systémová 

hypoperfuze 

CABG výména 
mitrální a 

thkuspidálnl 
chlopni 

ARDS AIM 

typ zapojení VA • IABK VA VA 
VA (zavedeno 

pň plném 
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VA 
VA • 
IABK 

VA (zavedeno při 
plném védoml) 

W W 
VA (zavedeno 

při plném 
védomí) 

délka zapojení 7 2 12 4 5 3 17 4 2 11 

kardiochirurglcká 
operace ano ano ano ano ano ne ne ano ne ano 

zavedeno po operací ano ano ne před operaci ano ne ne ano ne před operací 

jiné operace ne ne ne ne ne ne 
ano svorka na 

krvácející tepnu 
po ECMO ex 

ne ne 
ano drenáž 
abscesu v 

tří sl e 

počet revizi 

2 (1x krváceni 
z operační rány 

a 1x krvácení 
kolem art. 

kanyly) 

0 2 0 

1 (při niž 
bylo 

zavedeno 
ECMO) 

0 0 0 0 

4 (3x revize 
pro krváceni 

okolo kanyly a 
1x pro 

krváceni z 
bypassu) 

celkový počet operaci 3 1 3 1 2 0 1 2 0 6 
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krvácení okolo ECMO 
kanyl ano ano ano. velmi ano ano ano. velm ano ano ano ano 

krváceni pováechná ano, velmi ne ano. do plic ne ne ne ano velmi ano - do drénů ano ne 

Ischémle končetiny -
nutnost zavedeni kanyly 

ne ano ne ano ne ne ne ne ne ne 

dekubtty pod ECMO ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne 

dekublty ostatní ano ne ano ne ano ne ne ano ne ano 

infekce ano ne ano ne ano ne ano ano ano ano 

psychické problémy ano ne nelze ano nelze nelze ano ano nelze ano 
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výživa PN ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano 

výživa EN ano ne ano ne ano ne p o ano ano ano 

hydra tace infuze infuze infuze infuze p o infuze infuze infuze p o infuze p o mfuze infuze. p o 

otoky ano ne ano ano ne ano ne ano ano ano 
technická komp. ne ne ne ne ne ano ano ne ne ne 

Imobllizační syndrom ano nelze nelze ano nelze nelze ne ano nelze ano 

dialyzační léčba ne C W H 1 den ne ne ne ne ne ne ne ne 
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Příloha č. 2: Vizuální analogové škály [31] 

Vizuální analogová škála č. 1 

r«2|horši bolest, <ikou si 
umíte prcds:avi: 

be/ bolesti 

Vizuální analogová škála č. 2 
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Vizuální analogová škála č. 3 (pro pediatrické pacienty) 
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Příloha č. 3: Rozšířená stupnice hodnocení rizika vzniku deku bitů 

dle Nortonové (1975) [25] 

body spolupráce věk 
stav 

pokožky 

přidružené 

nemoci 

tělesný 

stav 

stav 

vědomí 
pohyblivost inkontinence aktivita 

4 úplná 
do 

10 
normální žádné dobrý dobrý úplná není chodící 

3 malá 
do 

30 
alergie 

poškozená 

imunita, 

horečky, 

cukrovka 

zhoršený apatický 
částečné 

omezená 
občas doprovod 

2 částečná 
do 

60 
vlhká 

roztroušená 

skleróza, 

obezita 

špatný zmatený 
velmi 

omezená 

převážně 

moč 
sedačka 

1 žádná 
nad 

60 
suchá 

trombóza, 

nádory 

velmi 

špatný 
bezvědomí žádná 

stolice 

i moč 
lůžko 

Zvýšené riziko vzniku dekubitů je u pacienta, který dosáhne méně než 25 bodu 
(čím méně bodu, tím vyšší riziko!) 
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1. Co to je ECMO 

Extrakorporální membránová oxygenace je metoda (ECMO), která slouží k dlouhodobé 

podpoře plicnlch a (nebo) srdečních funkci. Jedná se o mimotělní podporu, u které jsou 

zavedeny kanyly do téla pacienta Tyto kanyly odvádéjí odkysličenou a přivádějí 

okysličenou krev zpátky do téla pacienta. 

