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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na metodu extrakorporální membránové oxygenace 

(ECMO) u dospělých pacientů ve Fakultní nemocnici Plzeň, která se zde rutinně používá 

od roku 2011.  

Teoretická část přináší ucelený přehled o ECMO - metodě používané k zachování 

života a léčbě těžkého respiračního a oběhového selhání. V jednotlivých oddílech uvádím 

obecné rozdělení této metody, způsoby kanylace, vedení a monitoraci pacienta na ECMO. 

Dále popisuji možné komplikace spojené s touto metodou a jejich řešení. 

Empirická část obsahuje retrospektivní analýzu dat 43 pacientů napojených  

na ECMO podporu ve Fakultní nemocnici Plzeň za období 2011 až 2013 a kvantitativní 

výzkum dotazníkovou metodou. Tento výzkum je zaměřený na zjištění úrovně znalostí 83 

nelékařských zdravotnických pracovníků starajících se o pacienty na ECMO podpoře  

na třech odděleních intenzivní a resuscitační péče ve Fakultní nemocnici Plzeň.  

Výstupem této práce je doporučený postup ošetřovatelské péče dospělého 

pacienta na ECMO podpoře ve Fakultní nemocnici Plzeň, který obsahuje přehled 

nejčastějších problematických situací při ošetřování takového pacienta s uvedeným 

postupem jejich řešení. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ECMO podpora, oběhové selhání, respirační selhání, komplikace, znalost 



    

 

 

ABSTRACT 

The presented dissertation concerns of extracorporeal membrane oxygenation 

(ECMO) in adults within the University hospital in Pilsen. The ECMO has been used  

in Pilsen from 2011. 

The first part (theoretical one) illustrates in general the ECMO, a life saving 

method for a treatment of failured lungs or heart. The sites of cannulation,  

the management and monitoring of ECMO patient are then described. Possible 

complications as a result of ECMO application and its settlement are mentioned.  

The second part consists of a retrospective insight, which shows data of 43 ECMO 

patients for a period of three years 2011- 2013 in the University Hospital Pilsen  

and a questionary survey. The survey involves 83 non- medical healthcare workers,  

who are in charge of the ECMO patients, at three intensive care and resuscitation units 

where the ECMO is used. It finds out what do the medics know about the method.  

The outcome of this dissertation is a guideline of nursing care of an adult patient 

on ECMO and most common difficult situations and solutions, that could be faced  

in the course of nursing an ECMO patient. 

KEY WORDS 

ECMO support, heart failure, pulmonary failure, complication, knowledge 
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ÚVOD 

Extrakorporální membránová oxygenace u dospělých pacientů se začala používat 

ve Fakultní nemocnici (FN) Plzeň od roku 2002, kdy zde zahájilo svoji činnost 

kardiochirurgické oddělení. Za dvanáct let fungování kardiochirurgického oddělení, došlo 

k významnému pokroku v použití této metody ve FN Plzeň jak v indikacích, tak  

i v přístrojovém vybavení. Díky tomu se tato metoda rozšířila z operačních sálů 

kardiochirurgického oddělení zejména na jednotky intenzivní péče. Dnes je díky mobilitě  

a kompaktním rozměrům ECMO přístrojů dostupná pro každé oddělení v rámci celé  

FN Plzeň.  

V období let 2011 až 2013, kdy došlo k nárůstu použití ECMO podpory ve FN Plzeň, 

bylo touto metodou léčeno 43 pacientů. To odpovídá celosvětovému nárůstu použití 

ECMO podpory, zvláště po publikování přelomové studie CESAR v roce 2009 autorů 

z ECMO centra v Glenfield Hospital v Leicesteru ve Velké Británii. V následujících dvou 

letech se ECMO podpora ukázala jako důležitý prvek v léčbě těžkých případů plicního 

selhání během pandemie viru H1N1. S tím také souvisí celosvětový nárůst počtu 

nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), kteří se starají o pacienty na ECMO 

podpoře a v některých státech vznikla nová specializace určená pro NLZP- ECMO 

specialist.  

Ošetřovatelská péče o pacienty na ECMO podpoře je náročná a je spojena 

s některými specifickými požadavky na znalosti a schopnosti řešit možné komplikující 

situace. Některé z těchto komplikací vyžadují okamžitou správnou reakci a právě NLZP 

ošetřující pacienty na ECMO podpoře jsou často první, kdo takovou situaci identifikuje  

a musí řešit. S nárůstem počtu pacientů na ECMO podpoře ve FN Plzeň, se stále výrazněji 

projevovala potřeba NLZP mít jasný doporučený postup ošetřovatelské péče, ve kterém 

najdou základní popis metody, přípravu pacienta před napojením na ECMO podporu  

a hlavně návod k řešení nejčastějších komplikací spojených s ošetřováním takových 

pacientů. 

Protože doporučený postup péče o pacienta na ECMO podpoře ve FN Plzeň dosud 

není zpracován, rozhodla jsem se jej vytvořit v několika krocích. Nejprve jsem provedla 

kvantitativní průzkum s použitím dotazníku mezi NLZP ze tří jednotek intenzivní péče  

ve FN Plzeň, kde jsou tito pacienti hospitalizováni. V dotazníku analyzuji bazální, žádoucí  

a nadstavbové znalosti mezi NLZP. Zároveň jsem se snažila zjistit, jaké nejčastější 

problematické situace spojené s ošetřováním pacientů na ECMO podpoře NLZP 

z uvedených jednotek intenzivní péče řešili. Následně jsem provedla edukační přednášku 

o ECMO metodě pro zmíněné NLZP a poté proběhlo druhé kolo analýzy znalostí pomocí 

dotazníku.  

Po vyhodnocení informací z uvedeného výzkumu jsem navrhla Doporučený postup:  

Ošetřování dospělého pacienta na extrakorporální membránové oxygenaci ve Fakultní 

nemocnici Plzeň. Tento doporučený postup je součástí mé diplomové práce a poslouží 

jako podklad k vytvoření standardu ošetřovatelské péče o pacienta na ECMO podpoře 

v rámci řízené dokumentace ve FN Plzeň. Zároveň jsem provedla retrospektivní analýzu 
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dat 43 pacientů napojených na ECMO podporu v letech 2011 až 2013, která je součástí 

empirické části této diplomové práce.  

Na základě svého dlouholetého zájmu o tuto invazivní a rychle se rozvíjející 

metodu jsem si vybrala právě ECMO jako téma mé diplomové práce. Mnoho let jsem 

pracovala na anesteziologicko- resuscitačním oddělení (ARO) a zdravotnické záchranné 

službě, následně na jednotce intenzivní péče (JIP). Mapování problematiky spojené 

s použitím ECMO metody je přirozenou reakcí na nedostatek literatury v českém jazyce, 

která by byla zaměřena na ošetřovatelskou péči o takto velmi specifické pacienty. Proto, 

po konzultaci s lékaři a perfuziology kardiocentra FN Plzeň, umístím uvedený doporučený 

postup na internetové stránky kardiochirurgického oddělení, kde bude dostupný pro NLZP 

nejen z plzeňské fakultní nemocnice. Ve zkrácené verzi, zaměřené na řešení komplikací 

spojených s použitím ECMO podpory, pak bude dostupný na každém ECMO přístroji  

ve FN Plzeň. Tím bych chtěla dosáhnout, aby moje diplomová práce nebyla samoúčelná,  

ale aby měla praktický dopad na každodenní praxi NLZP ošetřující pacienty na ECMO 

podpoře. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE (ECMO) 

1.1 Historie vývoje ECMO 

     Těžká akutní onemocnění srdce a plic s fatálním průběhem odedávna nutila lékaře, 

zdravotníky a vědce různých oborů, k zamyšlení nad možnou náhradou těchto dvou 

důležitých orgánů lidského těla, alespoň po dobu překlenutí akutních příznaků, než dojde 

k obnovení jejich funkce. S rozvojem chirurgie srdce a plic se přidala nutnost zachování 

perfuze orgánů během náročných operací. 

 Již v 17. století publikoval William Harvey hypotézu o krevním oběhu a popsal 

analogii mezi mechanismem činnosti srdce a hydraulické pumpy (Aschermann, 2004). 

Lékař Denis v roce 1693 provedl a popsal experiment s transfuzí krve mezi člověkem  

a jehnětem, aby zjistil, zda je možné převádět krev mezi živými tvory (Annich, Lynch, 

MacLaren, Wilson & Bartlett, 2012). 

 Von Schroder v roce 1882 a von Frey v roce 1885 popsali jako první, že k okysličení 

krve může dojít, pokud necháme kyslík volně probublávat krví. Na základě této myšlenky 

pak byly v polovině dvacátého století sestrojeny bublinové oxygenátory (Lim, 2006). 

Velkou překážkou pro vývoj a klinické použití mimotělního oběhu byla přirozená 

srážlivost krve. V roce 1916 objevil McLean heparin a Crafford jej v roce 1935 použil  

v klinické praxi. Tato antikoagulační látka umožňuje učinit krev na přechodnou dobu 

nesrážlivou a stala se nezbytným prvkem v použití ECMO přístrojů (McLean, 1916). 

V roce 1930 sestrojili lékaři John a Mary Gibbonovi v Massachusetts General 

Hospital v Bostonu první válečkovou pumpu pro mimotělní oběh. Uběhlo ale 16 let,  

než byl v roce 1953 modifikovaný přístroj úspěšně použit při operačním uzávěru 

mezisíňové přepážky u mladé ženy (Lonský, 2004). 

V roce 1954 a 1955 provedl C. Walton Lillehei na Mayo Clinic celkem 45 operací 

pro vrozené srdeční vady pomocí principu zkřížení krevních oběhů operovaných (dětí)  

s krevním oběhem "dárců" většinou jedním z rodičů. Pooperační mortalita byla 38%, což 

byl na tehdejší dobu neobvyklý úspěch. Polovina tehdy operovaných přežila 30 let  

od operace. Tyto úspěchy podnítily vývoj okysličovacích zařízení a jejich spojení s pumpou 

pro mimotělní oběh pro další rozšíření spektra operovaných vad. (Lonský, 2004) 

Další vývoj extrakorporální membránové oxygenace ECMO přístrojů je spojen  

s objevem syntézy silikonu v roce 1957 Kammermeyerem. Využití silikonové membrány 

pro výrobu oxygenátorů dalo také název ECMO metodě - membrane oxygenation.  

S prodloužením doby extrakorporální oxygenace z řádu hodin na dny,  

a to bez závažnějších negativních důsledků pro organismus pacienta, se ECMO přesunulo  

z operačních sálů na jednotky intenzivní péče. V roce 1972 provedl Hill úspěšnou periferní 

kanylaci a napojení na ECMO 24letého pacienta se selháním plic po úrazu. Za 75 hodin byl 
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pacient úspěšně dekanylován. Začala éra využití ECMO pro dospělé pacienty (Annich  

et al., 2012). 

Princip první rotační válečkové pumpy byl používán u mimotělních oběhů po dobu 

60 let, než se v roce 1968 poprvé v klinické praxi objevila pumpa centrifugální, která je 

šetrnější ke krevním elementům (Lonský, 2004). Centrifugální pumpa se pak stala součástí 

přenosných kompaktních zařízení pro ECMO, které mají v současné době rozměry 

umožňující jejich použití i pro transport pacienta mezi nemocnicemi leteckou  

nebo pozemní záchrannou službou (Philipp et al., 2011). 

V roce 1989 vznikla v USA profesní organizace ELSO - Extracorporeal Life Support 

Organization a v roce 1991 v Paříži evropská obdoba EESO - European Extracorporeal Life 

Support Organization, které se v roce 1994 sjednotily pod názvem ELSO (příloha 1) (Anich 

et al., 2012). ELSO s centrálou v Ann Arbor v Michiganu, USA pravidelně publikuje 

výsledky ze všech členských ECMO center na svých webových stránkách 

http://www.elso.org. Do roku 2013 včetně registrovali celosvětově 58 842 pacientů 

napojených na ECMO podporu, z toho 42 395 tj. 72 % přežili odpojení z ECMO podpory  

a 35 307 tj. 60 % se dožili propuštění z nemocnice. Z uvedeného počtu je asi jedna pětina 

dospělých pacientů, ostatní jsou novorozenci a děti (Extracorporeal Life Support 

Organization [ELSO], 2012). 

V současné době není pohled na použití ECMO u dospělých pacientů jednotný. 

Část odborné veřejnosti je k použití ECMO v indikaci veno-arteriální (V-A) i veno-venózní 

(V-V) podpory skeptická. Důvodem jsou některé studie a metaanalýzy, které nepotvrdily 

lepší výsledky v léčbě těžkého plicního selhání s pomocí ECMO ve srovnání s konvenční 

léčbou. Největší dopad na mínění odborné veřejnosti měly dvě randomizované, 

multicentrické studie zabývající se úlohou ECMO při akutním respiračním selhání 

dospělých pacientů. Starší z nich byla provedena v době, kdy nebylo zvykem pacienty 

napojené na ECMO podporu ventilovat méně agresivním ventilačním režimem. Zároveň 

všichni pacienti z této studie byli napojeni na V-A typ ECMO podpory, což z dnešního 

hlediska nemá opodstatnění.  

Jednalo se o randomizovanou multicentrickou studii „Ectracorporeal membrane 

oxygenation in severe acute respiratory failure.” Studie probíhala v 80. letech minulého 

století v devíti centrech v USA a autoři této studie dospěli k závěru, že ECMO není vhodná 

metoda pro léčbu akutního selhání plic u dospělých pacientů (Zapol et al., 1979). 

Naopak autoři ve své randomizované multicentrické studii CESAR z let 2001  

až 2006 (Peek et al., 2009, p. 1359) uvádějí, že výsledky léčby pacientů s akutním 

selháním plic byly výrazně lepší v případě léčby v centru s možností ECMO podpory.  

ECMO v současnosti není pouze podpora selhání plic, ale také podpora selhání 

srdce. Je indikováno jako most k zotavení, k získání času na další řešení, k intervenci  

nebo k transplantaci (Ošťádal & Bělohlávek, 2013).   
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V současné době se V-A ECMO podporou zabývá probíhající studie pod názvem 

Hyperinvasive Approach in Cardiac Arrest resp. Prague out- of Hospital Cardiac Arrest 

study. Tato prospektivní randomizovaná multicentrická klinická studie plánuje zahrnout  

až 170 pacientů. Studie začala v březnu roku 2013, pod vedením MUDr. Bělohlávka  

z II. interní kliniky, Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Ve spolupráci  

se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy jsou pacienti se srdeční 

zástavou dopraveni za probíhající resuscitace do ECMO centra VFN a zde napojeni na V-A 

ECMO podporu. Podrobné informace o této studii jsou uvedeny na webových stránkách 

U. S. National Institutes of Health, ClinicalTrials.gov (2013). 

Další indikace ECMO podpory je v České republice raritní, ale v alpských státech 

relativně častá: použití ECMO k ohřevu a resuscitaci podchlazeného pacienta. Uvedený 

článek se zabývá použitím ECMO při resuscitaci a ohřevu celkem 59 pacientů po zasypání 

lavinou, nebo po pádu do horské rozsedliny. 32 pacientů (54,2 %) se podařilo úspěšně 

resuscitovat s pomocí V-A ECMO podpory. Tato zkušenost pochází z Kardiocentra 

v Innsbrucku v Rakousku (Ruttmann et al., 2007). 

Závěrem historického přehledu lze říci, že ECMO se celosvětově rychle šíří, rozvíjí  

a zdokonaluje, jak ukazují statistiky ELSO (ELSO, 2013). Jedná se o mezioborovou 

disciplínu, kde spolupracují kardiochirurgové, kardiologové, anesteziologové, 

perfuziologové, ale i nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP). Tato metoda náleží  

do specializovaných ECMO center. V zemích s delší zkušeností s použitím ECMO podpory 

(např. USA, Velká Británie, Austrálie) vznikla nová specializace v rámci NLZP – ECMO 

specialista. ELSO (2013) na svých webových stránkách určených pro trénink a kontinuální 

vzdělávání definuje ECMO specialistu následovně: technický odborník s výcvikem  

pro vedení ECMO dle klinických potřeb pacienta, pod dohledem odborného ECMO lékaře.  

 

1.1.1 Historie ECMO ve Fakultní nemocnici Plzeň 

Využití metody ECMO v léčbě selhání oběhu a plic u dospělých pacientů je  

ve FN Plzeň logicky spojeno se vznikem kardiochirurgického oddělení v roce 2002.  

Za počátky použití ECMO ve FN Plzeň je možné považovat okolnosti, kdy byli někteří 

pacienti po komplikované kardiochirurgické operaci udržováni na mimotělním oběhu. 

Tato převážně srdeční podpora trvala několik hodin až dnů do stabilizace 

hemodynamického stavu pacienta. Uvedený postup byl vždy spojen s vysokým rizikem 

krvácení z operační rány, nutností masivních převodů krevních derivátů a doplňováním 

cirkulujícího objemu.  

U neoperovaného pacienta byla ECMO podpora poprvé použita v roce 2005. 

Jednalo se o 48letého muže, který byl nalezen na ledě rybníka výrazně podchlazený  

a v bezvědomí. Při příjmu na Emergency FN Plzeň byl muž v bezvědomí, s asystolií  

a teplota tělesného jádra byla naměřena 22°C. Po napojení na veno-arteriální ECMO 

podporu s periferní kanylací a centrifugální krevní pumpou byl ještě týž den úspěšně 
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odpojen se spontánní srdeční aktivitou. Zemřel 4. den po resuscitaci na komplikace 

nesouvisející s ECMO podporou (Hájková, Bosman, Staszko, Hájek & Svoboda, 2005). 

Intenzivnější použití ECMO podpory umožnily nové kompaktní přístroje  

pro mimotělní oběh s centrifugální pumpou a s oxygenátory pro dlouhodobé použití. Díky 

tomu, že se zmenšil rozměr ECMO přístrojů a snížila se jejich hmotnost, staly se doslova 

přenosné. Tím bylo umožněno rychle reagovat na potřeby všech oddělení v rámci  

FN Plzeň v léčbě selhávajících pacientů a pacientů po srdeční zástavě. U několika pacientů 

s průkazem viru H1N1 byla ECMO podpora použita jako podpora plic k překlenutí plicního 

selhání. 

Organizačně byla metoda ECMO od počátku jejího používání převážně doménou 

kardiochirurgů, kteří indikovali pacienty k napojení na mimotělní oběh. Se vznikem 

kardiocentra v roce 2010 ve FN Plzeň, které spojilo kardiochirurgické a kardiologické 

oddělení do jednoho funkčního celku, vznikla ECMO indikační skupina složená  

z kardiochirurgů, kardiologů a perfuziologů. 

Od roku 2011 do konce roku 2013 bylo na ECMO podporu ve FN Plzeň napojeno 

celkem 43 pacientů, z toho u 34 pacientů (79 %) byla použita V-A podpora a u 9 pacientů 

(21 %) byla použita V-V podpora. Nyní FN v Plzni disponuje technickým vybavením  

pro vedení až 4 ECMO podpor současně, používá systém Cardiohelp®, Rotaflow®, 

Deltastream® a Biomedicus®. 

 

1.2 Rozdělení ECMO 

Výběr vhodného typu ECMO podpory závisí, jak uvádějí autoři Ošťádal  

& Bělohlávek (2013, p. 12), na celkovém hemodynamickém stavu pacienta. V-V ECMO  

se používá u pacienta s izolovaným postižením plic a se zachovanou funkcí srdce. ECMO 

v takovém případě nahrazuje funkci pouze plic. V-A ECMO se používá u pacienta 

s postižením srdce a/nebo u kombinovaného postižení srdce a plic. ECMO v takovém 

případě nahrazuje funkci srdce i plic zároveň, jak uvádí autor Sadahiro et al. (2012, p. 193) 

v článku o současných trendech ECMO podpory. Zajímavým způsobem zde také 

porovnává zápory a klady obou základních modalit, což přehledně znázorňuje tabulka č. 1.          

Tabulka 1 Rozdíly ECMO modalit 

V-V ECMO V-A ECMO 
obecně zlepšuje saturaci krve kyslíkem a zajišťuje 
dobrou oxygenaci mozku 

okysličená krev nemusí být distribuována do mozku- 
Harlekýnský syndrom 

menší riziko komplikací obecně: krvácení, 
ischémie končetin, embolizace 

většinou vyžaduje periferní bypass k prevenci ischémie 
kanylované dolní končetiny 

jednodušší weaning, není kanylována velká 
tepna 

často vyžaduje suturu kanylované tepny 

problém recirkulace oxygenace je proporcionální průtoku krve čerpadlem 

nemá potenciál srdeční podpory srdeční podpora 
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1.2.1 Veno-venózní ECMO 

V-V ECMO (příloha 2) částečně, nebo úplně nahrazuje výměnu plynů v plicích. 

Umožní tím redukovat ventilační podporu plic, plíce se „šetří“ a má lepší podmínky  

pro obnovení funkce, ve srovnání s agresivní ventilací. Krev je u V-V ECMO podpory 

aktivně nasávána přívodnou (inflow) kanylou, která je většinou zavedena cestou 

femorální žíly až do dolní duté žíly. Dále krev pokračuje hadicovým setem do krevní 

pumpy a oxygenátoru. Zde je krev okysličena a pokračuje hadicovým setem a odvodnou 

(outflow) kanylou do vnitřní jugulární žíly. (Bonacchi, Harmelin, Peris & Sani, 2011) 

Stále častěji se používají dvoucestné kanyly (příloha 3), které mají přívodné  

i odvodné lumen a zavádějí se do vnitřní jugulární žíly. Průtok dvoucestnou kanylou může 

dosáhnout až 5,5 litrů za minutu a tím se téměř vyrovná běžné kanylaci dvěma kanylami, 

jak uvádí ve svém článku Chimot et al. (2013, p. 158). Nejčastěji se kanyly pro V-V ECMO 

ve FN Plzeň zavádějí punkčně, chirurgicky pouze v případě nevhodné anatomické pozice 

cílových žil. Výsledky V-V ECMO podpory bývají obecně lepší, než V-A ECMO podpory, 

protože paralelně s funkcí plic není poškozena funkce srdce. Ze stejného důvodu autoři 

McLaren, Combes & Bartlett (2012, p. 212) ve svém přehledném článku o současné úrovni 

znalostí o ECMO podpoře uvádějí, že pacient s akutním postižením plic má být napojen 

primárně na V-V ECMO podporu. 

 

1.2.2 Veno- arteriální ECMO 

V-A ECMO (příloha 4) se ve FN Plzeň nejčastěji používá u pacientů  

po kardiochirurgické operaci, kdy pacient není odpojitelný od mimotělního oběhu,  

nebo se u něj pooperačně rozvinul kardiogenní šok. Dalším častým důvodem je použití  

u neoperovaného pacienta po, nebo během resuscitace z kardiogenních příčin. V-A ECMO 

je obecně rizikovější metodou, než V-V ECMO. Je zde potencionální riziko embolizace 

vzduchu, nebo krevní sraženiny do systémového oběhu, dále riziko poškození velké tepny. 

Také hemodynamický vliv V-A ECMO je výraznější, protože ovlivňuje zároveň systémový  

i plicní krevní oběh. Například zvýšení průtoku krevní pumpou se u V-A ECMO projeví 

poklesem centrálního venózního tlaku (CVP), kdežto u V-V ECMO se CVP v závislosti  

na průtoku krevní pumpou výrazně nemění. Také způsob kanylace je u obou typů podpory 

odlišný. Kanylace se u V-A ECMO  provádí centrálně, nebo periferně (podrobně v kapitole 

o kanylaci 1.4). Krev je odváděna z těla pacienta aktivně přívodnou (inflow) kanylou, 

zavedenou nejčastěji do femorální žíly, nebo přímo do pravé síně. Dále pokračuje 

hadicovým setem do oxygenátoru ECMO přístroje a dále pokračuje okysličená krev 

hadicovým setem a odvodnou (outflow) kanylou do femorální tepny, nebo vzestupné 

aorty, nebo do jiné velké tepny. U pacientů bezprostředně po kardiochirurgické operaci je 

tato metoda srdeční a plicní podpory vždy spojena s enormní krevní ztrátou z operační 

rány, kterou hradíme masivními převody krve a krevních derivátů. Nejčastěji zavádíme  

ve FN Plzeň kanyly pro V-A ECMO podporu punkčně, chirurgicky pouze v případě 
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nevhodné anatomické pozice cílových cév. Kanyly zavádíme do femorální žíly- přívodná 

kanyla a do femorální tepny – odvodná kanyla. V posledních letech se V-A ECMO stále 

častěji využívá i jako srdeční podpora během rizikové koronární intervence, jak uvádí 

autoři Spina et al. (2010, p. 739) na příkladu dvou kazuistik ve svém článku. Popisují 

použití V-A ECMO při transapikální náhradě aortální chlopně u 72letého pacienta s těžkou 

stenózou aortální chlopně a s množstvím přidružených chorob. Další kazuistikou je 

perkutánní koronární intervence u 81letého pacienta s ischemickou chorobou srdce  

a nízkou ejekční frakcí levé komory srdeční. I v tomto případě bylo použito V-A ECMO 

během rizikového výkonu.    

 

1.3 Indikace a kontraindikace ECMO podpory 

Metoda ECMO je určena pro pacienty s těžkým postižením plic a/nebo srdce.  

Je nutné si uvědomit, že samotné ECMO neléčí, ale poskytuje čas pro léčbu a obnovu 

funkce postižených orgánů. Tato metoda je účinná, pokud je pacient včas indikován, jak 

uvádějí ve svém článku autoři Haile & Gregory (2009, p. 151). Zdůrazňují základní 

podmínku,  

že se musí jednat o potencionálně reversibilní stav. Zároveň upozorňují, že ECMO je 

provázeno závažnými a poměrně častými komplikacemi, ale prodleva v indikaci znamená 

riziko vzniku nezvratných změn postiženého orgánu (srdce, nebo plic).  

Obecně je možné rozdělit pacienty indikované k ECMO podpoře do dvou 

základních skupin: první skupina pacientů má postiženou funkci plic a zachovanou funkci 

srdce a jsou indikováni k V-V podpoře, druhá skupina má akutní srdeční selhání často 

kombinované se selháním plic a jsou indikováni k V-A podpoře (Fraser et al., 2012) 

Kontraindikace použití ECMO metody jsou zejména krvácivé stavy různé etiologie, 

obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 40, věk nad 75 let, terminální stavy 

chronických onemocnění včetně nádorových onemocnění se špatnou prognózou, těžké 

poškození jater, významná imunosupresivní terapie, ireversibilní poškození mozku, 

multiorgánové selhání a dále u statusu nerozšiřování terapie (Ošťádal & Bělohlávek, 

2013). Naopak autoři Schmid & Philipp (2011, p. 91) uvádějí, že většina kontraindikací je 

pouze relativní a je třeba je individuálně zvážit včetně například polytraumatu s těžkým 

krvácením, nebo septický šok. 

 

1.3.1 Indikace  a kontraindikace V-V ECMO podpory 

K V-V ECMO podpoře jsou indikováni pacienti s nedostatečnou oxygenací nebo  

při neschopnosti plic eliminovat z organismu oxid uhličitý, i přes intenzivní ventilační 

podporu. Jedná se zejména o pacienty s akutním syndromem dechové tísně (ARDS), 

těžkou bakteriální nebo virovou pneumonií, těžkou kontuzí plic, a při obstrukci dýchacích 

cest, jak uvádí Gattinoni et al. (2011, p. 4). Autoři ve své publikaci o metodě ECMO 
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Ošťádal & Bělohlávek (2013, p. 34) uvádějí ještě další méně časté indikace, jako jsou stavy 

po aspiraci, inhalaci škodlivých plynů, status astmaticus.  

Specifickou kontraindikací V-V ECMO podpory je ireverzibilní poškození plic, těžká 

plicní hypertenze a agresivní umělá plicní ventilace trvající déle než 7 dnů, dále také 

neléčitelné nádorové onemocnění a nitrolební krvácení (McLaren et al., 2012)  

 

1.3.2 Indikace a kontraindikace V-A ECMO podpory 

Indikací k V-A ECMO podpoře je srdeční selhání, které není zvládnutelné 

standardními léčebnými postupy. Patří sem kardiogenní šok, maligní srdeční arytmie, 

srdeční zástava, akutní zánětlivé onemocnění srdce, těžká plicní embolie, selhání srdce  

po kardiochirurgické operaci. Dále lze V-A ECMO podporu využít u rizikové koronární 

intervence a jako most k transplantaci nebo k implantaci jiné podpory (Ošťádal  

& Bělohlávek, 2013). Specifickou indikací je použití V-A ECMO u pacientů během rizikové 

koronární intervence, jak popisují autoři Spina at al. (2010, p. 739). Zdůrazňují především 

relativní jednoduchost kompaktní V-A ECMO podpory ve srovnání s klasickým mimotělním 

oběhem na jedné straně a lepší parametry průtoku s možností oxygenace v porovnání  

s mechanickými podporami srdce na straně druhé. 

Kontraindikací V-A ECMO podpory je disekce aorty, těžká aortální regurgitace  

a nevratné poškození mozku, srdce, plic nebo jiného orgánu, které znamená malou 

pravděpodobnost odpojení pacienta od ECMO (Ošťádal & Bělohlávek, 2013). 

 

1.4 Periferní a centrální zavedení ECMO- cévní přístupy  

Obecně lze rozdělit kanylační místa pro zavedení inflow a outflow kanyl ECMO 

podpory na centrální a periferní. Dalším kritériem výběru místa kanylace je typ podpory, 

zda se jedná o V-V nebo V-A ECMO. Velmi ilustrativní je popis jednotlivých typů kanylace 

a jejich možných kombinací v článku autorů Bělohlávek et al. (2010, p. 123). Autoři zde 

pomocí schémat, fotografií a rentgenových snímků dokumentují současné možnosti 

kanylace u dospělých pacientů napojených na různé typy ECMO podpory (příloha 5).   

Kanylu, kterou zavádíme do těla pacienta jako drenážní, tedy pro přívod krve  

do ECMO přístroje, nazýváme inflow, přívodná nebo žilní kanyla. Kanylu, kterou zavádíme 

do těla pacienta pro návrat okysličené krve z ECMO přístroje nazýváme odvodná (outflow) 

nebo arteriální kanyla, bez ohledu na to, zda ústí do tepny nebo žíly (Bonacchi et al., 

2011). 

 

1.4.1 Centrální kanylace u V-A ECMO  

Centrální kanylace se převážně používá u pacientů po kardiochirurgické operaci 

„neodpojitelných“ od mimotělního oběhu nebo v případě, kdy selže pokus o kanylaci 
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periferní. Centrální kanylace znamená zavedení arteriální kanyly do vzestupné aorty  

a venózní kanyly do pravé síně u V-A ECMO. V takovém případě slouží ECMO také jako 

oboustranná srdeční podpora, protože vytváří bypass pro obě srdeční komory.  

Při centrálním zavedení kanyl se jedná o kardiochirurgický výkon, který provádí chirurg  

ze sternotomie. Výhodou je možnost použití kanyl o velkém průsvitu umožňující optimální 

průtok k zajištění dostatečné perfuze tkání. Nevýhodou centrálního přístupu je velká 

ranná plocha s rizikem krvácení a infekce. U V-V ECMO se centrální kanylace nepoužívá 

(Schmid & Philipp, 2011) 

 

1.4.2 Periferní kanylace u V-A ECMO 

U periferní V-A ECMO podpory používáme nejčastěji femorální žílu pro drenážní 

kanylu a femorální tepnu pro přivedení okysličené krve zpět do pacienta. V případě 

zavedení kanyly do femorální tepny je vhodné preventivně zavést také tenkou kanylu  

(6-12 Fr) periferně do stejné tepny k perfuzi (prokrvení) periferie příslušné dolní 

končetiny. Jedná se o prevenci ischemie končetiny pro případ, že by vzestupně zavedená 

kanyla obturovala celý průsvit tepny. Stav průtoku krve femorální tepnou kontrolujeme 

palpačně a bed-side Dopplerovským přístrojem. Stav oxygenace končetin kontrolujeme 

oxymetrickým přístrojem s končetinovými senzory přilepenými na kůži končetin. Pokud  

u periferního typu kanylace zjistíme nízkou saturaci hemoglobinu kyslíkem v horní 

polovině těla (viz Harlekýnský syndrom kapitola 1.9.4), můžeme připojit ještě doplňující 

kanylu pro přívod okysličené krve do jugulární žíly. Okysličená krev se tedy vrací  

jak do femorální tepny, tak i do pravé síně, v tomto případě hovoříme o veno-arterio-

venózní (V-A-V) ECMO podpoře (Sidebotham et al., 2010) 

 

1.4.3 Periferní kanylace u V-V ECMO 

Pokud zavádíme kanyly pro V-V ECMO, pak nejčastěji volíme periferní typ 

kanylace. Nejčastěji používáme femorální žílu, jako vstup pro dlouhou drenážní kanylu, 

která je zavedena do dolní duté žíly. Kanyla odvádí krev do ECMO systému. Pro návrat 

krve do pacienta používáme u V-V ECMO nejčastěji vnitřní jugulární žílu. Kanyla cestou 

jugulární žíly směřuje do horní duté žíly. V pravé síni se tedy mísí okysličená krev 

přitékající z ECMO systému do jugulární žíly, s krví systémovou s nízkou hladinou kyslíku 

navracející se z horní poloviny těla pacienta. Tato krev dále putuje do pravé komory  

a následně do plicního oběhu, kde může být dále okysličena. Z plicního oběhu pokračuje 

krev do levé síně a levé komory, odkud pokračuje do velkého oběhu. V posledních letech 

je stále častěji používána dvoucestná kanyla, která je zavedena do vnitřní jugulární žíly  

a zajišťuje jak aktivní nasávání, tak i návrat krve do žilního systému pacienta. Jedná se 

tedy o šetrnější přístup, umožňující eventuální mobilizaci pacienta (Javidfar et al., 2011) 

V pravé síni může docházet k efektu recirkulace smíšené krve. Krev je částečně 

nasávaná zpět drenážní femorální kanylou a nepokračuje tedy do těla pacienta,  
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ale do ECMO přístroje. Tato frakce recirkulující krve může dosahovat až třetinu 

cirkulujícího objemu. Množství recirkulující krve můžeme vypočítat podle matematického 

vzorce, nebo změřit termodilucí obdobně jako srdeční výdej (Sreenan, Oslovich, Cheung & 

Lemke, 2000). Recirkulace je v praxi významná, pokud je důvodem nízké úrovně 

oxygenace pacienta. Řešíme ji posunutím kanyl do jiné pozice pod echokardiografickou 

(ECHO) kontrolou. Pokud je průtok jednou drenážní kanylou nedostačující, můžeme místa 

zavedení kanyl kombinovat. Například zavedením další odvodné kanyly do jugulární žíly 

nebo do druhé femorální žíly, jak popisuje autor Betit (2009, p. 949) ve svém článku, 

 kde se v úvodu věnuje popisu různých modalit ECMO podpory.  

Při periferním typu zavedení kanyl se jedná o punkční metodu (příloha 6),  

nebo chirurgickou preparaci. Punkční metodu zavedení ve FN Plzeň ovládají jak 

kardiologové, tak i anesteziologové a chirurgové. Metoda je založena na principu zavedení 

vodiče do průsvitu cévy- pružného drátu, po kterém se následně zavede samotná  

kanyla- Seldingerova technika. Jedná se o metodu k pacientovi šetrnější a pro zavádějícího 

lékaře jednodušší ve srovnání s chirurgickou preparací.   

Pokud je to možné, je před zavedením kanyl pacient vyšetřen ultrazvukem, 

případně angiograficky, aby lékař zavádějící kanyly získal informaci o stavu a poloze cév. 

Dále před zavedením kanyl je nutno zajistit antikoagulační léčbu, v tomto případě je 

nejvyužívanější heparin, který se aplikuje intravenózně. Je nutné, abychom dosáhli 

cílového aktivovaného koagulačního času (ACT) resp. aktivovaného parciálního 

tromboplastinového času (aPTT) dle specifikací použitého okruhu pro ECMO podporu. 

(Strickland, Frantzis & Buttery, 2009). Test aPTT je nejčastěji užívaný koagulační test 

monitorující vnitřní koagulační systém při léčbě heparinem, normální hodnota  

se pohybuje v rozmezí 25-45 sekund (Penka, Buliková, Matýšková & Zavřelová, 2001). 

Obvykle při kanylaci požadujeme 2 krát prodloužený čas krvácivosti oproti normě, ve FN 

Plzeň je požadována hodnota ACT 180-200s a hodnota aPTT 50-60s. Řídíme se 

zkušenostmi z mezinárodně uznávaného ECMO centra v Regensburgu, které jsme převzali 

během stáže na tomto pracovišti. 

 

1.5 Základní části ECMO systému  

Za posledních 10 let došlo k výraznému zmenšení rozměrů ECMO přístrojů. 

Všechny moderní ECMO zařízení pracují na principu centrifugální neokluzivní pumpy. 

Znamená to, že výkon krevního čerpadla závisí jak na přítoku krve do pumpy,  

tak na odporu za pumpou. Tyto nové systémy byly konstruovány s cílem zlepšit možnosti 

transportu pacientů na ECMO podpoře jak mezi odděleními, tak mezi nemocnicemi, dále 

za účelem transportu na nezbytná vyšetření a intervence. Jejich malé rozměry, nové 

materiály, ze kterých jsou vyrobeny a zavedení heparinem potažených vnitřních povrchů 

hadicových setů, zlepšují biokompatibilitu a eliminují riziko komplikací (Müller et al., 

2011). 
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Každý ECMO systém obsahuje následující součásti: řídící jednotku, směšovač 

plynů, krevní pumpu, oxygenátor, kanyly (příloha 7) a soustavu přívodných (venózních, 

inflow) a odvodných (arteriálních, outflow) hadic, tepelný výměník a nezbytnou součástí 

je také ruční pohon centrifugální pumpy (příloha 8) (Sidebotham et al., 2010). 

Další součásti ECMO přístroje mohou být variabilní a záleží na výrobci, ale také  

na místních zvyklostech v ECMO centru, zda jsou součástí standardní výbavy. Ve FN Plzeň 

používáme: senzory (čidla) tlaků v hadicovém systému, senzory přítomnosti vzduchových 

bublin v hadicovém systému, senzory teploty krve v hadicovém systému, senzory saturace 

krve kyslíkem v hadicovém systému, filtry hadicového systému. Tyto senzory a filtry 

mohou být umístěny jak před oxygenátorem, tak za oxygenátorem. Také používáme 

kontinuální měření krevních parametrů, které během mimotělní podpory měří 

nejdůležitější hodnoty ( pH, pO2, pCO2, saturaci venózní i arteriální krve, kalium, teplotu 

krve, hematokrit, hemoglobin, base exces).  

 

1.5.1 Řídící jednotka ECMO přístroje 

U moderních přístrojů se řídící jednotka skládá z informačního monitoru  

a soustavy ovládacích prvků. Cílem je jednoduchost ovládání, zabezpečení proti nechtěné 

změně a přehlednost. Hlavní informace zprostředkované řídící jednotkou se liší  

dle výrobce a typu použitého ECMO systému. Nejdůležitější informace, které by měly být 

zobrazeny na řídící jednotce: 

- průtok krve v litrech za minutu 

- počet otáček krevní pumpy za minutu 

- tlak krve na žilním konci hadicového systému v mm Hg 

- tlak krve na arteriálním konci hadicového systému v mm Hg 

- saturace krve kyslíkem na venózním konci hadicového setu v % 

- teplota krve v hadicovém systému ve stupních Celsia 

- a další.... 

 

Proč jsou tyto údaje důležité?  

Průtok krve v litrech za minutu nás informuje o dostatečné perfuzi tkání,  

za ideálního stavu. Před zahájením ECMO podpory se vypočítává očekávaný průtok  

dle povrchu těla pacienta. Běžný průtok je u 80 kg pacienta 3.5 – 4.5 litru za minutu. 