Péče o pacienty připojených na podpoře ECMO (obrázek 1) je velice náročná a má daná 

specifika. Personál nepečuje pouze o pacienty samotné, ale také o techniku, na které jsou 

tito pacienti životné závislí. Specifika péče o tyto pacienty jsou hlavné dána způsobem 

zavedeni kanyl, druhem ECMO zapojení a samozřejmé celkovým stavem pacienta 

Obrázek 1: ECMO pfístroj 
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Druh podpory je dán diagnózou pacienta Pokud má pacient poruchu ve výměně krevních plynů 

zavádí se většinou tzv venovenózní ECMO (W-ECMO obrázek 2) Nejčastěji cestou vjugulans 

interna a dolní dutá žíla přes venu femoralis Druhý způsob podpory je tzv venoarterlálnl ECMO 

(VA-ECMO obrázek 3), který je používán jako podpora pro výměnu krevních plynů a krevního 

oběhu. Pro zavedení kanyl jsou nejčastěji voleny vena femoralis a arteria femoralis. Kritéria pro 

napojení nejsou v praktické medicíně zcela přesně stanovena, jsou dána pracovištěm, které 

s touto metodou pracují 

Indikace pro napojeni pacienta na ECMO 

• W ECMO: Pacienti s respiračním selháním, které nereaguje na odstupnou konvenční čí 

nekonvenční terapií (tj inhalace NO, agresivní ventilační režimy, recruiment manévry) a 

není možné udržet parciální tlak kyslíku vtepenné krví (dále jen p02) nad 50mmHg a 

parciální tlak oxidu uhličitého pod 50mmHg a jsou přítomné plicní zkraty 

• VA ECMO: Pacienti s kardiovaskulárním selháním, jako je akutní srdeční selhání při 

akutním infarktu myokardu, chronické srdeční selháni, překlenutí čekání na transplantaci, 

masivní plicní embolizace, překlenutí akutní fáze myokarditis, neřešitelná primární plicní 

hypertenze, defekty komorového septa nebo Jiná akutní řešení závažných 

kardiochirurgických stavů. 

Způsoby zaváděni kanyl 

• Operační zavedení kanyl je prováděno na operačním sále. 

• Perkutánní zavedení kanyl je možno provést přímo na lůžku pacienta. 

Obrázek č. 2. WECMO Obrázek 3: VA ECMO 
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2. Péče o pacienta před zavedení podpory ECMO 

Je nutné si uvědomit, že jakýkoliv pacient, který je indikovaný pro zavedeni podpory ECMO se 

nachází ve velmi vážném stavu U VA ECMO se můžeme setkat s pacienty při plném védomí. kteří 

si plně uvédomujl svůj stav a ohroženi svého života S takovými pacienty musí být jednáno velmi 

opatrné a je nutné zajistit pacientovi dostatek informaci, které mu pomohou zmirnit strach a ziskat 

k nám důvěru Informace by měli být podány tak, aby všemu pacient porozuměl Většinou se však 

setkáme s pacienty, kteří jsou napojeny na umělou plicní ventilaci a maji různý stupeň 

analgosedace Přesto však komunikaci s nimi nemůžeme zanedbávat 

Povinnosti sestry před zahájením ECMO 

• Zajistit podpis pozitivního reverzu pacientem. Pokud pacient nemůže podepsat souhlas, 

kvůli zdravotnímu stavu (analgosedace), je nutné odeslat Žádost o udélení souhlasu 

s ústavní péči. 

• Připravil místa vstupů kanyl Místa musí být čistá a oholená. 

• Připravit si potřebné léky, které by mohli, či budou podávána béhem zavádění podpory 

Nejběžněji se podávají léky pro analgosedaci či anestezii (Propofol 1%, Midazolam. Morfin 

aj.). 

• Zajistit výsledky krevní srážlivosti - APTT, ACT. Výsledky těchto vyšetřeni nesmí být starší 

více než 1 hodinu. 

• Předpokládat komplikace: 

o větií krevní ztráty Dle ordinace lékaře objednat do rezervy krevní deriváty, 

o nutnost zajistit volné dýchací cesty. Připravit pomůcky na zajištěni volných 

dýchacích cest (endotracheální intubace, odsávačka, ventilátor, léky) 

o srdeční zástava: Vždy mít v dosahu připravené věci pro kardiopulmonální 

resuscitaci (léky, defibrilátoraj). 

o pokles systémového tlaku, bradykardie, tachykardie, poruchy rytmu. Vždy mít 

v dosahu koloidní i krystaloidní roztoky, katecholaminy (slabý a silný Noradrenalin) 

a léky dle zvyklosti odděleni. 
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Péče o pacienta béhem zaváděni ECMO 

Zaváděni ECMO provádí operační tým Béhem zaváděni dochází u pacienta k hemodynamícké 

nestabilitě, proto je nutná neustálá monitorace a kontrola vitálních funkci Z fyziologických 

funkcí hlavně monitofujeme ínvazivné 

• měřený arteriálni tlak 

• centrální žilní tlak 

• tepovou frekvenci 

• dýchání 

• EKG 

• saturaci periferie 

• diurézu 

• vědomí pacienta 

Ošetřující sestra by měla být na takovém místě, kde má dobrý přístup k aplikaci léků a monitoraci 

fyziologických funkci pacienta. Obvykle nejlepší místo je za hlavou pacienta, kde má sestra 

přehled nejen o fyziologických funkcích pacienta a dobrý přehled v operačním poli, ale také má 

dobrý přistup k centrálnímu žilnlmu katétr 

Péče o pacienta při vědomí 

• Dostatečné okysličenízvlhčený kyslík přes lehkou obličejovou masku. 

• Sledovat fyziologické funkce. 

• Být u hlavy pacienta a komunikovat s ním. 

Péče o pacienta na UPV 

• Sledovat fyziologické funkce, saturaci na periferii, parametry na UPV. 

• Analgosedace pacienta je určována dle aktuální situace (dávky analgosedace mohou být 

podávány kontinuálně nebo bolusově). 
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3. Péče o pacienta po zavedení ECMO 

Po zavedení podpory u pacienta sledujeme a provádíme 

• Fyziologické funkce (i nadále hrozí hemodynamická nestabilita) 

0 střední arteriální tlak 

0 centrální žilnl tlak 

0 tepová frekvence 

0 dýchání - počet dechů 

0 charakter dýchání 

0 velikost dechových objemů 

0 EKG 

o saturaci periferie 

o diurézu 

0 vědomí 

o tělesnou teplotu 

• Od bér arteriální a venózní krve na acidobazickou rovnováhu a krevní plyny 

(Odbér krve se provádí 20 minut po napojení na ECMO. a pokud nedojde ke komplikacím, 

provádí se každé 3 hodiny. Odebírá se nejen arteriální krev. ale také venózní krev Pokud 

má pacient arteriální kanylu nebo sheat zaveden, jak do arterie radialis, tak i do arterie 

femoralis, je dobré odebrat a vyšetřit krevní plyny z obou vstupu. Oba výsledky se nemusí 

shodovat) 

• Odbér krve na ACT 

(První odbér je 20 minut po napojení pacienta na podporu Další odbér za jednu hodinu a 

další odbéry se řidl podle stability antikoagulace pacienta První odběry krve na srážlivost 

krve se provádí pomocí ACT. Další odbéry jsou posílány do laboratoře, kde se provádí 

vyšetření APPT. Podle výsledků vyšetření je upravováno množství kontinuálně 

podávaného Heparinu.) 