Pokud je průtok menší, můžeme očekávat nedostatečnou perfuzi tkání. Průtok můžeme 

ovlivnit objemem roztoků podaným pacientovi, vazoaktivními léky, polohou pacienta,  

ale také správnou polohou kanyl a hadicového systému- prevence zalamování. Počet 

otáček za minutu není sám o sobě důležitým údajem, nicméně očekáváme frekvenci  

3000 – 3500 otáček za minutu u 80 kg pacienta (Annich et al., 2012). 

Tlak na žilním konci hadicového systému (nemá nic společného s CVP, jedná se  

o aktivní nasávání, tedy podtlak) nás zprostředkovaně informuje o žilní náplni pacienta,  
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o průtoku venózní částí hadicového systému, eventuálně o zalomení hadicového systému  

a kanyl. Běžně bývá na řídící jednotce nastaven limit negativního žilního tlaku,  

po jeho překročení dojde ke zpomalení nebo  zastavení krevní pumpy. Limit tlaku je 

zpravidla nastaven na hodnotu -90 mmHg. Negativní žilní tlak můžeme ovlivnit objemem 

roztoků podaných pacientovi, vazoaktivními léky, polohou pacienta, ale také správnou 

polohou kanyl a hadicového setu. Je nutná kontrola celého systému, zejména prevence 

zalamování hadicového setu a pravidelná a opakovaná kontrola polohy kanyl  

(Annich et al., 2012). 

Saturace krve kyslíkem na arteriálním konci hadicového setu (SaO2) nás informuje 

o správné funkci oxygenátoru, nikoliv o saturaci krve kyslíkem ve tkáni pacienta. Rozmezí 

udržujeme 95-100 %. Pokud není tato hodnota na monitoru řídící jednotky, můžeme ji 

zjistit prostým odběrem krve z arteriálního konce hadicového setu z příslušného bočního 

vstupu určeného k odběru krve. Hodnotu můžeme ovlivnit pomocí směšovače plynů, 

který je součástí ECMO přístroje. Případně výměnou oxygenátoru, pokud zjistíme jeho 

špatnou funkci (Sidebotham et al., 2010). 

Saturace venózní krve (SvO2) je naměřená hodnota na venózním konci hadicového 

systému ECMO přístroje. Informuje nás o spotřebě kyslíku tkáněmi, jinými slovy, jaké 

procento kyslíku tkáně spotřebovaly při průchodu krve tělem. Je to důležitá informace  

pro odhad efektivity distribuce krve a kyslíku do těla pacienta. Za normální hodnotu SvO2 

považujeme 75%. Pouze 25% kyslíku z kapilární krve je spotřebováno tkáněmi. Pokud je  

SvO2 zvýšené uvažujeme o nadměrné dodávce kyslíku do tkání, nebo o nedostatečné 

perfuzi tkání. Snížená hodnota SvO2 může znamenat nedostatečný transport kyslíku  

do tkání. Uvedené hodnoty musíme porovnávat s výsledky krevních plynů z těla pacienta. 

(Sidebotham et al., 2010). 

Teplota krve na řídící jednotce ECMO přístroje je informací o teplotě v hadicovém 

systému, nikoliv o teplotě pacienta samotného. Pomocí výměníku tepla můžeme pacienta 

efektivně zahřívat či ochlazovat, dle metabolických potřeb a klinického stavu. Příkladem je 

ohřev podchlazeného pacienta po resuscitaci, nebo naopak ochlazení pacienta s edémem 

mozku, jako součást širší terapie.  

 

1.5.2 Krevní pumpa 

Současné systémy pro ECMO podporu používají centrifugální i válečkové pumpy. 

Starší přístroje s válečkovou pumpou vykazovaly větší destrukci krevních elementů a byly 

výrazně větších rozměrů. Centrifugální krevní pumpa vytváří pulzatilní či nepulzatilní 

krevní tok. Při hodnocení krevního tlaku pacienta na V-A ECMO podpoře je tedy 

rozhodující hodnota středního arteriálního tlaku měřená invazivně. Nikoliv systolická 

amplituda, která může v některých případech zcela vymizet. Naopak pacient na V-V ECMO 

podpoře má zachovanou systolickou amplitudu a můžeme tedy měřit krevní tlak pacienta 

jak invazivně, tak zevně manžetou tonometru. U centrifugální pumpy regulujeme otáčky 
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na řídící jednotce a tím také průtok mimotělním oběhem (za ideálních podmínek). Používá 

se pro všechny typy podpor z hlediska doby trvání: krátkodobé v rozmezí hodin, 

střednědobé v rozmezí dnů a dlouhodobé v rozmezí týdnů a měsíců (Byrnes & Fiser, 

2013). 

Centrifugální pumpa se ze své podstaty automaticky zastaví při průniku většího 

množství vzduchu do krevního čerpadla. Tím je bezpečná z hlediska prevence vzduchové 

embolie. Tato situace však vyžaduje následné odvzdušnění systému, které je časově 

náročné. Trvá až několik minut a může mít vliv na hemodynamický stav pacienta, zejména 

u V-A ECMO podpory, protože krevní čerpadlo je po dobu odvzdušňování zastaveno. 

Proto ECMO systémy obsahují detektor přítomnosti vzduchu na žilním konci 

hadicového systému a včas zastavují krevní čerpadlo před průnikem vzduchu do samotné 

krevní pumpy. Zdrojem vzduchových bublin nemusí být netěsnost pouze hadicového 

systému, ale také centrální a periferní žilní vstupy pacienta. Proto je nutné, v případě 

alarmu přítomnosti vzduchu v systému ECMO přístroje, zkontrolovat všechny potenciální 

zdroje vzduchových bublin, zejména vstupy do centrálního žilního katétru, hadicový systém 

a také kanyly.  

 

1.5.3 Oxygenátor 

Současné ECMO systémy používají difuzní membránové oxygenátory. Jejich funkcí 

je odstranit oxid uhličitý (CO2) z žilní krve přivedené do ECMO přístroje a nasycení krve 

kyslíkem (O2). Mají tedy obdobnou funkci jako plíce, pokud se díváme na plíce pouze jako 

na orgán výměny plynů a pomineme ostatní funkce. Oxygenátory od různých výrobců 

mají různé parametry. Důležité jsou zejména: průtok krve oxygenátorem (až 7 litrů/min), 

objem primární náplně (150-250 ml), efektivní povrch pro výměnu plynů (1,5-2 m2), 

schopnost výměny plynů (200-400 ml/min). Různé typy oxygenátorů jsou přehledně 

srovnány v článku autorů Chauhan & Subin (2011, p. 73).  

Membránové oxygenátory mají dvě komory. V jedné dochází k výměně plynů: 

eliminaci CO2 a nasycení O2. K výměně plynů dochází procesem difuze přes membránu, 

která je tvořena mikroporézním polypropylenem, nebo silikonem u „pravých“ 

membránových oxygenátorů. Velikost mikropórů je menší než 1 mikron a nedovolí 

plazmě ani krevním elementům prostoupit membránou. Naopak difuze plynů možná je. 

Membrána tak odděluje prostředí plynů od krve. Druhá komora slouží k předání tepla  

a odděluje tepelné medium (vodu) protékající soustavou kapilár od krve. Oxygenátor je 

možné odvzdušnit ventilem, který se používá k odvzdušnění během plnění oxygenátoru 

úvodním roztokem, nebo při nechtěném zavzdušnění systému. Membránové oxygenátory 

jsou vždy řazeny za pumpou, tedy na začátku navazujícího arteriálního hadicového 

systému. Důvodem je značná rezistence- odpor oxygenátoru pro protékající krev a tedy 

nutnost vyššího tlaku pro transport (Lonský, 2004).  
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1.5.4 Výměník tepla 

Jeho terminální část je součástí oxygenátoru. Většinou je umístěn ještě  

před okysličovací jednotkou, aby nedocházelo k uvolnění mikrobublin plynů při ohřevu 

krve. Nosičem tepla, nebo chladícím médiem je voda, která cirkuluje zcela odděleně  

od krve pacienta v kapilárách z teplovodivého materiálu. Zdrojem tepelného média jsou 

tepelné jednotky- ohřívadla, která jsou umístěna vně ECMO přístroje a jsou spojena 

s oxygenátorem přívodnou a odvodnou hadicí. Čím kratší je teplovodný systém, tím menší 

jsou tepelné ztráty v jeho průběhu (Lonský, 2004). 

 

1.5.5 Směšovač plynů 

Slouží k zajištění přívodu plynů do oxygenátoru ECMO přístroje. U současných 

membránových oxygenátorů není nutné používat čistý kyslík. Na jednotkách intenzivní 

péče je zdrojem kyslíku a vzduchu centrální rozvod plynů. V případě nutnosti transportu 

pacienta na ECMO podpoře je oxygenátor napojen přímo na kyslíkovou lahev. 

 

1.5.6 Kanyly a soustava hadic 

ECMO přístroj je spojen s krevním oběhem pacienta přívodným a odvodným 

hadicovým systémem zakončeným kanylami, které jsou zavedeny do průsvitu žíly  

nebo tepny pacienta, eventuálně do pravé síně dle typu ECMO podpory. Průměr kanyl je 

určujícím faktorem pro zajištění dostatečného průtoku ECMO přístrojem. Proto volíme 

největší možný průměr s ohledem na povrch těla pacienta, podle kterého se vypočítává 

očekávaný průtok krve. Vnitřní povrch hadicového systému a kanyl je potažený 

heparinovou vrstvou, která zajišťuje tzv. nesmáčivý povrch a snižuje nezbytnou dávku 

heparinu nutnou k prevenci tvorby trombů v ECMO systému a v krevním oběhu pacienta. 

(Loňský, 2004) 

Stěna kanyly je vyztužena ocelovou spirálou (příloha 9), neboli armována, 

z důvodů prevence zalamování. Z praktického hlediska je důležité, že v tomto místě se 

nesmí kanyla uzavřít svorkou, neboli zaklemovat. Dojde k nevratné deformaci průsvitu 

kanyly, která se následně musí vyměnit. 

 

1.6 Vedení ECMO- průtok a výměna plynů 

Vedení pacienta na V-A a V-V ECMO podpoře je rozdílné, zejména z hlediska 

hemodynamiky srdce. Pacient na V-A ECMO má v ideálním stavu srdeční oddíly částečně 

vyprázdněné, protože část cirkulujícího objemu je v ECMO systému, které zároveň přebírá 

část hemodynamické práce srdce. Naopak u pacienta na V-V ECMO je srdeční funkce 

zachována a ECMO podpora přímo neovlivňuje funkci levostranných srdečních oddílů, 



    

24 

 

zejména levé komory. Jedná se tedy o relativně jednodušší situaci (Chauhan & Subin, 

2011). 

 

1.6.1 Vedení V-V ECMO podpory- průtok a výměna plynů 

U pacienta na V-V ECMO podpoře se řídíme především hodnotami krevních plynů. 

Máme možnost regulovat dva systémy výměny plynů: ventilační režim na ventilátoru  

a směšovač plynů oxygenátoru. U těžce postižené plíce však může být regulovatelný 

rozsah ventilačního režimu velmi omezený, protože je v důsledku nemoci výměna plynů 

v plicích minimální. Obecně se snažíme při vedení pacienta na V-V ECMO podpoře 

regulovat (navyšovat) inspirační koncentraci kyslíku (FiO2) na směšovači oxygenátoru 

ECMO přístroje a „šetřit“ nemocnou plíci, což je uváděno jako hlavní cíl ECMO podpory, 

jak uvádí Annich et al.(2012, p. 314).  

Průtok krevním čerpadlem u pacienta na V-V ECMO udržujeme zhruba  

na 3-4 litrech/min a řídíme se hodnotami krevních plynů a údaji tkáňových oxymetrů. 

Autoři Chauhan & Subin (2011, p. 223) sice udávají ve svém článku vhodnou hodnotu 

průtoku ECMO přístrojem 100 ml/kg/min, což by u 80 kg pacienta znamenalo průtok  

až 8 litrů/min, tedy dvojnásobek běžného srdečního výdeje. Ale z naší zkušenosti je 

dostatečný průtok odpovídající srdečnímu výdeji, jak obdobně udávají autoři Ošťádal  

& Bělohlávek (2013, p. 46), kdy pro vedení pacienta na V-V ECMO doporučují průtok 

krevní pumpou    2-3 litry/min. 

 Při odpojování pacienta od V-V ECMO podpory, kdy plíce postupně přebírají 

oxygenační funkci, navyšujeme FiO2 na ventilátoru a zároveň snižujeme FiO2 na směšovači 

plynů do oxygenátoru. Průtok krevním čerpadlem ECMO přístroje je další veličinou, 

kterou regulujeme (Schmid & Philipp 2011). 

Protože vstupní i výstupní kanyla jsou zavedeny k pravé síni, může docházet 

k recirkulaci krve. Část okysličené krve může být zpětně nasávána do ECMO přístroje.  

Při významné recirkulaci nemusí prosté navýšení průtoku krevní pumpou zajistit 

dostatečnou saturaci krve kyslíkem a je nutné upravit pozici kanyl (Betit, 2009). 

 

1.6.2 Vedení V-A ECMO podpory- průtok a výměna plynů 

Pacient indikovaný k V-A ECMO podpoře má selhání srdeční pumpy, zároveň může 

být (nemusí) postižená také funkce plic. Musíme tedy regulovat průtok krevním 

čerpadlem, průtok plynů k oxygenátoru k dosažení dostatečné perfuze orgánů a zároveň 

upravovat ventilační režim na ventilátoru. 

Situace je komplikovaná tím, že se v těle pacienta potkávají dva krevní oběhy, 

většinou na úrovni hrudní aorty (Ošťádal & Bělohlávek, 2013, p. 48). Vždy záleží na tom, 

do jaké míry je srdce schopno vypudit krev z levé komory a jaký je průtok krevním 

čerpadlem. Tyto dva faktory ovlivní, na jaké úrovni se setkají krevní proudy obou oběhů: 
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systémového a mimotělního. Stává se tedy, že krev z levé komory, při relativně zachovalé 

funkci levé komory, proudí do pravé mozkové hemisféry cestou brachiocefalického 

kmene, nebo zajišťuje průtok celé horní poloviny těla. Při postižení funkce plic  

(např. plicní edém) je však krev v levé komoře nedostatečně okysličená a proto dochází 

k hypoxii v pravé hemisféře mozku, případně i horní polovině těla. Řešením je navýšení 

průtoku plynů (FiO2 a vzduch) a krevního čerpadla, nebo připojení přídavné kanyly  

do arteriální (outflow) linky ECMO systému, kterou zavedeme centrálním žilním vstupem 

do pravé síně. Tím navýšíme poměr okysličené krve před levostrannými oddíly srdce 

(Annich et al., 2012). 

 

1.7 Monitorace pacienta napojeného na ECMO  

Neoddělitelnou částí intenzivní medicíny je monitorování vitálních funkcí pacienta. 

Jde o opakované nebo kontinuální sledování fyziologických funkcí nejen pacienta,  

ale i  činnosti použitých přístrojů. Cílem je posouzení stavu životních funkcí a posouzení 

průběhu onemocnění, včasné odhalení závažných stavů a k usnadnění rozvahy o případné 

terapii. Dále je cílem zhodnocení použité intervence, včasné odhalení komplikací  

a nežádoucích účinků léčby, ale také posouzení funkcí všech přístrojů k podpoře životních 

funkcí. Ze získaných dat je posouzen aktuální stav pacienta (Kapounová, 2007; Ševčík, 

Černý & Vítovec, 2003). Kromě zlepšení kvality péče přináší monitorování i negativní 

dopady- nepřesné měření, chyby při sledování hodnocených ukazatelů, chybné 

vyhodnocení snímaných údajů nebo signálů, artefakty v měření a často větší soustředění 

na monitory než na pacienta (Ševčík, Černý & Vítovec, 2003). 

Obecně monitorujeme: 

- centrální nervový systém  

- dýchací systém 

- kardiovaskulární systém 

- gastrointestinální trakt, výživu a výživové parametry 

- tělesnou teplotu, hemostázu, tlak v dutině břišní  

Popisovat komplexně monitoraci pacienta na JIP je téma pro rozsáhlou 

samostatnou publikaci a přesahuje rámec této práce. Jsou zde uvedeny pouze důležité 

body, které odlišují monitoraci pacienta na ECMO podpoře od „běžného“ pacienta na JIP. 

Monitorace pacienta na V-V a V-A ECMO podpoře se zásadně liší. Rozdíl vyplývá 

z faktu, že u pacienta na V-V podpoře není významně ovlivněna funkce levostranných 

srdečních oddílů, jinými slovy- funkce srdce, jako pumpy je zachována.  

Obecně lze říci, že monitorace u probíhající ECMO podpory je zaměřena nejen  

na pacienta, ale je nutno sledovat i celý ECMO systém včetně řídící jednotky a ostatních 

přídavných zařízení.  
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1.7.1 Monitorace pacienta na V-V ECMO 

Monitorace pacienta na V-V ECMO podpoře odpovídá standardní monitoraci 

kriticky nemocných na jednotkách intenzivní péče (JIP), kdy navíc velkou pozornost 

věnujeme sledování účinku antikoagulační terapie. Obecně monitorujeme pacienta  

a činnost přístrojů, ECMO přístroj včetně hadicového systému. 

Monitorace hemokoagulačních parametrů se může lišit v závislosti na technické 

specifikaci ECMO systému, závisí na místních zkušenostech  jednotlivých ECMO center a 

na individuální reakci pacienta na podané léky. Autor poslední publikované 

randomizované multicentrické studie CESAR na téma V-V ECMO Peek, popisuje následující 

doporučení pro monitoraci hemokoagulčních parametrů.                              

- heparin podáváme, až na výjimky, kontinuálně intravenózně (i. v.) k dosažení 

hodnoty ACT v rozmezí 140-160s 

- krevní deriváty podáváme k dosažení hemoglobinu 12-14g/dl 

- trombocyty > 75 x 109/l, u krvácejícího pacienta > 150 x 109/l 

- INR < 1.5 

- koncentraci albuminu udržujeme > 30 g/l 

- hladinu fibrinogenu > 2g/l 

- u pacientů s  heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) podáváme přímý 

inhibitor trombinu Lepirudin s cílem dosažení aPTT > 1.5 normy  

Toto doporučení je uvedeno v kapitole o V-V ECMO u dospělých pacientů 

v publikaci o metodě ECMO: ECMO in critical care (Annich et al., 2012, p. 315)  

Ve FN Plzeň se řídíme strategií popsanou Aloisem Philippem, který v březnu 2012 

přednášel v rámci semináře na téma ECMO podpory uspořádaném Fakultní nemocnicí 

v Regensburgu. Alois Philipp je vedoucím perfuziologem kardiochirurgické kliniky, která 

pravidelně pořádá odborné semináře o metodě ECMO.. Toto pracoviště je mezinárodně 

uznávané z hlediska péče o pacienty na ECMO podpoře a podílí se  

na vývoji nových mobilních zařízení pro ECMO podporu, kterou využívají například  

i u pacientů v přednemocniční péči. Postupujeme následovně:   

- Úvodní jednorázová dávka Heparinu i. v. je 100-150 mg, dle hmotnosti pacienta 

- Za 15 minut kontrolujeme hodnotu aPTT a ACT 

- Následuje kontinuální podávání heparinu i. v. /100mg v 50 ml fyziologického roztoku/ 

a snažíme se dosáhnout požadovaných hodnot aPTT 50-60s a ACT 180-200s 

- Dále kontrolujeme aPTT a ACT v pravidelných intervalech.  