• Sledovat vzhled pacienta 

o prokrvenl kůže, teplota 

o pod vstupem kanyly sledovat končetinu - vzhled, barvu, teplotu, velikost (pásková 

míra) a hybnost. Velikost končetiny je nutné zjišťovat vždy na stejném místě 
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• Kanyly 

Inzerce odezinfikovat dezinfekčním prostředkem na kůži např. Betabine a překrýt 

sterilními čtverci 

Častá vizuální kontrola, z důvodu možného krvácení 

o POZOR! Krvácení nemusí být pouze do obvazu, ale také do podkoží, či do drénu 

(tvorba hematomu zatvrdnuti v okolí) 

o Kanyly i hadice vypodložit - prevence 

Na přístroji ECMO sledujeme a zapisujeme 

• Řídící jednotka, rychlost krevní pumpy a frakci podávaného kyslíku 

• Celý systém pod pfimým dohledem, zvláště hadice a kanyly nezakrývat dekou 

• Oxygenátor vizuálně zvenku sledujeme vzhled oxygenátoru, (koagula, vzduchové bubliny) 

VŠE ZAZNAMENÁVAT DO DOKUMENTACE PACIENTA!!! 
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4. Specifika péče u jednotlivých typů zavedení 

ECMO 
U pacientů na ECMO nelze využit klasického polohováni. Je vhodné pacienta umístit na aktivní 

antidekubitární matraci (ideální je matrace polštářová) Horní a dolní končetiny je vhodné 

vypodkládat pomůckami obsahující perličky, které masíruji této a zároveň rozkládají tlak těla na 

podložce Pro snížení tlaku v sakrální oblasti, lze pacienta dávat na antidekubítárni kruh Pro 

zmírnění střižných sil v sakrální oblasti je vhodné pacientovi, před zavedením podpory, nalepit 

ochranou folii. Z polohovacích technik lze využit mikropolohování na zádech dle konceptu Bazální 

Stimulace' 

Hygiena u pacienta probíhá zcela stejně, jako u většiny pacientů na oddělení ARO Pacienta 

můžeme nadzvednout za pomocí zvedacího zařízeni nebo za pomoci kolegů POZOR I Při 

nadzvednutí musí být pacient v rovině a kanyly musí být volné 

Péče o pacienta na VA ECMO 

Typ A: arteria femoralis dextra a vena femoralis dextra nebo arteria femoralis sínistra a vena 

femoralis sínistra (obrázek 4) 

Obrázek 4: Venoarteriálni zavedeni ECMO kanyl (žlutý kroužek) v levém tflsle /e zavedena 

intraaortálnl balonková kontrapulzace 
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• Sledujeme 

o Vzhled, prokrvení. teplotu a velikost končetiny (pásková míra). 

• Polohování 

o Otáčení na boky lze pouze na nezbytnou dobu pň hygieně 

o Mezi stehny musí být vložený klín, tak aby nedošlo ke křížení nohou 

o Během otáčeni je nutné sledovat fyziologické funkce a funkčnost mimotélního oběhu Při 

jakémkoliv problému (např sníženi průtoku krevní pumpou) je nutné otáčeni ihned ukončit 

o Můžeme využít pouze mikropolohování na zádech dle konceptu Bazální Stimulace' 

o Horní polovina těla pacienta maximálně zvednutá 20°, tak aby nedocházelo k zalamováni 

kanyl. U obézních pacientů volíme hlavu níže 

• Hygiena 

o Zvýšenou pozornost věnujeme genitálu a konečníku, z důvodu zavedených kanyl Při 

hygieně je nutné odstranit všechnu zaschlou krev Třísla je vhodné vypodložit mulovými 

čtverci, do kterých se případné krvácení z okolí kanyl, může zachytávat Třísla ošetříme 

ochrannou pastou (např Menalind), jako prevenci opruzenin.Genitál otíráme Octeniseptem. 