- Kontrolujeme také hladinu antitrombinu (AT, dříve AT III) která má být v rozmezí 

70%-110% 

Zásadním terapeutickým cílem je neagresivní ventilace plic „resting lung“, která 

umožní reparaci plicních funkcí. Sledujeme tedy i parametry ventilačního režimu  

ve spolupráci s lékařem (Peek et al., 2009) 
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1.7.2 Monitorace pacienta na V-A ECMO 

U pacienta na V-A ECMO podpoře se jedná o kompletní bypass srdce. Funkce srdce 

je tedy do značné míry, někdy téměř úplně, nahrazena krevní pumpou. Srdce „odpočívá“, 

nevykonává práci, nebo jen částečně. To má své důsledky pro celý organismus pacienta, 

počínaje mozkem, přes všechny životně důležité orgány, jako jsou játra, ledviny, zažívací 

trakt, ale také endokrinní a imunitní systémy. Všechny tyto změny souvisí s úrovní perfuze 

tkání a projevují se zde individuální rozdíly u jednotlivých pacientů. Proto je monitorace 

pacienta komplexnější, než u V-V ECMO podpory. Koagulační parametry a krevní obraz 

sledujeme obdobně, jako u V-V ECMO podpory. 

Krevní tlak měříme vždy invazivně, protože díky ECMO podpoře může být tlak 

nepulzatilní, tedy bez systolicko-diastolické amplitudy. Odpovídá tak měření středního 

arteriálního tlaku. V případě hypotenze navyšujeme průtok krevním čerpadlem, zároveň 

zvažujeme objemové doplnění pacienta dle echokardiografické (ECHO) kontroly náplně 

levé komory. Toto samozřejmě provádíme na základě ordinace lékaře. Hodnota 

centrálního žilního tlaku (CVP) bývá ovlivněna nasávacím efektem venózní kanyly a není 

tedy spolehlivým vodítkem.  

Měření krevních plynů z ECMO oběhu provádíme jednak z venózního konce (před 

oxygenátorem) hadicového setu, kdy získáme informaci o žilní saturaci SvO2 a tedy  

o poptávce kyslíku ve tkáni pacienta, nebo za oxygenátorem, kdy získáme informaci  

o dostatečném okysličení krve v oxygenátoru. Měření krevních plynů z těla pacienta 

provádíme nejčastěji z pravé radiální tepny. Je „blíže“ aortální chlopni, než levostranná 

radiální tepna. Do pravé radiální tepny přitéká krev z levé komory srdeční. Do levé radiální 

tepny spíše krev z arteriální (outflow) kanyly. Vyšetření krevních plynů z pravé radiální 

tepny nás proto informuje o stavu saturace krve z levé komory pacienta, nikoliv z ECMO 

přístroje. To má svůj praktický význam v případě poškození funkce plic (nejčastěji plicní 

edém, nebo infekce). Krev z levé komory srdce totiž dále putuje převážně  

do brachiocefalického trunku a dále do pravé mozkové hemisféry. V případě, že obsahuje 

snížené množství kyslíku, dochází k nedostatečnému okysličení pravé hemisféry mozku  

se všemi fatálními důsledky. V případě dostatečně zachované funkce levé komory může 

tento stav postihnout až celou horní polovinu těla. Ta je pak cyanotická = promodralá 

oproti dolní polovině těla, která je zásobená okysličenou krví z oxygenátoru. Jev se nazývá 

Harlekýnský syndrom a vyskytuje se v případě zavedení arteriální kanyly do femorální 

tepny (periferní typ kanylace). Tento stav je závažný a vyžaduje okamžitou intervenci: 

změnu polohy arteriální kanyly, respektive její posunutí centrálně, případně přídavnou 

arteriální kanylu zavedenou do jugulární žíly, případně změnu kanylace na centrální typ 

(Ošťádal & Bělohlávek, 2013). 

Pulzní oxymetrii využíváme, pokud je zachován pulzní tok krve. Často je však tok 

krve kontinuální, bez amplitudy, a nemůžeme tudíž pulzní oxymetrii použít. Naopak je 

vhodné použít NIRS (near infra- red spektroskopy) oxymetrii, jak cerebrální,  

tak i končetinovou, jak popisují autoři Wong, Smith, Pitcher, Hirose & Cavarocchi  
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(2012, p. 666) ve svém článku o zkušenostech s NIRS monitorací 20 dospělých pacientů  

na ECMO podpoře. Na závěr svého článku uvádějí, že NIRS monitorace včas detekuje 

ischemické změny, které při včasném řešení příčiny zjištěné ischémie, nemusejí skončit 

jako nevratné poškození mozku nebo končetiny. 

NIRS monitorace není závislá na pulzatilním toku. Používají se zpravidla čtyři 

senzory: na pravou a levou hemisféru (příloha 10) a další dva senzory na obě dolní 

končetiny. Cerebrální oxymetrie vypovídá o kvalitě perfuze a oxygenaci mozku,  

ve frontální mozkové kůře. Končetinová oxymetrie nás informuje o případné ischemii 

dolní končetiny po zavedení arteriální kanyly do femorální tepny, jedné z nejčastějších 

komplikací aplikace V-A ECMO podpory zavedené periferně. Nutné je sledovat  

a posuzovat spíše trend změn hodnot vůči výchozímu měření než aktuální hodnotu 

(příloha 11) (Wong et al., 2012). 

Hodinovou diurézu sledujeme obdobně, jako u běžného pacienta jednotky 

intenzivní péče. Můžeme však očekávat přítomnost různého stupně makroskopické 

hematurie v důsledku heparinizace. Dle závažnosti hematurie můžeme, po domluvě 

s lékařem, upravit dávku heparinu, eventuálně požádat o intervenci urologa. V důsledku 

selhání srdce, bývají pacienti na V-A ECMO podpoře také v multiorgánovém selhání 

různého stupně. Tedy včetně potřeby dialýzy při oligurii, nebo anurii. Do okruhu ECMO 

systému lze vřadit hadicový set pro kontinuální hemoeliminační metody (příloha 12).  

Selhání jater se klinicky projeví hypokoagulačním stavem a sklonem  

ke spontánnímu krvácení, přičemž protrombinový čas je důležitým prognostickým 

ukazatelem. Pacient může být ikterický a v laboratorních vyšetřeních pozorujeme zvýšení 

hodnot jaterních enzymů, hypoglykémie bývá pravidelným nálezem u pacientů s akutním 

selháním jater, nutno tuto hladinu pravidelně sledovat a korigovat (Ševčík, 2003). 

Vzhledem k tomu, že každá krevní pumpa ECMO podpory poškozuje krevní 

elementy, je nutné kontrolovat v pravidelných intervalech hodnoty krevního obrazu. 

Můžeme očekávat zejména anemii a trombocytopenii. K poškození krevních elementů 

nedochází prostým rozdrcením rotorem krevní pumpy, ale efektem kavitace. Jedná se  

o působení negativních tlaků na krevní elementy při nasávání krve centrifugální pumpou. 

Kavitace se ve větší míře uplatňuje při otáčkách nad 3000 za minutu. Proto je vhodné 

udržovat otáčky krevní pumpy ECMO podpory pod touto hranicí, za předpokladu 

zachování optimální perfuze. (Toomasian & Bartlett, 2011) 

Teplotu sledujeme na termometru pacienta (teplotu jádra i periferní)  

a na termometru ECMO přístroje. Teploty se mohou výrazně lišit až o několik stupňů 

celsia v závislosti na zvoleném léčebném postupu, například při řízené hypotermii.  

Při febrilním stavu odebíráme hemokulturu, moč, sputum eventuálně stěry z operační 

rány, nebo drénu na mikrobiologické vyšetření s cílem zajištění cílené antibiotické léčby. 

Při sepsi můžeme očekávat sníženou periferní rezistenci, až její úplný rozpad se špatně 

korigovatelnou hypotenzí.  
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1.8 Technika odpojování od ECMO podpory 

Proces odvykání (weaning) od ECMO podpory začíná, pokud u pacienta došlo 

k obnovení původně postižené funkce srdce a/nebo plic. Technika odpojování se řídí  

dle zkušeností pracoviště, dle druhu ECMO podpory a hlavně vždy dle aktuálního stavu 

pacienta. Pokud je stav pacienta nezlepšitelný, je možné ECMO ukončit ihned.  

 

1.8.1 Technika odpojování od V-V ECMO podpory 

U pacienta na V-V ECMO podpoře se posuzuje zlepšení funkce plic dle úpravy 

ventilačních parametrů ve smyslu snižování ventilační podpory. Dále zlepšení ABR  

a hodnoty krevních plynů při snižování průtoku kyslíku oxygenátorem ECMO přístroje  

a zlepšení rentgenového (RTG) obrazu plic a poklesu hodnot zánětlivých parametrů v krvi, 

zejména leukocyty, C- reaktivní protein (CRP), Procalcitonin. 

Každé ECMO centrum má svá upravená kriteria odpojování z ECMO podpory.  

Ve FN Plzeň používáme obecný následující postup, dle zkušeností převzatých z  ECMO 

centra v Regensburgu:  

1. předpoklady- zlepšení funkce plic a nálezu na RTG nebo počítačové tomografie 

(CT) plic, uspokojivé hodnoty krevních plynů pacienta, uspokojivá hodnota SpO2 

2. na ventilátoru nastavíme požadovanou neagresivní ventilační podporu 

3. na oxygenátoru postupně snižujeme FiO2 na hodnotu 0.45, snažíme se v krvi 

pacienta dosáhnout hodnot paO2 cca 80 mmHg, paCO2 udržujeme cca 35 mmHg 

4. pokud je pacient stabilní 24 hod, postupně snižujeme průtok krevní pumpou  

na 1,5 litru za min., zároveň snižujeme průtok plynů do oxygenátoru na 1 litr  

za min s FiO2 0,21 

5. následně na jednu hodinu zastavíme průtok plynů do oxygenátoru úplně 

6. pokud předpokládáme odpojení pacienta od ECMO podpory do jedné hodiny, 

ukončíme podávání heparinu 

 

Pokud má pacient při minimálním průtoku krevní pumpou (1,5 l/min) a nulovém 

průtoku plynů oxygenátorem stabilní výsledky krevních plynů, můžeme ECMO ukončit. 

V případě, že nedosahujeme požadovaných hodnot krevních plynů, nebo pacient 

netoleruje nastavenou minimální podporu, vrátíme se zpět na původní průtok krevním 

čerpadlem i průtok plynů. Další pokus o odpojení začneme realizovat nejdříve za dalších 

24 hodin.  

 

1.8.2 Technika odpojování od V-A ECMO podpory 

Weaning z V-A ECMO podpory je velmi individuální. Kromě hodnot krevních plynů, 

je nutné také sledovat funkci srdce: změnu arteriálního a centrálního venózního tlaku, 

které vypovídají o naplnění a stažlivosti (inotropii) srdce. Během odpojování by měl 
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arteriální tlak vzrůstat zpět k fyziologickým hodnotám, pokud již nebyl fyziologický na plné 

ECMO podpoře. Centrální venózní tlak by měl během odpojování vzrůstat do hodnot  

8– 15 mmHg. Během odpojování je vhodné použít ECHO vyšetření jako kontrolu plnění  

a stažlivosti srdce. V případě centrální kanylace je vhodné provést dekanylaci  

na operačním sále. Inotropní léky je vhodné ponechat v nezměněné dávce, snižujeme je 

až po ukončení weaningu. Před odpojováním z V-A ECMO podpory lze zvážit zavedení 

kontrapulzace, která snižuje zatížení levé komory srdeční a zlepšuje prokrvení myokardu 

(Manďák, 2006). 

Při odpojování pacienta z V-A ECMO podpory ve FN Plzeň postupujeme 

následovně: 

1. předpoklady- stabilní krevní oběh zhodnocený opakovaně echokardiograficky  

a současná stabilní plicní funkce 

2. na ventilátoru nastavíme požadovanou ventilační podporu 

3. zahájíme nebo navýšíme farmakologickou podporu oběhu a zvážíme zavedení 

kontrapulzace 

4. postupně snižujeme průtok krevním čerpadlem (individuálně- dle hemodynamické 

stability pacienta) a průtok plynů do oxygenátoru na 1 litr za min s FiO2 0,21 

5. pokud předpokládáme odpojení pacienta od ECMO podpory do jedné hodiny, 

ukončíme podávání heparinu 

Pokud je pacient hemodynamicky stabilní s dobrým výsledkem echokardiografické 

kontroly při průtoku krevním čerpadlem 1 l/min a průtoku plynů 1 l/min při FiO2 0,21  

po dobu jedné hodiny, přistupujeme k dekanylaci. V případě hemodynamické nestability 

pacienta celý proces opakujeme nejdříve po 24 hodinách. Při procesu odpojování 

pacienta z V-A ECMO podpory je nutné snižovat průtok krevním čerpadlem pozvolna,  

0,5 l/h a řídíme se klinickým stavem pacienta. 

1.8.3 Dekanylace 

NLZP by měli vědět, že proces odpojování trvá několik hodin, a někdy i několik 

dnů, a také, že může být vratný. Tedy, že se pacient může vrátit na plnou ECMO podporu 

na několik dalších dnů. Naopak, při úspěšném odpojování je třeba počítat s dekanylací, 

která spočívá ve vytažení přívodné a odvodné kanyly z velkých cév, nejčastěji z femorální 

tepny a žíly, nebo jugulární žíly. Dekanylaci provádí lékař. NLZP musí zajistit  

2 transfuzní jednotky krve, aktuální hemokoagulační parametry, dostatečné množství 

obvazového materiálu, šicí materiál, sterilní roušky a ostatní potřebné pomůcky  

dle ordinace lékaře. V některých případech je potřeba podat protamin k neutralizaci 

účinku heparinu. Pokud byly kanyly zavedeny chirurgicky, jejich vytažení a uzavření 

defektu v cévách a tkáních provádí vždy chirurg. Pokud byly kanyly zavedeny punkčně, 

pak po jejich vytažení stačí k uzávěru defektu cév a tkání pouhá komprese po dobu 

minimálně 20 minut. NLZP musí připravit zátěž nebo speciální samolepící kompresní 

obvaz, který se nakládá na dalších minimálně 6 hodin, jako prevence krvácení a prevence 
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vzniku pseudoaneurysmatu. Kontrola průchodnosti cévy po dekanylaci se provádí 

ultrazvukovým vyšetřením. Je potřeba, aby NLZP v hodinových intervalech kontroloval 

prokrvení a periferní pulzaci na končetině i po dekanylaci, alespoň po dobu 6 hodin.  

Po dekanylaci zkontrolujeme hodnotu ACT a v případě nutnosti podáme protamin, jako 

antidotum heparinu. 

 

1.9 Komplikace spojené s ECMO metodou 

Komplikace spojené s ECMO podporou můžeme z praktického hlediska rozdělit  

na poruchy ECMO přístroje a jeho součástí a na komplikace klinického stavu pacienta. 

Následující přehled ukazuje nejčastěji se vyskytující komplikace klinického stavu pacienta 

podle meta-analýzy téměř 2000 pacientů napojených na V-A ECMO v letech 2000- 2012: 

Ischemie dolních končetin 16,9 %, fasciotomie nebo kompartment syndrom 10,3 %, 

amputace dolní končetiny 4,7 %, mozková příhoda 5,9 %, ledvinné selhání 55,6 %, dialýza 

46,0 %, významné krvácení 40,8 %, významná infekce 30,4 %. Mnozí z pacientů měli 

kombinaci více komplikací (Cheng et al., 2013). Z uvedeného vyplývá, že ECMO podpora je 

zatížena častým výskytem těžkých komplikací, které je nutné včas řešit,  

nebo lépe- pokusit se jim předcházet.  

Autoři Ošťádal a Bělohlávek uvádějí ve své publikaci o metodě ECMO 

(2013, p. 58-70) přehled nejzávažnější komplikací při použití ECMO s důrazem na jejich 

řešení.  

 

1.9.1 Krvácení 

Patří mezi nejčastější komplikace ECMO podpory. Vzniká poraněním cév  

při zavádění kanyl, nebo v důsledku antikoagulační léčby. K prevenci poranění cév 

doporučují používat dostatečně velké dilatátory před zavedením samotných kanyl. Kde je 

to možné, zavedení by mělo probíhat pod skiaskopickou rentgenovou kontrolou. 

Ultrasonografické nebo angiografické vyšetření cílových cév v případě periferní kanylace 

zvyšuje bezpečnost zavádění kanyl. Po zavedení kanyl může naopak krvácet okolí vstupů, 

které je nutné ošetřit, eventuálně komprimovat. Pacient může krvácet do gastro-

intestinálního traktu (GIT) v důsledku antikoagulační léčby, nebo v kombinaci  

po předchozí ischemii GIT. Pokud je to možné, měl by být pacient vyšetřen endoskopicky. 

Všem pacientům na ECMO doporučují autoři podávat preventivně blokátory protonové 

pumpy. Mezi další problém řadíme komplikaci spojenou s léčbou heparinem- HIT 

(heparinem indukovanou trombocytopenii), která je či není spojena s trombózou (Penka 

et al., 2001). Dalším aspektem je kontrola počtu trombocytů. Může docházet k jejich 

shlukování v oxygenátoru, zvláště u dlouhodobé podpory.  
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1.9.2 Ischemie dolní končetiny 

Další velmi častá komplikace provázející převážně pacienty s periferní kanylací V-A 

ECMO. Jedná se o riziko ischemie dolní končetiny, kde je možná obstrukce femorální 

tepny kanylou. Autoři Ošťádal & Bělohlávek (2013, p. 61) uvádějí četnost až 20 %. Tedy 

každý pátý pacient může mít ohroženou dolní končetinu závažnou ischemií s rizikem 

amputace. Jednoduchou prevencí je zavedení odbočky z femorální kanyly (přívodné 

kanyly) do periferie femorální tepny. Tím zajistíme prográdní průtok krve do periferie 

příslušné končetiny. Kontrolním opatřením je umístění NIRS periferní oxymetrie na dolní 

končetinu, která nás upozorní na zhoršení distribuce kyslíku do tkáně dolní končetiny. 

 

1.9.3 Trombóza okruhu ECMO 

Riziko případné trombózy uvnitř okruhu ECMO se zvyšuje s trváním podpory.  

U krátkodobé podpory je riziko minimální díky heparinem potaženému vnitřnímu povrchu 

systému. U dlouhodobé podpory je vyšší, stejně jako při snížení, nebo zastavení 

heparinizace pacienta z jakéhokoliv důvodu. Prevencí je kontrola okruhu ECMO  

a sledování tlaku uvnitř oxygenátoru – hodnota by měla být znázorněna na monitoru řídící 

jednotky. V případě zjištění trombózy okruhu je doporučeno vyměnit celý okruh,  

nebo pouze jeho část. Trombus v okruhu u V-V ECMO podpory zvyšuje riziko embolizace 

do plicnice, u V-A ECMO podpory zvyšuje riziko embolizace systémové (Annich et al., 

2012). 

 

1.9.4 Harlekýnský syndrom 

Z principu není možný u V-V podpory a u centrální kanylace V-A ECMO. Týká se 

pacientů s periferní kanylací V-A ECMO podpory, kteří mají outflow kanylu zavedenou  

do femorální tepny. Tím vzniká „protiproud“ proti srdečnímu výdeji pacienta. Podle 

poměru průtoků oběma systémy se mění rozsah zásobení krví z vlastního a mimotělního 

oběhu. Čím blíže je odstupující tepna z aorty k srdci, tím větší je pravděpodobnost,  

že příslušná tkáň bude zásobena vlastním krevním oběhem pacienta. Konkrétně koronární 

tepny a brachiocefalický kmen, jako první odstupující větve aorty, jsou převážně zásobené 

krevním oběhem pacienta (Wong, 2012). V uvedeném případě je to myokard a pravá 

mozková hemisféra (příloha 13). V extrémním případě může být celá horní polovina těla 

promodralá, hypoxická, zatímco dolní polovina těla zásobená krví z ECMO přístroje je 

růžová. Včasnou informaci o možné hypoxii mozku nám zprostředkuje NIRS cerebrální 

oxymetrie. Autoři Ošťádal & Bělohlávek (2013, p. 64) uvádějí několik postupů řešení 

uvedené závažné komplikace: 

- navýšení ventilačních parametrů, pokud je to možné 

- překanylování V-A ECMO na V-V ECMO pokud je zlepšena funkce srdce 

- překanylování femorální kanyly do arteria subclavia dextra 

- přidání přídavné kanyly pomocí Y spojky do arteria subclavia dextra 
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- přídání přídavné kanyly pomocí Y spojky z femorální kanyly do jugulární žíly, tedy 

změnu systému na V-A-V ECMO (tento postup používáme ve FN Plzeň nejčastěji, je 

technicky méně náročný, než předchozí uvedené postupy a přivádí okysličenou 

krev do pravé síně) 

 

1.9.5 Distenze levé komory 

Nevzniká u V-V ECMO, u centrální kanylace V-A ECMO je raritní. Vzniká u V-A 

ECMO s periferní kanylací. Je důsledkem insuficience aortální chlopně, nebo důsledkem 

vysokého afterloadu z ECMO systému a zároveň minimální, nebo žádné srdeční práce. 

Rychle dochází k těžkému plicnímu edému. Řešením je snížení průtoku krevní pumpy, 

pokud to dovolí klinický stav pacienta, tím se sníží afterload a zlepší vyprazdňování levé 

komory. Dále navýšení inotropní podpory. Chirurgickým řešením je zavedení katétru  

do levé komory, tím se odvede část objemu z levé komory. Nebo změnu kanylace  

na centrální V-A ECMO, což vyžaduje operační otevření hrudníku (Soleimani & Pae, 2012). 

 

1.9.6 Další komplikace technického charakteru 

1. Zastavení krevní pumpy: Důvodem může být přerušení dodávky elektrické energie, 

vybití baterie nebo jiné důvody. Většina moderních ECMO systému má vlastní baterii 

pro transport pacienta a jsou tedy schopné po dobu několika hodin fungovat  

bez vnějšího zdroje napájení. V případě nutnosti lze krevní pumpu udržovat v činnosti 

ručně pomocí kliky, která je součástí ECMO systému. Pokud důvodem poruchy není 

výpadek elektrické energie a není jasná příčina, je nutné pacienta urychleně napojit 

na náhradní ECMO přístroj.  

V případě zastavení krevní pumpy při úplné V-A ECMO podpoře, je nutné 

ihned zhodnotit hemodynamický stav pacienta a v případě nutnosti včas zahájit 

resuscitaci, do doby obnovení činnosti ECMO přístroje.  V případě zastavení krevní 

pumpy při V-V ECMO podpoře je nutné zajistit dodávku kyslíku a do vyřešení 

problému navýšit frakci kyslíku na ventilátoru. V obou případech je nutné včas zajistit 

přivolání perfuziologa k definitivnímu vyřešení problému. 

2. Trombotizace oxygenátoru: Prevencí je řádná antikoagulační léčba, kontrola hodnot 

ACT a aPTT, použití heparinizovaných vnitřních povrchů systému ECMO, udržování 

perfuzních tlaků a dostatečného průtoku. Kontrola tlaku v oxygenátoru nás informuje 

o riziku sražení krve uvnitř oxygenátoru. Případnou výměnu oxygenátoru nebo celého 

hadicového setu provádí vždy perfuziolog. 

3. Dislokace kanyly a hadic, nebo jejich zalomení:  Může způsobit jak zevní krvácení, 

tak vnitřní krvácení při perforaci stěny cév, snížení průtoku, nebo úplné zastavení 

ECMO systému. Prevencí je řádné uchycení hadic a kanyl k povrchu těla pacienta,  

co možná nejkratší průběh hadicového systému. Při nechtěném rozpojení hadic je 
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nutné si uvědomit, že průtok ECMO systémem je až 4-5 litrů za minutu. Tedy,  

že krevní ztráty jsou extrémní za krátký čas. Je nutné především umístit svorky na oba 

rozpojené konce hadicového systému, nebo jej prostě „zalomit“ a následně řešit 

situaci. Pokud má pacient úplnou  V-A ECMO podporu musíme zároveň zvážit a včas 

zahájit resuscitaci. 

4. Přítomnost vzduchu v ECMO systému: Zdrojem vzduchu může být netěsnost ECMO    

systému, nebo netěsnost invazivních vstupů pacienta. Proto při alarmu detekce 

vzduchu v systému je nutné zkontrolovat hadicový set ECMO systému a v případě 

většího množství vzduchu zasvorkovat oba konce hadicového setu- přívodnou  

i odvodnou linku (a zastavit ECMO systém, pokud se nezastavil sám). Zajistit přivolání 

lékaře a perfuziologa. Dále je nutné zkontrolovat těsnost všech invazivních vstupů. 

Alarm vypínáme na konec. Pokud má pacient úplnou V-A ECMO podporu a nedojde 

k okamžitému obnovení průtoku krevní pumpou, je nutné zvážit zahájení resuscitace. 

5. Přerušení dodávky kyslíku: Za normálních okolností je oxygenátor napojen  

přes směšovač plynů na centrální rozvod kyslíku. V případě přerušení dodávky kyslíku 

z centrálního rozvodu, je vždy k dispozici kyslíková lahev připevněná ke konstrukci 

ECMO systému. Nutná je pravidelná kontrola její náplně. 

Závěrem lze říci, že metoda ECMO přináší vyšší nároky na ošetřovatelskou péči  

i na NLZP. Klade velký důraz na znalosti nejen o ošetřovatelském procesu, ale i na znalosti 

technologií využívaných k podpoře životně důležitých orgánů.  Zkušenosti s metodou 

ECMO ve FN Plzeň ukazují, že tato metoda je technicky, personálně i organizačně 

zvládnutelná. 
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2 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NLZP 

Všichni zdravotničtí pracovníci i jiní odborní pracovníci jsou povinni se celoživotně 

vzdělávat, a jak uvádí autorka Kapounová ve své publikaci (2007, p. 25), celoživotní 

vzdělávání je jedním ze základních předpokladů dobrého výkonu zdravotnického povolání. 

Mezi formy celoživotního vzdělávání patří: specializační vzdělávání, certifikované kurzy, 

odborné stáže v akreditovaných zařízeních, školící akce, konference, kongresy, sympozia, 

publikační, pedagogická a vědecko- výzkumná činnost, e- learningové kurzy a také 

samostudium odborné literatury a studium oborů vyšších nebo vysokých škol. Plnění 

povinností celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému a řídí  

se dle zákona č. 105/2011 Sb.1, který novelizoval s účinností od 22. 4. 2011 zákon  

č. 96/2004 Sb. (zákon č. 105/2011 Sb.) a účast na celoživotním vzdělávání se považuje  

za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb.) 

Dále dle zákona č. 262/2006 Sb.2 je účast na školení za účelem prohlubování kvalifikace 

považována za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat a také náklady 

vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zaměstnavatel (zákon č. 262/2006 Sb.). 

Na teoretické úrovni se celoživotním vzděláváním zabývá andragogická didaktika. 

Andragogické pojetí výuky zdůrazňuje osobní zodpovědnost za učení a upřednostňuje 

usměrňovací a povzbuzující roli lektora.  

Dokumenty Evropské Unie rozeznávají tři hlavní podoby vzdělávání, a to formální, 

neformální a informální vzdělávání. Formální vzdělávání probíhá ve vzdělávacích 

institucích a vede k získání uznávaných diplomů, certifikátů či kvalifikace. Neformální 

vzdělávání probíhá na pracovištích a prostřednictvím dalších neškolských institucí. 

Informální vzdělávání probíhá spontánně celý život a často není ani záměrné. 

Pro oblast profesního vzdělávání dospělých jsou důležité tři pojmy: profesní 

příprava, profesní rozvoj a výcvik. Profesní příprava znamená učení směřující k  lepším 

vykonům v profesi. Profesním rozvoj spočívá v získávání vědomostí, návyků a postojů, 

užitečných pro budování individuální pracovní kariéry, ale také k dosažení cílů 

zaměstnavatele- podniku a následně celé společnosti (Mužík, 2007). 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 
1
 Zákon č. 105/2011 Sb., který novelizoval s účinností od 22. 4. 2011 zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  

o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů  

2
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
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2.1 Celoživotní vzdělávání NLZP ve FN Plzeň 

Oddělení dalšího vzdělávání (ODV) ve FN Plzeň zajišťuje vzdělávací akce nejen  

pro NLZP, ale pro všechny zaměstnance. Jedním z hlavních úkolů je zabezpečení 

specializačního a celoživotního vzdělávání pracovníků, úzká spolupráce především 

s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, s Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, profesními organizacemi  

a školami středními, vyššími i vysokými. V rámci celoživotního vzdělávání ODV pořádá 

pravidelná školení, semináře, kurzy i konference. V rámci specializačního vzdělávání nabízí 

stáže na odděleních nemocnice, dále připravuje a realizuje akreditované kvalifikační  

a certifikované kurzy a kvalifikační vzdělávání. Každý rok vyhotovuje a realizuje plán 

školících a vzdělávacích akcí, který je vždy předem dostupný na internetových stránkách 

nemocnice (Fakultní nemocnice Plzeň, 2013). 

V rámci vzdělávání NLZP podle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání  

a uznávání způsobilosti k výkonu NLZP a k výkonu činností, které souvisejí s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů má FN Plzeň udělenou 

akreditaci pro několik oborů. Jedná se o specializační vzdělávání, certifikované kurzy  

i akreditované kvalifikační kurzy. Podrobný přehled je k dispozici na internetových 

stránkách fakultní nemocnice (FN Plzeň, 2013). 

Každá profese s sebou přináší nároky na rozvoj v oblasti znalostí a dovedností, 

vysoké požadavky zejména na kontinuální vzdělávání jsou kladeny na všechny pracovníky 

ve zdravotnictví. Při nástupu do zaměstnání probíhá nejdříve úvodní zaškolení a adaptační 

proces, následuje kontinuální vzdělávání a poté předávání znalostí, přednášková  

a publikační činnost, odborné a certifikované kurzy. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

3 CÍLE EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 

Cíl 1: Analyzovat data pacientů napojených na ECMO podporu ve Fakultní nemocnici 

Plzeň za období 2011- 2013. 

Cíl 2: Analyzovat úroveň znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP) 

starajících se o pacienty na ECMO, na třech odděleních intenzivní a resuscitační péče  

ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

dílčí cíle: 

A. Analyzovat bazální znalosti nutné pro bezpečné ošetřování pacienta na ECMO 

podpoře. 

B. Analyzovat žádoucí znalosti nutné pro předcházení komplikací u pacienta na ECMO 

podpoře. 

C. Analyzovat nadstavbové znalosti k porozumění principu metody ECMO. 

D. Vyhodnotit předpokládané zlepšení úrovně znalostí po odborném semináři  

o ECMO metodě 

Cíl 3: Zjistit nejčastější problematické situace při ošetřování pacienta na ECMO podpoře. 
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4 CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO VZORKU 

Empirická část diplomové práce obsahuje realizaci praktických cílů, které jsou 

uvedeny výše. Součástí empirické části je retrospektivní analýza, obsahující data pacientů 

napojených na ECMO podporu za období 2011-2013, dle statistických údajů vedených 

perfuziology kardiochirurgického oddělení (Databáze KCH oddělení FN Plzeň, 2014) 

Podkladem bylo kvantitativní výzkumné šetření, které bylo realizováno anonymní 

dotazníkovou metodou na třech odděleních FN Plzeň (I. interní klinika- metabolická 

jednotka intenzivní péče- MJIP, Kardiologické oddělení- kardiologická jednotka intenzivní 

péče- KJIP, Kardiochirurgické oddělení- kardiochirurgická pooperační jednotka intenzivní 

péče- KCH RES).  

4.1 Průběh empirického šetření 

Na úvod empirického šetření uvádím retrospektivní analýzu 43 pacientů 

napojených v letech 2011 až 2013 na ECMO podporu ve FN Plzeň. Data do retrospektivní 

analýzy byla zpracována v lednu 2014 ze statistických údajů perfuziologů FN Plzeň. Chtěla 

jsem tím ilustrovat naše zkušenosti s ošetřováním pacientů na mimotělní podpoře  

na třech vybraných odděleních intenzivní péče ve FN Plzeň, kde se ECMO podpora 

v uvedeném období vyskytla.     

Empirické šetření probíhalo od ledna do března roku 2014 na třech uvedených 

jednotkách intenzivní péče FN Plzeň. Empirická část se opírá o kvantitativní výzkum 

realizovaný anonymní dotazníkovou metodou. 

Výzkum obsahoval tři po sobě následující části. Nejdříve respondenti z řad NLZP 

uvedených JIP oddělení vyplnili dotazník (znalostní test) č. 1, obsahující 32 otázek. Jednalo 

se o otázky uzavřené (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 26, 27, 30, 31), 

polootevřené (7, 19, 23, 24, 28, 32) a otevřené (6, 17, 20, 21, 22, 29). 

Otázky 1-8 byly určeny pro identifikaci respondentů, otázky 9-15 se vztahovaly 

k cíli č. 2 a dílčímu cíli A (Analyzovat bazální znalosti nutné pro bezpečné ošetřování 

pacienta na ECMO podpoře), otázky 16-22 se vztahovaly k cíli č. 2 a dílčímu cíli B 

(Analyzovat žádoucí znalosti nutné pro předcházení komplikací u pacienta na ECMO 

podpoře), otázky 23-27 se vztahovaly k cíli č. 2 a dílčímu cíli C (Analyzovat nadstavbové 

znalosti k porozumění principu metody ECMO), otázky 28-31 se vztahovaly k cíli č. 3 

(Zjistit nejčastější problematické situace při ošetřování pacienta na ECMO podpoře). 

Otázka č. 32 analyzovala zájem respondentů o způsobu další edukace o metodě ECMO.   

Následně jsem uspořádala přednášku na téma ECMO pro zájemce z řad NLZP 

uvedených JIP oddělení. Po přednášce následovala třetí část výzkumu- vyplnění dotazníku 

(znalostního testu) č. 2, který byl identický s dotazníkem č. 1, a byla vypuštěna pouze 

poslední otázka, která se respondentů dotazovala na formu požadované edukace  

o metodě ECMO.  
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V první fázi výzkumu bylo rozdáno celkem 88 (100 %) dotazníků. Tento počet byl 

zvolen na základě celkového počtu NLZP pracujících na třech uvedených JIP odděleních  

FN Plzeň. Celková návratnost zařazených dotazníků č. 1 činila 94,43 %. Vyhodnocení 

dotazníku z první fáze šetření jsem vztáhla na celkový počet dnů ošetřovatelské péče  

o pacienty na ECMO podpoře dle jednotlivých oddělení, s úmyslem zjistit možný vztah 

mezi úrovní znalostí NLZP z uvedených oddělení a celkovým počtem dnů ošetřovatelské 

péče. 

Přednášky o metodě ECMO se zúčastnilo celkem 69 (82,60 %) NLZP ze všech výše 

jmenovaných oddělení, a stejný počet respondentů vyplnilo dotazník č. 2. Při vyhodnocení 

dotazníku č. 2 jsem se soustředila pouze na souhrnné zhodnocení znalostí respondentů, 

nikoliv již na dělení počtu správných odpovědí dle jednotlivých oddělení. 

Rozvrstvení jednotlivých dotazníků uvádím v tabulce č. 2. 

Tabulka 2 Rozvrstvení dotazníků a jejich návratnost dle jednotlivých oddělení 
 Dotazník č. 1 Dotazník č. 2 

Oddělení celkem NLZP 
rozdáno 

(n) 
fi (%) 

návratnost 

(n) 
fi (%) 

edukováno 

(n) 
fi (%) 

MJIP 30 30 100 29 96,67 22 73,33 

KJIP 31 31 100 28 90,32 23 82,14 

KCH RES 27 27 100 26 96,30 24 92,31 

CELKEM 88 88 100 83 94,43 69 82,60 
 

Pro zajištění objektivity samostatného vyplnění dotazníků jednotlivými 

respondenty z řad NLZP jsem zvolila prostředí provozních schůzí jednotlivých pracovišť JIP 

oddělení FN Plzeň.  

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření jsem vytvořila doporučený postup 

péče o pacienta na ECMO podpoře, zaměřený na řešení nejčastějších komplikací 

spojených s ošetřovatelskou péčí o uvedené pacienty. Tento doporučený postup bude 

sloužit jako podklad pro vytvoření standartu ošetřovatelské péče o pacienta na ECMO 

podpoře ve FN Plzeň, který (jak vyplynulo z mého výzkumu) NLZP z uvedených oddělení 

postrádají. Proto jsem tento doporučený postup konzultovala s MUDr. Havelkou, 

vedoucím lékařem KCH RES a Mgr. Dagmar Pinkasovou, vrchní sestrou 

kardiochirurgického oddělení. Doporučený postup je přílohou mé diplomové práce a bude 

dostupný na všech třech uvedených JIP odděleních FN Plzeň.  

4.2 Metodologické zpracování 

Získaná data byla zpracována softwarem Microsoft Office Word 2007 a Microsoft 

Office Excel 2007 a dále zpracována numericky ve formě absolutní a relativní četnosti, 

grafy a tabulky byly použity k prezentaci výsledků. Microsoft Office Power Point 2007 byl 

použit k prezentaci na téma ECMO podpora ve FN Plzeň s cílem edukace NLZP 

z uvedených jednotek intenzivní péče, která následovala po první fázi výzkumu- vyplnění 

dotazníků č. 1. 
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5 Retrospektivní analýza dat ve FN Plzeň 

Metoda ECMO je ve FN Plzeň používána již od založení kardiochirurgického oddělení 

v roce 2002. Zpočátku však byla vyhrazena pouze pro pacienty s komplikacemi  

po kardiochirurgické operaci a jednalo se převážně o V- A ECMO podporu s centrální 

kanylací za použití konvenčního mimotělního oběhu. 

Od roku 2011 je ECMO podpora rutinně používána nejen na kardiochirurgickém 

oddělení, ale i u pacientů ostatních odděleních FN Plzeň, zejména na metabolické JIP  

a kardiologické JIP. Častější použití ECMO na uvedených odděleních má několik důvodů. 

Souvisí se zakoupením nových přenosných ECMO systémů, které mají výrazně menší 

rozměry, než předchozí generace a tím jsou vhodnější pro transport. Dále měla na častější 

indikaci na použití ECMO podpory vliv celosvětová epidemie H1N1 v letech 2009 a 2010.  

Jak uvádí Wong & Vuylsteke (2011, p. 18) ve svém článku o použití V-V ECMO u pacientů 

s onemocněním H1N1, dobré výsledky léčby akutního selhání plic během uvedené 

epidemie celosvětově zvýšily zájem o tuto metodu mezi lékaři JIP. A v neposlední řadě 

vznik Kardiocentra ve FN Plzeň v roce 2010 přispěl k propagaci této metody v rámci celé 

Fakultní nemocnice. Proto je retrospektivní analýza pacientů napojených na ECMO 

podporu ve FN Plzeň datována od roku 2011.  

Tato analýza nepřímo poukazuje na zkušenosti NLZP s ošetřováním pacientů  

na mimotělní podpoře na vybraných odděleních intenzivní péče ve FN Plzeň. 

5.1 Počet pacientů napojených na ECMO  za období 2011- 2013  

V období let 2011 až 2013 bylo ve FN Plzeň na ECMO podporu napojeno celkem  

43 dospělých pacientů, jednalo se o 26 (60,47 %) mužů a 17 (39,53 %) žen. Z následujícího 

grafu č. 1 je zřejmé, že počet pacientů napojených na ECMO v roce 2012 (16 pacientů) byl 

dvojnásobný oproti předchozímu roku 2011 (8 pacientů) a v roce 2013 je zachována 

vzestupná tendence (19 pacientů). Další strmý nárůst nelze v dalších letech očekávat. 

Pouze v případě opakování epidemie plicní infekce z let 2009/2010 by se mohly počty 

pacientů výrazně zvýšit. Kardiocentrum FN Plzeň má technické vybavení pro vedení  

až 4 ECMO podpor současně. 

Graf 1 Počet pacientů napojených na ECMO podporu 
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5.2 Průměrný věk a medián pacientů napojených na ECMO podporu 

V roce 2011 bylo nejmladšímu pacientovi napojenému na ECMO podporu 53 let. 

Důvodem V-A ECMO podpory byla kardiopulmonální resuscitace pro akutní koronární 

syndrom na KJIP. Nejstaršímu pacientovi v uvedeném roce bylo 78 let a jednalo se o V-A 

ECMO podporu po komplikované kardiochirurgické operaci. Věkový průměr 8 pacientů  

v roce 2011 byl 67 let a medián 68 let.  