Typ B: arteria femoralis dextra a vena femoralis sinistra nebo arteria femoralis sinistra a 

vena femoralis dextra (obrázek 5) 

Obrázek 5: Venoarteriálrii zavedeni ECMO kanyl 
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• Sledujeme 

o Prokrvení. vzhled barvu a velikost obou končetin 

• Polohováni 

o Pacient se nesmí otáčet na boky, lze polohovat na poloboky 

o Pacienta můžeme, při hygiené. nadzvednout za pomocí zvedacího zařízeni nebo za 

pomoci spolupracovníků 

o Mikropolohování horních a dolních končetin dle konceptu Bazálni Stimulace* a 

antidekubitárni matrace 

o Horní polovina těla pacienta maximálně zvednutá 20°. tak aby nedošlo k zalomeni či 

dislokaci zavedených kanyl. 

Typ C: Tepenná linka podpory je zavedena do aorty a žilnl linka je zavedena do pravé sině 

Tepenná kanyla je vyvedena ve druhém a třetím mezižebří a žilní linka je vyvedena parastemálně 

(obrázek 6). Takovému pacientovi může být, po operaci, ponechán otevřený hrudník Hrudník i 

kanyly jsou kryty speciální dezinfekční folií 

Obrázek 6: ECMO kanyly (tepenná kanyla je zavedená do aorty a íilnl kanyla do pravé sině) 

• Polohováni 
o Pacient se nesmi otáčet na boky 
o Nadzvedávat pacienta pomocí zvedacího zařízeni nebo za pomoci spolupracovníků 
o Využít pouze mikropolohování horních a dolních končetin dle konceptu Bazálni Stimulace' 
o Horní polovina téla pacienta maximálně zvednutá 10°. 

• Hygiena 

o Kanyly zavedené do hrudního koše jsou kryty semipermeabilni folií 

o Je nutné sledovat celistvost folie 

o Z okolí je nutné odstranit zbytky zaschlé krve a jiné nečistoty 
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Péče o pacienta na W ECMO 

Odvodná kanyla se nejčastěji zavádí do veny femoralis a přívodná kanyla do veny jugularis 

(obrázek 2) Kanyla ve vena jugularis musí být napolohována, tak aby kopírovala osu zavedeni a 

nedocházelo tak k dislokaci kanyly už v inzerci. Správnou polohu kanyly lze zajistit jejím 

napolohováním. Kanylu vedeme za uchem pacienta a poté je možné ji stočit k přístroji 

(obrázek 7) 

Obrázek 7: Napolohovani ECMO kanyla za uchem u pediatrického pacienta 

• Sledujeme 

o Prokrvení, vzhled a barvu celého těla, obvod dolní končetiny a horní končetiny, na jejichž 

straně jsou kanyly zavedeny. 

• Polohování 

o Pacient se nesmi otáčet na boky, pouze poloboky. 

o Pronační poloha lze - není však vizuální kontrola vstupů (obrázek 8), 

o Využit mikropolohování horních a dolních končetin dle konceptu Bazální Stimulace* a 

antidekubitární matrace, 

o Nadzvedávat, za pomocí zvedacího zařízení nebo za pomoci spolupracovníků. Kanyly 

ECMO nesmi být v tahu 

o Horní polovina těla pacienta maximálně zvednutá 20°až 30°, hlava ve střední čáře. 
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Obrázek 8: Pronatnípoloha uVV-ECMO 

Převazy kanyl 

Převazy jsou prováděny vždy podle potřeby, minimálně však jednou za den ošetřující sestrou. U 

většiny pacientů, vlivem podávané antikoagulace, dochází k většímu krváceni a proto je nutné 

obvazy vyměňovat častěji. 