V roce 2012 bylo nejmladšímu pacientovi napojenému na ECMO podporu 27let, 

jednalo se o kardiochirurgickou operaci v kardiogenním šoku pro akutní koronární 

ischemii. V-A podpora byla napojena pooperačně pro kardiogenní šok, s plicním otokem  

a plicní hypertenzí. Nejstaršímu pacientovi v daném roce bylo 82let a byl operován  

pro akutní koronární ischemii s následným rozvojem kardiogenního šoku, a byl napojen  

na V-A ECMO. Průměrný věk 16 pacientů v roce 2012 byl 56 let a medián také 56 let. 

V roce 2013 bylo nejmladšímu pacientovi 34 let a byl resuscitován pro fibrilační 

zástavu na KJIP a v průběhu resuscitace byl napojen na V-A ECMO podporu. Nejstaršímu 

pacientovi v daném roce bylo 76 let, byl napojen na V-A ECMO podporu po urgentní 

kardiochirurgické operaci pro akutní srdeční ischemii. V roce 2013 byl průměrný věk 

celkem 19 pacientů 59,6 let a medián 63 let. 

Uvedený přehled v tabulce č. 3  dokládá, že pacienti napojení na ECMO za uvedené 

období tří let tvořili z hlediska věku značně nehomogenní skupinu, kdy průměrný věk 

osciloval mezi 56 až 67 lety, medián mezi 56 až 68 lety. 

Tabulka 3 Věk pacientů napojených na ECMO podporu 
Věk Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%) 

méně než 50 let 7 16,28 

51- 60 let 12 27,91 

61- 70 let 17 39,53 

71let a více 7 16,28 

CELKEM 43 100 

 

5.3 Počet pacientů napojených na ECMO na jednotlivých odděleních za 

období 2011- 2013 

Z celkového počtu 43 pacientů napojených na ECMO podporu za uvedené období, 

jak je uvedeno v grafu č. 2 a tabulce č. 4, byla více než polovina- 26 pacientů (60,47 %) 

hospitalizována na KCH RES. Důvodem je aktivní přístup k použití ECMO podpory ze strany 

kardiochirurgů, nárůst počtu komplikovaných operací srdce a tendence k operaci 

urgentních stavů, které se dříve řešili konzervativně. Na KJIP byla ECMO podpora použita 

u 12 pacientů (27,90 %), a zbývajících 5 pacientů (11,63 %) bylo na ECMO podporu 

napojeno na MJIP FN Plzeň.  
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Tabulka 4 ECMO ve FN Plzeň 2011-2013 

ECMO VE FN PLZEŇ 2011-2013 

 

2011 2012 2013 CELKEM 

Metabolická jednotka intenzivní péče 
(MJIP) 

0 (0 %) 1 (2,32 %) 4 (9,31 %) 5 (11,63 %) 

Kardiologická jednotka intenzivní péče 
(KJIP) 

1 (2,32 %) 7 (16,28 %) 4 (9,30 %) 12 (27,90 %) 

Kardiochirurgická pooperační jednotka 
intenzivní péče (KCH RES) 

7 (16,28 %) 8 (18,60 %) 11 (25,59 %) 26 (60,47 %) 

CELKEM 8 (18,60 %) 16 (37,20 %) 19 (44,20 %) 43 (100 %) 

Ve sloupcovém grafu č. 2 je patrná vzrůstající tendence využití této metody,  

která je obrazem aktivního přístupu v léčbě kritických stavů na uvedených odděleních.  

Graf 2 Dělení dle jednotlivých oddělení a jednotlivých let 

 

5.4 Rozdělení dle typu ECMO podpory 

Z celkového počtu 43 pacientů bylo 34 pacientů (79 %) napojeno na V-A ECMO  

s nutností podpory srdce i plic, 9 pacientů (21 %) bylo napojeno na V-V ECMO podporu, 

jak je uvedeno ve výsečovém grafu č. 3. Z celkového počtu 34 pacientů napojených na V-A 

ECMO podporu bylo 19 pacientů (56 %) po kardiochirurgické operaci., 15 pacientů (44 %) 

bez kardiochirurgické operace. Z celkového počtu 9 pacientů napojených na V-V podporu 

byli 4 pacienti (44 %) napojeni z důvodu primární plicní infekce, 5 pacientů (66 %) bylo 

napojeno z důvodu sekundárního plicního postižení.   

V roce 2011 byli na V-V ECMO napojeni 4 (50 %) pacienti a na V-A ECMO také  

4 (50 %) pacienti. V následujících letech se již jednalo o převahu V-A ECMO podpory,  

kdy v roce 2012 bylo na V-A napojeno 14 (87,50 %) pacientů a na V-V podporu 2 (12,50 %) 

pacienti a v roce 2013 bylo napojeno na V-A napojeno celkem 16 (84,21 %)  

a na V-V podporu 3 (15,79 %) pacienti, jak je uvedeno v tabulce č. 5. 

Tabulka 5 Druh ECMO podpory dle jednotlivých let 2011-2013 

DRUH ECMO PODPORY 2011-2013 

 

2011 2012 2013 

Veno- venózní (V-V) podpora 4 (50 %) 2 (12,50 %) 3 (15,79 %) 

Veno-arteriální (V-A) podpora 4 (50 %) 14 (87,50 %) 16 (84,21 %) 

CELKEM 8 (100 %) 16 (100 %) 19 (100 %) 
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Aktivní přístup v použití V-A podpory na kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň je 

zřejmý z grafu č. 3, kdy ve dvou následujících letech bylo na uvedený druh podpory 

napojeno více než 80 % pacientů. Důvodem k tomuto trendu jsou operace závažně 

nemocných pacientů, kteří byli dříve léčeni konzervativně a také častější použití ECMO  

při resuscitaci pacientů přijatých do nemocnice v kardiogenním šoku.  

Graf 3 Podíl V-V a V-A ECMO celkem a dle jednotlivých let 

 

5.5 Typy kanylace: centrální vs. periferní  

Z celkového počtu 43 pacientů byla ECMO podpora zavedena centrálně  

v 8 případech (18,60 %) a periferně ve zbývajících 35 případech (81,40 %), jak je 

zobrazeno ve výsečovém grafu č. 4. Z níže uvedeného sloupcového grafu č. 4 a tabulky  

č. 6 je patrné, že ve všech letech výrazně převažuje periferní typ kanylace. Jedná se  

o méně invazivní přístup, který je šetrnější pro pacienta a technicky jednodušší  

pro zavádějícího lékaře.  

Tabulka 6 Typy kanylace dle jednotivých let 2011- 2013 

TYPY KANYLACE 2011-2013 

 

2011 2012 2013 

Periferní  7 (87,50 %) 13 (81,25 %) 15 (78,95 %) 

Centrální 1 (12,50 %) 3 (18,75 %) 4 (21,05 %) 

CELKEM 8 (100 %) 16 (100 %) 19 (100 %) 

 

Graf 4 Typy kanylace celkem a dle jednotlivých let 
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          U V-A ECMO je nejčastěji zavedena arteriální kanyla o průměru 18-20 Fr  

do femorální tepny (odvodná kanyla) a žilní kanyla o průměru 22-24 Fr do femorální žily 

(přívodná kanyla). 

Kanylace u V-V ECMO se provádí kanylou o průměru 22-24 Fr do femorální žíly 

(přívodná kanyla) a kanylou o průměru 16-18 Fr do jugulární žíly (odvodná kanyla). 

Variantou u V-V ECMO je použití dvoucestné kanyly zavedené do jugulární žily.  

Tato kanyla nebyla zatím ve FN Plzeň použita.  

V ojedinělých případech je zvolen centrální typ kanylace, kdy jsou zavedeny kanyly 

do vzestupné aorty (odvodná kanyla) a do pravé síně (přívodná kanyla). Je tomu tak  

u pacientů po kardiochirurgické operaci, pokud operující chirurg preferuje ponechání 

centrálně zavedených kanyl, nebo výjimečně u pacienta s nemocí periferních cév 

(aneurysma, stenóza tepny, žilní neprůchodnost a podobně).  

5.5.1 Způsob zavedení kanyl u periferního typu kanylace: preparační vs. perkutánní 

Z celkového počtu 35 periferně zavedených kanyl bylo 16 (45,72 %) zavedeno 

perkutánní technikou a 19 (54,28 %) preparačně, jak uvádí výsečový graf č. 5. Způsob 

zavádění kanyl u periferního typu kanylace se postupně mění ve prospěch perkutánních 

technik, jak je uvedeno v tabulce č. 7 a znázorněno sloupcovým grafem č. 5. Důvodem 

častějšího perkutánního zavádění je dostupnost nových typů kanyl, uzpůsobených tvarem 

i vlastnostmi k zavedení Seldingerovou metodou. Dále možností použít bed- side 

ultrazvukové vyšetření periferních tepen před zavedením kanyl a v neposlední řadě také 

snahou zmenšit riziko krvácení a infekce kolem zavedené kanyly. Někdy může být 

periferní céva anatomicky špatně přístupná, pak je vhodnější preparační zavedení.  

Tabulka 7 Způsob zavedení periferní kanylace 

ZPŮSOB ZAVEDENÍ PERIFERNÍ KANYLACE 2011-2013 

 

2011 2012 2013 

Periferní – perkutánní /punkčně/ 0 (0 %) 7 (53,85 %) 9 (60 %) 

Periferní- preparační /chirurgicky/ 7 (100 %) 6 (46,15 %) 6 (40 %) 

CELKEM 7 (100 %) 13 (100 %) 15 (100 %) 

 

Graf 5 Dělení dle způsobu kanylace celkem a dle jednotlivých let 

 



    

45 

 

5.6 Závažné komplikace při použití ECMO podpory  

Uvedená tabulka č. 8 znázorňuje nejčastější komplikace u pacientů napojených  

na ECMO podporu. Nejčastější komplikací je jednoznačně krvácení. Vyskytlo se  

u 16 pacientů (37 %) napojených na ECMO. Příčinou mohl být pro-krvácivý stav pacientů 

způsobený heparinizací a zároveň přítomností kanyl velkého průsvitu zavedených  

do tepen a žil. Další příčinou mohla být přítomnost rozsáhlé ranné plochy u pacientů  

po kardiochirurgické operaci. Celkem 9 pacientů (21 %) mělo v průběhu 3 let významné 

zavzdušnění hadicového systému. Jedná se tedy o poměrně častou a závažnou 

komplikaci, na kterou jsem soustředila pozornost v kapitole: 1.9.6 Další komplikace 

technického charakteru.      V doporučeném postupu, který je součástí této diplomové 

práce, pak uvádím řešení této komplikace. Ischemie DK je komplikace periferního typu 

kanylace, které se snažíme předejít jak je popsáno v kapitole: 1.9.2 Ischémie dolní 

končetiny. Přesto se vyskytla celkem u 6 pacientů (14 %) za období 3 let.  

Tabulka 8 Komplikace u pacientů napojených na ECMO podporu 

 2011 2012 2013 

Krvácení z místa kanylace 2 3 3 

Krvácení z operační rány 1 3 4 

Ischemie DK 0 3 3 

Zavzdušnění systému 2 3 4 

Dislokace kanyly 1 0 1 

Trombóza okruhu ECMO /oxygenátoru/ 0 0 1 

Celkem 6 12 16 

 

5.7 Dělení dle trvání podpory- počet dnů ošetřovatelské péče u pacienta 

na ECMO podpoře  

Z celkového počtu 232 ošetřovatelských dnů u 43 pacientů za sledované období  

ve FN Plzeň bylo na KCH RES 149 dnů (64,22 %), na KJIP 54 dnů (23,28 %) a na MJIP  

29 dnů (12,50 %), jak je uvedeno v tabulce č. 9 a grafu č. 6.  

Vzhledem k tomu, že počet ošetřovatelských dnů pacientů na ECMO podpoře byl 

na KCH RES řádově rozdílný ve srovnání s MJIP a KJIP, při hodnocení dotazníkového 

šetření se zaměřím, zda znalosti respondentů korelují s předpokládanými zkušenostmi 

týkající se ošetřovatelské péče pacienta na ECMO podpoře. 

Tabulka 9 Počet pacientů a ošetřovatelských dnů s ECMO podporou 
 Počet pacientů a ošetřovatelských dnů s ECMO podporou 

Oddělení počet pacientů (n) fi (%) počet ošetřovatelských dnů (n) fi (%) 

MJIP 5 11,63 29 12,50 

KJIP 12 27,91 54 23,28 

KCH RES 26 60,70 149 64,22 

CELKEM 43 100 232 100 
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Graf 6 Celkový počet dnů ošetřovatelské péče u pacientů napojených na ECMO podporu 
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6 VYHODNOCENÍ EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ 

Vyhodnocení empirického šetření je provedeno slovním komentářem výsledků 

prvního a druhého kola dotazníků, mezi kterými proběhla edukace o metodě ECMO  

ve FN Plzeň. Výsledky jsou následně znázorněny formou tabulek a přehledných grafů. 

Správné odpovědi jsou pro přehlednost v grafech a tabulkách uvedeny červenou barvou. 

 

6.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

6.1.1 Identifikace respondentů 

Empirického šetření se zúčastnilo celkem 83 NLZP ze tří výše uvedených jednotek 

intenzivní péče. Počet respondentů na každém ze tří uvedených oddělení je téměř shodný 

a proto jsem považovala za možné a vhodné provést srovnání úrovně znalostí o metodě 

ECMO mezi těmito odděleními. Zajímavé bylo, že respondenti ze všech oddělení měli 

aktivní zájem o vyplnění dotazníků a následnou edukaci, protože uváděli, že mají málo 

informací o ECMO metodě a tyto informace získávají v neucelené formě od sloužících 

lékařů, perfuziologů a od svých kolegů s delší praxí.  Níže uvedená tabulka  

č. 10 a znázornění v grafu č. 7 uvádějí zastoupení dotazovaných respondentů  

na jednotlivých oddělení FN Plzeň. 

Tabulka 10 Dělení respondentů dle jednotlivých oddělení 
Dělení respondentů dle oddělení 

 MJIP KJIP KCH RES CELKEM 

(n) 29 28 26 83 

fi (%) 34,94 33,73 31,33 100 

 
Graf 7 Dělení respondentů dle oddělení 

 

Jednoznačně převažují ženy 73 (87,95 %), jak je patrné z tabulky č. 11, což je 

důsledkem historických zvyklostí, kdy ošetřovatelská péče byla vnímána jako čistě ženské 

zaměstnání. Počet mužů z řad NLZP 10 (12,05 %) je ve srovnání s počtem žen  

na jednotlivých odděleních příliš nízký a tedy nereprezentativní k porovnání rozdílů 

úrovně znalostí na základě rozdílného pohlaví, jak je zřejmé z grafu č. 8.  
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Tabulka 11 Zastoupení jednotlivých pohlaví v reprezentativním vzorku 

 MJIP KJIP KCH RES  (n) fi (%) 
ženy 25 26 22 73 87,95  
muži 4 2 4 10 12,05 

CELKEM 29 28 26 83 100 

 
Graf 8 Dělení dle pohlaví a oddělení 

 
 

Hodnocení věku respondentů potvrzuje známý fakt, že na JIP odděleních obecně 

pracují převážně mladí zaměstnanci, protože se jedná o fyzicky i psychicky náročnou práci. 

Proto více než polovina respondentů uvedla věk do 30 let (53,01 %) a třetina uvedla věk 

mezi 31- 40 let (33,73 %), jak je patrné z tabulky č. 12 a z grafu č. 9 (výsečový). Nikdo 

z dotázaných nebyl starší 50let. Struktura věkových kategorií je obdobná na KJIP a MJIP, 

na KCH RES výrazně převládají NLZP do 30 ti let, jak je patrné z grafu č. 9 (pruhový).  

Tato otázka nemá přímý vztah k úrovni znalostí, pouze charakterizuje zkoumaný vzorek 

respondentů.  

Tabulka 12 Věk respondentů 
Věk respondentů 

 18-30 let 31-40 let 41-50 let 51 a více let CELKEM 

(n) 44 28 11 0 83 

fi (%) 53,01 33,73 13,25 0 100 

Graf 9 Věk respondentů dle oddělení a celkem 

  
Délka praxe ve zdravotnictví souvisí s věkovým profilem zkoumaného vzorku (více 

než polovina respondentů byla ve věku do třiceti let). Proto 34 (40,96 %) dotázaných 
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uvedlo délku své praxe kratší než 5 let, 26 (31,33 %) uvedlo praxi mezi 6 až 10 let,  

20 (24,10 %) uvedlo svoji praxi mezi 11-20 let. Pouze 3 respondenti (3,61 %) uvedli délku 

své praxe více než 21 let, jak je patrné z tabulky č. 13 a znázorněno v grafu č. 10 

(výsečový). 

Tabulka 13 Délka praxe ve zdravotnictví 
Délka praxe ve zdravotnictví 

 méně než 5 let 6-10 let 11-20 let 21 a více let CELKEM 

(n) 34 26 20 3 83 

fi (%) 40,96 31,33 24,10 3,61 100 

 

Z grafu č. 10 (pruhový) je zřejmé, že rozložení délky praxe ve zdravotnictví  

dle jednotlivých kategorií je na všech třech odděleních obdobné. 

 

Graf 10 Délka praxe ve zdravotnictví dle oddělení a celkem 

 

V následující tabulce č. 14 je zobrazena délka praxe respondentů na oddělení ARO 

a JIP. Opět polovina dotázaných 42 (50,60 %) uvedla délku praxe kratší než 5 let,  

což souvisí s nízkým průměrným věkem NLZP na JIP odděleních. Délku praxe 6-10 let 

uvedlo 21 (25,30 %) respondentů a délku praxe 11-20 let uvedlo 18 (21,69 %) 

respondentů. Praxi delší než 20 let uvedli pouze 2 (2,41 %) respondenti, jak je zobrazeno 

grafem č. 11 (výsečový). Rozložení délky praxe na ARO a JIP dle jednotlivých kategorií je 

na všech třech odděleních obdobné, jak je znázorněno v  grafu č. 11 (pruhový). 

Tabulka 14 Délka praxe na ARO/ JIP 

Délka praxe na ARO/JIP 

 méně než 5 let 6-10 let 11-20 let 21 a více let CELKEM 

(n) 42 21 18 2 83 

fi (%) 50,60 25,30 21,69 2,41 100 
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Graf 11 Délka praxe na ARO/ JIP dle oddělení a celkem 

  
 

V systému vzdělávání NLZP rozlišujeme: kvalifikační vzdělání, odbornou 

způsobilost a specializační vzdělání. Z odpovědí v dotazníku vyplývá, že 13 (15,66 %) 

respondentů má středoškolské vzdělání a více než polovina dotazovaných 34 (40,96 %)  

a 10 (12,05 %) mají vysokoškolské vzdělání ať už bakalářské, nebo magisterské. Téměř 

třetinové zastoupení má i skupina s vyšším odborným vzděláním, 26 (31,33 %),  

jak je zobrazeno v tabulce č. 15 a grafem č. 12 (výsečový). Na všech třech JIP odděleních je 

četnost nejvyššího dosaženého vzdělání obdobná, jak znázorňuje graf č. 12 (pruhový). 

Tabulka 15 Nejvyšší dosažené vzdělání 
Nejvyšší dosažené vzdělání  

 středoškolské vyšší odborné 
vysokoškolské 

bakalářské 
vysokoškolské  
magisterské 

CELKEM 

(n) 13 26 34 10 83 

fi (%) 15,66 31,33 40,96 12,05 100 

 
Graf 12 Nejvyšší dosažené vzdělání dle oddělení a celkem 

  
 

Výrazná převaha NLZP s odbornou způsobilostí všeobecná sestra 71 (85,54 %) 

vyplývá z tabulky č. 16 a grafu č. 13 (výsečový). Celkový počet zdravotnických záchranářů 

12 (14,46 %) je relativně rovnoměrně rozložen mezi všechna tři oddělení a v podstatě 

kopíruje počet mužů mezi NLZP uvedených oddělení, jak je znázorněno v grafu č. 13 
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(pruhový). Počet zdravotnických záchranářů na JIP odděleních ve FN Plzeň v posledních 

letech narůstá a s ním také počet mužů pracujících na pozici NLZP.  

Tabulka 16 Dělení respondentů dle odborné způsobilosti 

 MJIP KJIP KCH RES  (n) fi (%) 
všeobecná sestra 22 26 21 71 85,54  
zdravotnický záchranář 5 2 5 12 14,46 

CELKEM 29 28 26 83 100 
 

Graf 13 Dělení respondentů podle odborné způsobilosti dle oddělení a celkem 

 

Téměř polovina dotazovaných respondentů 38 (45,78 %) nemá specializační 

vzdělání v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (ARIP) ani v oboru 

Intenzivní péče (IP). Z celkového počtu dotazovaných 11 (13,25 %) respondentů uvedlo,  

že v současné době jsou studenty specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče. 

Naopak 34 (40,96 %) dotázaných již má specializační vzdělání ukončené. Z pohledu 

jednotlivých JIP oddělení je opět četnost ukončeného, nebo právě probíhajícího 

specializačního vzdělávání obdobná, jak je znázorněno grafem č. 14 (pruhový). Výsečový 

graf č. 14 znázorňuje celkové procentuální zastoupení specializačního vzdělání všech 

dotazovaných respondentů, jak je také uvedeno v uvedené tabulce č. 17. 

Tabulka 17 Specializační vzdělání 
Specializační vzdělání 

 ne ano ARIP/IP studuji IP CELKEM 

(n) 38 34 11 83 

fi (%) 45,78 40,96 13,25 100 
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Graf 14 Specializační vzdělání dle oddělení a celkem 

  

Vztah mezi nejvyšším dosaženým vzděláním a specializačním vzděláním 

dokumentuje tabulka č. 18. Více než polovina (61,53 %) středoškolsky vzdělaných 

respondentů má zároveň ukončené specializační vzdělání ARIP. Také třetina respondentů 

(34,62 %) s vyšším odborným vzděláním a třetina respondentů (35,29 %)  

s vysokoškolským bakalářským vzděláním mají ukončené specializační vzdělání ARIP.  

Z respondentů s ukončeným magisterským vzděláním jich přesně polovina má také 

ukončené specializační vzdělání ARIP. Z grafu č. 15 je patrné, že ze všech respondentů 

mají právě středoškolsky vzdělaní NLZP nejčastěji (61,53 %) ukončené specializační 

vzdělání.  

Tabulka 18 Specializační vzdělání ARIP/IP vztaženo k nejvyššímu stupni vzdělání 
 Specializační vzdělání ARIP/IP vztaženo k nejvyššímu stupni vzdělání 

 středoškolské vyšší odborné 
vysokoškolské 

bakalářské 
vysokoškolské 

magisterské 
CELKEM 

ne 3 (23,09 %) 12 (46,15 %) 18 (52,94 %) 5 (50,00 %) 38 

ano ARIP/IP 8 (61,53 %) 9 (34,62 %) 12 (35,29 %) 5 (50,00 %) 34 

studuji IP 2 (15,38 %) 5 (19,23 %) 4 (11,77 %) 0 (0,00 %) 11 

CELKEM 13 (100 %) 26 (100 %) 34 (100 %) 10 (100 %) 83  

 

Graf 15 Ukončené specializační vzdělání ARIP/IP vztaženo k nejvyššímu stupni vzdělání 
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6.1.2 Vyhodnocení otázek 9- 15 (dílčí cíl 2A- bazální znalosti) 

Otázka č. 9 Základní úkony nutné zajistit před napojením pacienta na ECMO podporu 

Před každým invazivním i neinvazivním výkonem na JIP odděleních je nutné 

připravit pacienta na výkon a zajistit pomůcky pro bezpečný průběh intervence,  

nebo vyšetření. To platí i pro zavedení ECMO podpory. Někdy je ECMO podpora zavedena 

na operačním sále, a pacient je následně transportován na JIP. Často ale probíhá zavedení 

ECMO podpory přímo na JIP oddělení. Proto musí NLZP tyto úkony znát a opomenutí 

každého z nich může vést k vážným komplikacím. Například opomenutí objednání 

transfuzních jednotek krve může vážně zkomplikovat řešení akutní situace krvácení  

při zavádění kanyl ECMO podpory. Důležitá je komunikace celého týmu a vzájemná 

vícečetná kontrola jednotlivých kroků během zavádění ECMO podpory, která snižuje riziko 

případné chyby. Jak je patrné z tabulky č. 19, 52 (62,65 %) respondentů uvedlo správně, 

že je důležité připravit antidekubitální matraci a 44 (53,01 %) vědělo, že je nutné připravit 

léky a pomůcky k resuscitaci. Zavedení nasogastrické sondy (NG) neprovádíme u každého 

pacienta na ECMO podpoře i když následně může být zavedena. V doporučeném postupu 

zmiňuji zavedení NG sondy jako vhodné před plánovaným napojením pacienta na ECMO 

podporu. Ve FN Plzeň ale nepatří ke standardní přípravě před zavedením ECMO podpory. 

Otázku jsem vyhodnotila jako chybně uvedenou u 4 (4,48 %) dotázaných. Objednání 

transfuzních jednotek krve uvedlo správně pouze 29 (34,94 %) dotázaných a 58 (69,88 %) 

správně uvedlo, že je třeba odebrat vzorek krve na vyšetření aPTT a ACT. Z celkového 

počtu 63 (75,90 %) dotázaných vědělo, že je důležité připravit místo pro zavedení kanyl  

ve smyslu oholení a dezinfekce. Naopak 14 (16,87 %) dotázaných se mylně domnívalo,  

že je vždy třeba objednat trombocytární koncentrát a 16 (19,28 %) respondentů 

nesprávně uvedlo vyšetření D-dimerů jako nezbytné před kanylací pacienta. Uvedené 

hodnoty přehledně znázorňuje graf č. 16.  

Tabulka 19 Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu 
Úkony nutné zajistit před napojením pacienta na ECMO podporu 

 MJIP KJIP KCH RES CELKEM 

zajistit antidekubitální matraci 19 16 17 52 (62,65 %) 

zajistit pomůcky a léky k resuscitaci 22 10 12 44 (53,01 %) 

zajistit pomůcky k zavedení nasogastrické sondy 1 3 0 4 (4,82 %) 

vždy objednání 2 transfuzních jednotek krve 13 5 11 29 (34,94 %) 

vždy zajistit trombocytární koncentrát 5 5 4 14 (16,87 %) 

vždy zajistit odběr krve na vyšetření ACT, aPTT 21 13 24 58 (69,88 %) 

vždy zajistit odběr krve na vyšetření D- dimerů 10 0 6 16 (19,28 %) 

zajistit oholená a čistá místa 25 18 20 63 (75,90 %) 
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Graf 16 Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu  

 
V tabulce č. 20 je pro přehlednost uvedeno rozdělení správných odpovědí  

na 3 skupiny: Všechny odpovědi uvedlo správně 14 (16,87 %) respondentů. Pokud 

porovnáme četnost správných odpovědí dle jednotlivých oddělení, pak z tabulky č. 20 

vyplývá, že v tomto bodě je úroveň znalostí na všech odděleních obdobná. Minimálně  

3 správné odpovědi uvedlo 46 respondentů (55,42 %) a naopak méně, než 3 správné 

odpovědi uvedlo 23 (27,71 %) respondentů, jak je přehledně znázorněno grafem č. 17. 

Znamená to, že prakticky třetina respondentů neví přesně, co je důležité připravit  

před napojením pacienta na ECMO podporu. 

Tabulka 20 Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu dle oddělení 
Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO dle oddělení 

 MJIP KJIP KCH RES CELKEM 

všechny správné odpovědi 5 (17,24 %) 3 (10,71 %) 6 (23,07 %) 14 (16,87 %) 

minimálně 3 správné odpovědi 17 (58,62 %) 15 (53,57 %) 14 (53,85 %) 46 (55,42 %) 

méně než 3 správné odpovědi 7 (24,14 %) 10 (35,72 %) 6 (23,08 %)  23 (27,71 %) 

 
Graf 17 Úspěšnost správných odpovědí u základních úkonů před napojením pacienta na ECMO   
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Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o základních úkonech, které je nutné zajistit 

před napojením pacienta na ECMO podporu výrazně zlepšila. V prvním testu byla 

úspěšnost správných odpovědí 16,87 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO 

podpory byla úspěšnost správných odpovědí 75,36 %. 

 
Otázka č. 10 Celková hygienická péče u pacienta na ECMO podpoře  

Zajištění hygieny pacienta je neodmyslitelnou součástí náplně práce NLZP  

na jednotkách intenzivní péče. Kromě hygienických a protiinfekčních aspektů zahrnuje 

také aspekt zachování důstojnosti pacienta odkázaného na péči zdravotníků. Přesto  

se téměř třetina dotázaných 22 (26,51 %) domnívala, že se hygiena u pacienta na ECMO 

podpoře provádí pouze výjmečně a 3 (3,6 %) respondenti uvedli, že se neprovádí vůbec, 

jak je ilustrováno tabulkou č. 21 a výsečovým grafem č. 18. Přítomnost perfuziologa 

během hygienické péče pacienta, který má na starosti aktivní zajištění kanyl proti 

dislokaci, zvyšuje bezpečnost celé procedury. Jak je patrné z grafu č. 18 (pruhový), nejvíce 

správných odpovědí uvedli respondenti z KJIP.  

Tabulka 21 Celková hygienické péče u pacienta na ECMO podpoře 
Celková hygienická péče u pacienta na ECMO podpoře 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

neprovádí se, aby se předešlo 
vytažení kanyl 

0 2 1 3 (3,61 %) 

provádí se pouze výjimečně 16 1 5 22 (26,51 %) 

provádí se 2krát denně za 
přítomnosti perfuziologa 

13 (44,83 %) 25 (89,29 %) 20 (76,92 %) 58 (69,88 %) 

 
Graf 18 Celková hygienická péče u pacienta na ECMO podpoře dle oddělení a celkem 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o provádění hygienické péče u pacienta  

na ECMO podpoře výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí  

69,88 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných 

odpovědí 97,10 %. 
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Otázka č. 11 Polohování pacienta na ECMO podpoře 

 Pacient napojený na ECMO podporu bývá mnoho dní immobilní, přesto třetina 

dotázaných 25 (30,12 %) by takového pacienta nikdy nepolohovala. Prevence dekubitů je 

samozřejmě nezbytná i u pacienta na ECMO podpoře v závislosti na jeho aktuálním 

hemodynamickém stavu. Většinou polohujeme na poloboky, můžeme i na boky  

a dle zkušeností našich kolegů z Univerzitní kliniky v Regensburgu (Německo) někteří 

pacienti s V-V typem podpory dokonce mohou chodit. Správná odpověď byla uvedena  

52 (62,65 %) respondenty. Z celkového počtu 6 (7,23 %) dotázaných uvedlo nesprávně,  

že pacienta na ECMO podpoře polohujeme bez omezení a 1 respondent věděl,  

že ve specifických případech můžeme pacienta umístit také do pronační polohy, jak je 

znázorněno výsečovým grafem č. 19. Tato poloha je možná u pacienta s V-V typem 

podpory s periferní kanylací dvoucestnou kanylou Avalon. Tuto kanylu ve FN Plzeň zatím 

nepoužíváme a proto je úspěšnost u tohoto bodu otázky tak nízká. Podrobný přehled je 

uveden v tabulce č. 22. 

Tabulka 22 Polohování pacienta na ECMO podpoře 
Pacienta na ECMO podpoře polohujeme 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

nikdy nepolohujeme 9 8 8 25 (30,12 %) 

polohujeme dle hemodynamické stability 
pacienta a funkčnosti mimotělního oběhu 

18 (62,07 %) 16 (57,14 %) 18 (69,23 %) 52 (62,65 %) 

polohujeme bez omezení, vždy 
dodržujeme zvednutí horní poloviny těla 
minimálně o 30° jako prevenci 
mikroaspirace 

1 5 0 6 (7,23 %) 

v určitých případech lze využít i pronační 
polohu 

1 (3,45 %) 0 0 1 (1,20 %) 

Z grafu č. 19 (pruhový) je patrné, že je četnost správných odpovědí na všech třech 

odděleních obdobná. 

Graf 19 Polohování pacienta na ECMO podpoře dle oddělení celkem 

 
 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o možnosti polohování pacienta na ECMO 

podpoře zlepšila i když ne tak, aby úspěšně odpověděla alespoň nadpoloviční většina 

respondentů. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 1,20 % a bezprostředně 

po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 43,48 %. 
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Otázka č. 12 Převazy perkutánně zavedených ECMO kanyl provádí NLZP 

Převazy kanyl jsou důležité nejen jako prevence infekce, ale také z důvodu 

kontroly jejich pozice a kontroly stavu tkání v okolí vstupu kanyly přes kůži. Pokud převaz 

provádí dvě osoby, z nichž jedna zajišťuje polohu kanyly během převazu, je riziko 

dislokace kanyly minimální. Převaz kanyly jednou denně je u nekomplikovaného pacienta 

na ECMO podpoře dostačující, ale například u pacienta krvácejícího z okolí zavedené 

kanyly je potřeba převazovat opakovaně dle aktuálního stavu obvazu. Toto pravidlo  

se jistě může mírně lišit mezi jednotlivými ECMO centry, nicméně pro FN Plzeň platí výše 

uvedený postup. Správnou odpověď uvedla téměř polovina dotázaných 38 (45,78 %).  

14 (16,87 %) respondentů se milně domnívalo, že se převazy neprovádí vůbec. 9 (10,84 %) 

dotázaných uvedlo, že se kanyly převazují 1x denně, což je v zásadě správně, ale neplatí  

to pro pacienty s komplikací v místě zavedení kanyly, například při krvácení,  

nebo při infekci. 22 (26,51 %) dotázaných uvedlo, že se převaz provádí pouze v případě 

potřeby, což není běžná praxe ve FN Plzeň, jak je patrné z tabulky č. 23 a znázorněno  

ve výsečovém grafu č. 20. Nejvíce správných odpovědí- 17 uvedli respondenti z KCH RES 

(graf č. 20 pruhový), ale zároveň 6 dotázaných ze stejného oddělení uvedlo, že NLZP 

převaz perkutánně zavedených kanyl neprovádí vůbec, což je v rozporu s dosavadní praxí 

ve FN Plzeň.  

Tabulka 23 Převazy perkutánně zavedených ECMO kanyl 
Převazy perkutánně zavedených ECMO kanyl provádí NLZP 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

pouze dle potřeby 10 10 2 22 (26,51 %) 

dle potřeby, minimálně však 
jednou denně 

12 (41,38 %) 9 (32,14 %) 17 (65,38 %) 38 (45,78 %) 

pouze jednou denně 3 5 1 9 (10,84 %) 

neprovádí 4 4 6 14 (16,87 %) 

 

Graf 20 Převazy perkutánně zavedených kanyl dle oddělení a celkem 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o převazech perkutánně zavedených kanyl 

výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 45,78 %  

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

86,96 %. 
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Otázka č. 13 Převazy chirurgicky zavedených ECMO kanyl provádí NLZP 

Třetina dotázaných 27 (32,53 %) uvedla správně, že převazy chirurgicky 

zavedených kanyl provádí chirurg, nikoliv NLZP. Převaz chirurgické rány může zahrnovat 

více různých úkonů: přidání nebo vyjmutí stehů, nekrektomii, stěr z rány, výplach rány  

a jiné, což primárně není v náplni práce NLZP. Jednoznačně nejvíce správných odpovědí 

na tuto otázku uvedli respondenti z KCH RES jak je zjevné z grafu č. 21 (pruhový). 

Vysvětlení je jednoznačné: většina pacientů s chirurgicky zavedenými kanylami byla 

hospitalizována právě na KCH RES.  

Přehled jednotlivých odpovědí je uveden v tabulce č. 24 a znázorněn výsečovým 

grafem č. 21, ze kterého vyplývá, že více než dvě třetiny respondentů neznali správnou 

odpověď. 

Tabulka 24 Převazy chirurgicky zavedených kanyl 
Převazy chirurgicky zavedených ECMO kanyl provádí NLZP 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

pouze dle potřeby 7 12 11 30 (36,14 %) 

dle potřeby, minimálně však jednou denně 13 7 0 20 (24,10 %) 

pouze jednou denně 4 2 0 6 (7,23 %) 

 neprovádí 5 (17,24 %) 7 (25,00 %) 15 (57,69 %) 27 (32,53 %) 

 
Graf 21 Převazy chirurgicky zavedených kanyl dle oddělení a celkem 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o převazech chirurgicky zavedených kanyl 

výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 32,53 %  

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

86,96 %. 

Otázka č. 14 Při odběru krve na vyšetření krevních plynů je nutno zadat hodnoty FiO2 

/frakce kyslíku/ pro správné vyhodnocení výsledku. U pacienta na ECMO podpoře 

zadáváme hodnotu 

U pacienta na V-A ECMO podpoře putuje velká část objemu krve z žilního systému 

pacienta do oxygenátoru ECMO systému a následně (již okysličená) zpět do tepenného 

systému pacienta. Plícemi tedy vůbec neprotéká. U pacienta na V-V podpoře je zpravidla 
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funkce plic výrazně postižena a maximum oxygenace probíhá na oxygenátoru ECMO 

přístroje, pokud pacient není ve weaningu. 52 (62,65 %) dotázaných odpovědělo správně, 

že zadávaná hodnota je z oxygenátoru ECMO přístroje, jak vyplývá z tabulky č. 25. 

Nejčastěji uvedli správnou odpověď respondenti z KCH RES, jak je znázorněno na grafu  

č. 22. 

Tabulka 25 Zadávání hodnoty FiO2 při odběru krevních plynů 
Zadání hodnoty FiO2 při odběru krevních plynů u pacienta na ECMO podpoře 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

hodnotu nastavenou na ventilátoru 
 

5 7 3 15 (18,07 %) 

hodnotu nastavenou na oxygenátoru 
ECMO přístroje 

15 (51,72 %) 14 (50,00 %) 23 (88,46 %) 52 (62,65 %) 

hodnotu nastavenou na ventilátoru a 
oxygenátoru sečteme 

0 0 0 0 (0 %) 

hodnotu nastavenou na ventilátoru a 
oxygenátoru zprůměrujeme 

9 7 0 16 (19,28 %) 

 
Graf 22 Zadávání hodnoty FiO2 při odběru krevních plynů 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o zadávání hodnot při odběru krve na vyšetření 

krevních plynů výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí  

62,65 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných 

odpovědí 89,86 %. 

 

Otázka č. 15 U pacienta s ECMO podporou je nutné mít krev s prodlouženým časem 

srážlivosti, a proto se v pravidelných intervalech odebírá krev na vyšetření aPTT 

/Aktivovaný parciální tromboplastinový čas/. Jaké je rozmezí tohoto vyšetření  

pro bezpečné vedení ECMO podpory?  

Hodnotu aPTT považuji za důležitou pro bezpečné vedení ECMO podpory, 

konkrétně pro prevenci srážení krve v oxygenátoru ECMO přístroje. Kromě aPTT 

sledujeme u pacienta na ECMO podpoře samozřejmě i další koagulační parametry a také 

hodnoty krevního obrazu, významné pro prevenci srážení krve, nebo naopak pro prevenci 

zvýšeného rizika krvácení. aPTT je však nejčastěji sledovanou hodnotou z vyšetření krve, 
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nezbytnou pro bezpečné vedení pacienta na ECMO podpoře. Správnou odpověď uvedla 

téměř polovina respondentů 39 (46,99 %), jak je popsáno v tabulce č. 26 a znázorněno 

výsečovým grafem č. 23.  Při porovnání četnosti správných odpovědí je výsledek obdobný 

u respondentů z KJIP a KCH RES jak je patrné z grafu č. 23 (pruhový). 

Tabulka 26 Hodnota aPTT pro bezpečné vedení ECMO podpory 
Hodnota aPTT pro bezpečné vedení ECMO podpory 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

20-30 s 11 1 2 14 (16,87 %) 

30-50 s 9 11 10 30 (36,14 %) 

50-60 s 9 (31,03 %) 16 (57,14 %) 14 (53,85 %) 39 (46,99 %) 

 
Graf 23 Hodnota aPTT  dle oddělení a celkem 

  

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o hodnotách odběru krve na vyšetření 

aktivovaného parciálního tromboplastinového  času k bezpečnému vedení ECMO podpory 

výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 46,99 %  

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

89,86 %. 