Výjimku v častosti převazu tvoří ECMO kanyly, které byly zavedeny chirurgickou cestou a 

pacientovi je ponechán otevřený hrudník. Hrudník a vstupy kanyl jsou většinou kryté speciální 

dezinfekční folii. Převazy hrudníku si provádí chirurg. Pomůcky, které pro převaz potřebuje, 

připravují sestry z operačního sálu. Tyto sestry většinou i při převazu asistuji. 

Na převaz perkutánné zavedených kanyl s i připravíme tyto pomůcky: 

• nesterilní rukavice 

• dezinfekci Betadine 

• sterilní pinzeta 

• sterilní čtverce 

• obvazový materiál Surgipad 

• obvazový materiál Gelaspon 

• náplast Cosmopor. 

Béhem převazu je nutné zkontrolovat polohu kanyly, hloubku jejího zavedeni (podle graduováni na 

kanyle) a místa vstupů kanyl (vzhled, tvorba hematomů. edém). Při zjištění změny polohy, hloubky 

zavedeni kanyly, tvorby hematomu či zvýšeném krvácení je nutné informovat lékaře. 
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5. Komplikace a jejich možnosti řešení 
Komplikace, které mohou vzniknout, mohou pacienta přímo ohrozit na životě Jak 

už bylo napsáno výše, jedná se o mimotělnl oběh, kterým protéká každou minutu 4-5 litrů krve 

Únik krve mimo systém může způsobit vykrvácení pacienta během jedné minuty 

Komplikace dělíme do dvou skupin. První skupina jsou komplikace vznikající na 

samotném přístroji ECMO a druhou skupinu tvoří komplikace vznikající u pacienta vlivem ECMO 

terapie 

Nejčastějii komplikace u pacienta 

1. Krvácivé komplikace 

• krvácení ze vstupů 

o dle míry krvácení (větší krvácení 4 převazy/24h.) oznámit lékaři 

o na vstupy aplikovat obvazy stavějící krváceni (např Gelaspon) 

o z obvazu vytvořit tlakový obvaz, popř. přidat nahfáté gelové polštářky. 

• krvácení do tkání 

o projevy: tvorba hematomů, zatvrdnuti v místě inzerce 

o nutno oznámit lékaři, 

o ledováni. 

• krvácení do dutin 

o projevy: příznaky hypovolemíckého šoku, snížený objem cirkulující krve 

v mimotélním oběhu 

o okamžitě své podezření oznámit lékaři. 

• konzumpční koagulopatie 

o projevy: porucha srážlivosti krve, krváceni v okolí vstupů, snižující se hodnoty 

počtu trombocytů, zvyšující se hodnoty APTT a VHV 

o podezření oznámit lékaři, objednat do rezervy krevní přípravky. 

2. Kardiální komplikace 

(omráčení myokardu, poruchy rytmu, disekce aorty) 

o projevy: poruchy srdečního rytmu, hemodynamická nestabilita, 

o při podezření oznámit lékaři. 

3. Neurologické komplikace 

• intrakraniálni krvácení, ischemíckou cévní mozková příhoda 

o projevy: dilatace nebo změna tvaru zornic, porucha vědomí, poruchy hybnosti, 

citlivosti v různých částech těla aj. 

o při výskytu projevů informovat lékaře. 
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4. Plicní komplikace (hypostatická bronchopneumie. vlivem antikoagulace - krvácení do plic) 

• bronchopneumonie 

o projevy: možné projevy systémového zánétu - zvýšená télesná teplota, 

tachykardie, nebo může probíhat bez příznakové - diagnostika dle RTG S+P 

• krváceni do plic 

o projevy: při odsáváni zkrvavené sputum, může dojít až ke chrlení krve 

Odsávání z dýchacích cest je nutné provádét velmi opatrně, nejlépe za kontroly auskultaci. 

Odsáváním můžeme způsobit krvácení do dýchacích cest, které může i fatálné zkomplikovat 

stav pacienta 

oznAmit lékař i i 
5. Renální komplikace (vlivem hypoperfuze vzniká tubulární nekrůza). 

o projevy: oligoúrické až anurické selháni ledvin, polyurické selhání ledvin, zvyšující se 

hladina v séru kreatininu a urey, hyperkalémie aj. 

o oznámit lékaři, dialyzační kapsli je možné připojit do mimotělního oběhu. 

Mechanické komplikace 

1. Krevní sraženiny (sraženiny mohou způsobit selhání oxygenátoru. plicní embolii) 

• při zjišténí krevní sraženiny, která by mohla pacienta ohrozit na životě, zasvorkovat, 

vypnout pumpu, zavolat technika. 

2. Dislokace ECMO kanyly (disekce části cévní stěny, vznik aneurysmata, krvácení do 

měkkých tkání či tělních dutin při ruptuře stěny cévy) 

• projevy:zatvrdnutí místa v okolí kanyly. snižující se objem krve cirkulujícího v oběhu, 

hypotenze, tachykardie, snížená saturace periferie. 

• podezřeni oznámit lékaři a technikovi. 

3. Poškození/ zalomení hadic, konektorů, odběrových míst - únik krve mimo systém 

• zastavit únik krve mimo systém - svorky clamy (jsou vždy u každého přístroje na 

viditelném místě, viz obrázky č. 31 a 32) 

• zastavit krevní pumpu, volat o pomoc - zdravotní technik tlf 9450 a lékaře 

• pacientovi podat okamžitě 100% kyslík maskou nebo UPV (nastavit parametry pre 

ECMO). 

Obrázek 9: Clamy Obrázek 10: Clamy u ECMO přístroje 
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4. Vzduch v obéhu (mikroembolie až fatální embolie, selhání oxygenátoru) 

• při zjištěni vzduchové bubliny, která by mohla pacienta ohrozit na žívoté, v obéhu, 

zasvorkovat, vypnout pumpy, zavolat technika 

5. Selhání oxygenátoru (rozvoj konzumpční koagulopatie, nedostatečné okysličování krve) 

• porucha membrány se může projevit sníženým množstvím p02 nebo zvýšeným množstvím 

PaCOj 

• podezřeni oznámit lékaři a technikovi 

6. Porucha krevní pumpy 

• zástava dodávky elektrického zdroje a náhradní zdroje nejsou k dispozici 

o je nutné pumpu pohánět ručně pomocí kliky, která je u každého přístroje, 

obrázek 11. 

7. Porucha tepelného výměníku 

• způsobí hypotermii pacienta 

• teplota nesmi přesáhnout 41 °C 

8. Selhání kyslíkového zdroje 

• bezodkladné napojení systému na kyslíkové bomby 

Obrázek 11: Ruční pohon krevni pumpy 
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6. Péče o pacienty při weaningu a po odstraněni 

ECMO 
Rozhodnuti o odpojeni od ECMO 

• zlepšeni oxygenační a ventilainí funkce plic u W ECMO 

• příznivá odpověd myokardu na snižováni výkonu krevní pumpy u VA ECMO 

U W ECMO je nutné pacienta otestovat snížením FiO? a průtoku plynné směsi na přístroji U VA 

ECMO je velmi zásadní těsný monitoring hemodynamiky při postupném snižováni krevního průtoku 

Oba postupy, tj. manipulace s plyny a průtokem ECMO se přirozeně u obou kategorii prolínají, tak 

jako je propojená funkce srdce a plic 

Kanyly od ECMO jsou odstraňovány podle typu zavedení. K odstranění dochází na operačním sále 

nebo přímo na lůžku pacienta 

Po odstranění je nutné sledovat: 

• mista po inzercich kanyl - krváceni 

• hemodynamické parametry - TK, TF, srdeční rytmus 

• saturace kyslíkem - saturace arteriální krve, saturace smíšené venózní krve, saturace 

krve na periferii pomocí saturačniho čidla 
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