 

6.1.3 Vyhodnocení otázek 16- 22 (dílčí cíl 2B- žádoucí znalosti) 

Otázka č. 16 Pro správný účinek Heparinu je nutné sledovat i hodnoty AT/Antitrombinu, 

dříve označovaný jako ATIII/. Jeho fyziologické rozmezí je: 

Znalost hodnoty antitrombinu považuji za žádoucí pro bezpečné vedení pacienta 

na ECMO podpoře, protože ovlivňuje účinek heparinu a tím úroveň srážlivosti krve 

pacienta. Antitrombin je inhibitor trombinu a heparin bez dostatečné hladiny 

antitrombinu nemůže plně rozvinout svůj účinek. Pokud hladina antitrombinu klesne  

na 50 % běžné hodnoty, zvyšuje se riziko trombembolických komplikací stonásobně 

(Kasal, 2010). Správně na tuto otázku odpovědělo 42 (50,60 %) dotázaných jak je patrné 

z tabulky č. 27. Z grafu č. 24 (pruhový) vyplývá, že správné odpovědi uvedl srovnatelný 
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počet NLZP z KJIP a KCH RES.  Ve výsečovém grafu č. 24 je znázorněno, že polovina 

z celkového počtu dotazovaných, 42 (50,60 %) odpověděla správně.  

Tabulka 27 Fyziologické hodnoty antitrombinu 
Fyziologické rozmezí  

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

30-60% 14 8 2 24 (28,92 %) 

70-110% 5 (17,24 %) 18 (64,28 %) 19 (73,07 %) 42 (50,60 %) 

110-130 % 10 2 5 17 (20,48 %) 

 
Graf 24 Hodnoty Antitrombinu dle oddělení a celkem 

  

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o kontrole fyziologického rozmezí hodnot 

Antitrombinu výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 50,60 % 

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

78,26 %. 

 

Otázka č. 17 Dopplerovské vyšetření dolních končetin se u pacienta na ECMO podpoře 

provádí v pravidelných intervalech. Uveďte, o čem nás toto vyšetření informuje: 

Dopplerovské vyšetření ultrazvukem patří dnes již mezi běžná bed- side vyšetření 

průtoku krve periferními tepnami dolních končetin, prováděná NLZP na jednotkách 

intenzivní péče. U pacienta na ECMO podpoře je uvedené vyšetření důležité u V-A ECMO 

podpory a to jak u centrálního, tak i periferního typu kanylace. Zejména periferní typ 

kanylace, kdy je odvodná kanyla z ECMO přístroje zavedena do femorální tepny pacienta, 

je vysokým rizikem pro vznik ischemie dolní končetiny z důvodu omezení průtoku krve 

periferně od zavedené kanyly. Včasná detekce špatného průtoku krve na periferii dolní 

končetiny může doslova pacienta zachránit od možné závažné komplikace ischémie dolní 

končetiny. Někteří respondenti uvedli, že nás vyšetření informuje o žilním systému dolní 

končetiny, takové vyšetření však vyžaduje barevné Dopplerovské vyšetření, zcela jiný 

přístroj a nespadá do běžné náplně NLZP ve FN Plzeň. Proto jsem správnou odpověď 

vyhodnotila u 44 respondentů (53,01 %), kteří uvedli, že toto vyšetření provádí z důvodu 



    

62 

 

kontroly prokrvení dolních končetin, jak je znázorněno v grafu č. 25. Počet správných 

odpovědí byl obdobný na KJIP a KCH RES, jak je uvedeno v tabulce č. 28. 

 
Tabulka 28 Dopplerovské vyšetření dolních končetin 

Dopplerovské vyšetření dolních končetin nás informuje o 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

prokrvení dolních končetin 10 (34,48 %) 16 (57,14 %) 18 (69,23 %) 44 (53,01 %) 

náplni žil dolních končetin 1 0 2 3 (3,61 %) 

žilní průchodnost 10 8 2 20 (24,10 %) 

nevím 8 4 4 16 (19,28 %) 

 
Graf 25 Dopplerovské vyšetření dolních končetin celkem 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o významu Dopplerovského vyšetření dolních 

končetin u pacientů na ECMO podpoře výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost 

správných odpovědí 53,01 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla 

úspěšnost správných odpovědí 89,86 %. 

 

Otázka č. 18 Specifická monitorace spojená s ECMO metodou užívaná standardně u 
těchto pacientů je cerebrální oxymetrie. Naměřené hodnoty vypovídají o: 

Měření regionální tkáňové saturace je důležité nejen u pacientů na ECMO 

podpoře. Cerebrální oxymetrie, někdy také NIRS (near infrared spectroscopy-blízká 

infračervená spektroskopie) je stále častěji používána u kriticky nemocných pacientů  

na JIP odděleních, ale také u pacientů během operačních výkonů, kde se předpokládá 

významné riziko snížení průtoku okysličené krve mozkovou tkání. Detekční čidla se 

formou samolepící náplasti umisťují nejčastěji na čelo- frontální část lebky, a pokud máme 

vícekanálový přístroj, tak i na bérce pacienta. Informace je důležitá pro prevenci ischemie 

měřených tkání. U pacienta na ECMO podpoře je standardně saturace měřena v mozkové 

tkáni a dle možností také tkáni dolních končetin.  
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Správně odpovědělo 64 respondentů (77,11 %) jak je patrné z tabulky č. 29. 

Z grafu č. 26 je zřejmé, že správně odpověděl dle relativní četnosti obdobný počet 

dotazovaných z KJIP i KCH RES oddělení. 
Tabulka 29 Cerebrální oxymetrie 

Cerebrální oxymetrie 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

koncentrace hemoglobinu (Hb) v krvi  0 0 3 3 (3,61 %) 

nasycení hemoglobinu kyslíkem 
v mozku- regionální tkáňová saturace 

19 (65,51 %) 23 (82,14 %) 22 (84,62 %) 64 (77,11 %) 

elektrické aktivitě mozku 0 0 0 0 (0 %) 

perfuzním tlaku mozku 10 5 1 16 (19,28 %) 

 
Graf 26 Cerebrální oxymetrie dle oddělení 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o monitoraci s použitím cerebrální oxymetrie 

výrazně zlepšila i když v prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí také poměrně 

vysoká 77,11 %. Bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost 

správných odpovědí 94,20 %. 

 
Otázka č. 19 Druh ECMO podpory se volí dle diagnózy pacienta. Znáte dva základní 

druhy?  

Znalost rozdílů mezi druhem ECMO podpory je důležitá pro správnou 

ošetřovatelskou péči o pacienta napojeného na uvedenou podporu. Dle výsledků 

v tabulce č. 30 a z výsečového grafu č. 27 je zřejmé, že polovina respondentů 42 (50,60 %) 

nezná druhy ECMO podpory. To může mít vážné důsledky při odhadu závažnosti  

a urgence řešení komplikací spojených s ECMO podporou, respektive při předcházení 

možným komplikacím. Z grafu č. 27 (pruhový) je zřejmé, že nejčastěji správně odpověděli 

respondenti z KCH RES.   

Tabulka 30 Druh ECMO podpory 
Druh ECMO podpory 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

nevím 20 15 7 42 (50,60 %) 

ano (V-V, V-A) 9 (31,03 %) 13 (46,42 %) 19 (73,07 %) 41 (49,40 %) 
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Graf 27 Základní druhy ECMO podpory dle oddělení a celkem 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o rozdělení ECMO na dva základní druhy 

podpory výrazně zlepšila, v prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 49,40 %  

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

94,20 %. 

 
Otázka č. 20 Jaké znáte 2 nejčastější způsoby zavedení kanyl pro ECMO podporu? 

Způsob kanylace u pacienta na ECMO podpoře má samozřejmě zásadní význam 

pro ošetřovatelskou péči o takového pacienta. Počínaje přípravou pacienta před kanylací, 

následnou péčí o kanylační místa až po znalost možných rizik manipulace s kanylami  

a hadicovým setem, například při hygieně pacienta a také při řešení možných komplikací. 

Správně na tuto otázku odpovědělo 36 dotázaných (43,37 %) a počet správných odpovědí 

je nejčastější u respondentů z řad NLZP KJIP, jak je uvedeno v tabulce č. 31. 

Tabulka 31 Způsoby zavedení kanyl pro ECMO podporu 
Způsoby zavedení kanyl pro ECMO podporu 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

nevím 19 14 12 45 (54,22 %) 

centrální x periferní 0 0 2 2 (2,41 %) 

perkutánně x chirurgicky 10 (34,48 %)  14 (50,00 %) 12 (46,15 %) 36 (43,37 %) 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o způsobu zavedení kanyl (perkutánně  

a chirurgicky) pro ECMO podporu výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost 

správných odpovědí 45,78 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla 

úspěšnost správných odpovědí 89,86 %. 

 

Otázka č. 21 Jaká znáte místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu 

Zde jsem očekávala odpověď periferní nebo centrální typ kanylace a případně 

názvy konkrétních cév vhodných pro zavedení ECMO podpory. Nicméně vyjmenování 

jednotlivých cév, vhodných ke kanylaci považuji také za správnou odpověď. Cílem této 

otázky bylo, aby si respondenti uvědomili, že kanylační místa jsou různá, dle typu ECMO 

podpory a mohou být různá i kvůli anatomickým poměrům konkrétního pacienta.  

Na vysvětlení této otázky jsem se zaměřila v teoretické části kapitoly 1.4.  Periferní  
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a centrální zavedení ECMO- cévní přístupy, a dále v powerpointové prezentaci v rámci 

edukace NLZP uvedených JIP oddělení. Z celkového počtu dotazovaných 25 (30,12 %) 

respondentů nedokázalo odpovědět vůbec, ostatních 58 (69,88 %) respondentů uvedlo 

alespoň některé z cévních přístupů, jak je patrné z tabulky č. 32. Z grafu č. 28 je zjevné,  

že absolutní četnost správných odpovědí respondentů ze všech tří oddělení je obdobná. 

Tabulka 32 Místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu 
Místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

nevím 10 10 5 25 (30,12 %) 

správná odpověď 19 (65,51 %) 18 (64,28 %) 21 (80,77 %) 58 (69,88 %) 

 

Graf 28 Místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o místech pro zavedení kanyl pro ECMO 

podporu- centrálním a periferním typu kanylace výrazně zlepšila. V prvním testu byla 

úspěšnost správných odpovědí 69,88 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO 

podpory byla úspěšnost správných odpovědí 89,86 %. 

 

Otázka č. 22 Popište vlastními slovy, o čem vypovídají uvedené hodnoty na řídící 

jednotce- monitoru ECMO přístroje 

Řídící jednotka ECMO přístroje nás informuje o aktuálních parametrech 

podpůrného oběhu. Je žádoucí, aby NLZP rozuměli základním údajům řídící jednotky, jako 

jsou hodnoty tlaku a průtoku přístrojem. Například hodnota průtoku ECMO přístrojem  

by měla být jedním z parametrů, které má NLZP sledovat během monitorace a předávat 

následující směně v rámci snahy o dodržení nastavených cílů léčby, jak bylo určeno 

lékařem. Z výsledků odpovědí uvedených v tabulce č. 33 je patrné, že částečně správně 

odpovídali převážně respondenti z KCH RES a z grafu č. 29 vyplývá, že pouze  

7 respondentů (8,43 %) z celkového počtu 83 odpovědělo zcela správně.  
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Tabulka 33 Hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje 
Hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje- správně zodpovězeno 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

venózní tlak 4 3 7 14 (16,87 %) 

arteriální tlak 2 1 6 9 (10,84 %) 

průtok 6 9 15 30 (36,14 %) 

nevím 10 8 8 26 (31,33 %) 

všechny odpovědi správně 1 (3,45 %) 2 (7,14 %) 4 (15,38 %) 7 (8,43 %) 

 

Graf 29 Hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje- zcela správné odpovědi 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o výpovědi hodnot zobrazených na řídící 

jednotce ECMO přístroje výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných 

odpovědí pouze 8,43 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla 

úspěšnost správných odpovědí 60,87 %. 

 

6.1.4 Vyhodnocení otázek 23- 27 (dílčí cíl 2C- nadstavbové znalosti) 

Otázka č. 23 Jste schopen /schopna studovat odbornou literaturu v cizím jazyce?  

Očekávala jsem větší znalost cizího jazyka zejména mezi mladšími respondenty 

z řad NLZP a předpokládala souvislost s eventuálním studiem cizojazyčné literatury. Tento 

předpoklad se nepotvrdil a jediný závěr z této otázky je, že znalosti cizích jazyků jsou 

chabé. Jak vyplývá z tabulky č. 34, 73 respondentů (87,95 %) uvedlo, že v cizím jazyce 

nejsou schopni odbornou literaturu studovat.             

Tabulka 34 Znalost cizího jazyka 
Znalost cizího jazyka 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

ne 27 26 20 73 (87,95 %) 

ano 2 2 6 10 (12,05 %) 

anglický jazyk 1 2 5 8 (9,64 %) 

německý jazyk 1 0 1 2 (2,41 %) 
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Otázka č. 24 Znáte publikaci v českém jazyce o metodě ECMO 

Zde se všichni respondenti shodli, jak je uvedeno v tabulce č. 35, že žádnou 

publikaci neznají. Zamýšlím se nad tím, že v ECMO centru se 43 pacienty léčenými 

v rozmezí posledních tří let, by měla být taková publikace dostupná na každém 

z příslušných oddělení. Jako vhodná mě napadá publikace autorů Ošťádal & Bělohlávek 

(2013), která není určená přímo NLZP, ale je kapesního rozsahu a velmi prakticky 

zaměřená, navíc také aktuální. Jednotlivé články o ECMO metodě v českém jazyce jsou 

samozřejmě dostupné na internetu.  

Tabulka 35 Znalost publikace O metodě ECMO 
Znalost publikace O metodě ECMO 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

ne 29 28 26 83 (100 %) 

ano 0 0 0 0 (0 %) 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o znalosti publikace na téma ECMO zlepšila. 

V prvním testu nikdo z respondentů neuvedl, že by znal jakoukoliv publikaci o ECMO 

metodě. Bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory 60,87 % respondentů 

uvedlo, že již publikaci znají, to znamená, že ji případně mohou vyhledat a studovat.  

 

Otázka č. 25 Mezi 4 základní komponenty  ECMO podpory patří 

Umět pojmenovat základní komponenty ECMO systému považuji za důležité  

pro porozumění principu  metody, ale také pro bezpečnou základní komunikaci mezi NLZP 

a lékaři, NLZP a perfuziology. Na tuto otázku jsem se zaměřila v teoretické části v kapitole 

Základní části ECMO systému 1. 5 a také v powerpointové prezentaci během edukace 

respondentů z řad NLZP. Jako správnou odpověď považuji určení všech  

4 základních komponent: hadicového systému, oxygenátoru, kanyl a centrifugální pumpy. 

Zcela správně na tuto otázku odpovědělo celkem 37 (44,58 %) respondentů, jak je 

uvedeno v tabulce č. 36 a ve výsečovém grafu č. 30. V této tabulce uvádím také přehled 

odpovědí na jednotlivé položky v dotazníku. Nejčastěji byla zcela správná odpověď 

uvedena respondenty z oddělení KCH RES, jak je uvedeno v následujícím sloupcovém 

grafu č. 30. 

Tabulka 36 Základní komponenty ECMO podpory 
Základní komponenty ECMO podpory 

 MJIP KJIP KCH RES CELKEM 

hadicový systém 25 16 23 64 (77,11 %) 

oxygenátor 26 16 24 66 (79,52 %) 

kardiotomický rezervoár 5 1 1 7 (8,43 %) 

kanyly 19 15 22 56 (67,47 %) 

hemokoncentrační kapsle 7 1 3 11 (13,25 %) 

centrifugální pumpa 18 16 22 56 (67,47 %) 

kardioplegický roztok 3 0 0 3 (3,61 %) 

odpadní vak 0 0 0 0 (0 %) 

všechny odpovědi správně 9 (31,03 %) 9 (32,14 %) 19 (73,07 %) 37 (44,58 %) 
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Graf 30 Základní komponenty ECMO podpory dle oddělení a celkem 

  

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o čtyřech základních komponentech ECMO 

systému výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 44,58 %  

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

82,61 %. 

 
Otázka č. 26 K výpočtu plného průtoku krevního čerpadla zejména u veno-arteriální 

podpory ECMO přístroje je nezbytné znát hodnotu/y 

Průtok krevním čerpadlem je samozřejmě nastaven perfuziologem dle ordinace 

lékaře a zejména dle druhu ECMO podpory. Zejména u úplné srdeční podpory by se měl 

průtok krevním čerpadlem vyrovnat srdečnímu výdeji pacienta, zatím co u veno- venózní 

podpory se řídíme zejména výsledky vyšetření krevních plynů. Během vedení pacienta  

na ECMO podpoře se nastavený průtok mění v závislosti na klinickém stavu pacienta  

a úkolem NLZP je tuto hodnotu průběžně monitorovat. Například u 60 kg vážící ženy  

by měl průtok 6 litrů za minutu vyvolat minimálně otázku NLZP, zda je tato hodnota 

opravdu léčebným cílem, stejně jako průtok 2 litry za minutu u 100 kg vážícího muže, 

pokud se nejedná o weaning. Podrobněji o nastavení průtoku krevního čerpadla se věnuji 

v kapitole Vedení ECMO 1.6. 

Proto je vhodné, aby NLZP měli představu podle jakých 2 základních údajů  

o pacientovi průtok krevního čerpadla u veno- arteriální podpory počítáme. Z tabulky  

č. 37 je patrné, že správně odpovědělo 62 (74,70 %) dotázaných a z grafu č. 31 je zjevné, 

že najčastěji uvedli správnou odpověď respondenti z KJIP, i když výsledky se celkově zdají 

být obdobné na všech třech odděleních.  

Tabulka 37 Výpočet průtoku krevním čerpadlem zejména u veno- arteriální ECMO podpory 
Výpočet průtoku krevním čerpadlem zejména u veno- arteriální ECMO podpory 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

výšku pacienta 0 1 0 1 (1,21 %) 

váhu pacienta 3 2 2 7 (8,43 %) 

výšku i váhu pacienta 20 (68,96 %) 23 (82,14 %) 19 (73,07 %) 62 (74,70 %) 

žádnou z výše uvedených hodnot 
nepotřebujeme 

6 2 5 13 (15,66 %) 
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Graf 31 Výpočet průtoku krevním čerpadlem zejména u veno- arteriální ECMO podpory 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o principu výpočtu průtoku krevním čerpadlem 

zejména u V-A ECMO výrazně zlepšila, i když i v prvním testu byla úspěšnost správných 

odpovědí poměrně vysoká 74,70 %. Bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory 

byla úspěšnost správných odpovědí 95,65 %. 

 

Otázka č. 27 Nedostatek cirkulujícího objemu u pacienta na ECMO podpoře se projeví 

Tato otázka měla za úkol zjistit, zda respondenti znají projev nedostatečného 

cirkulujícího objemu, jednu z nejčastějších situací u pacienta na ECMO podpoře. Tím je 

balancování cirkulujícího objemu, což je samozřejmě primárně úkol ošetřujícího lékaře, 

nicméně NLZP monitorují průběžně, jak se tento léčebný cíl daří plnit. Všechny odpovědi 

správně uvedlo 8 (9,64 %) respondentů, jak vyplývá z grafu č. 32. V následující tabulce  

č. 38 je přehled úspěšnosti správných odpovědí. Z tabulky je patrné, že respondenti ze 

všech tří oddělení nejčastěji správně uvedli: přisávání venózní kanyly a hadicového setu 

před oxygenátorem, tzv. „cukání hadic“ – jedná se o příznak, který není číselně 

vyjádřitelný, ale je to klinická zkušenost respondentů. Na rozdíl od údajů na řídící jednotce 

ECMO přístroje, kde je třeba znát význam konkrétních čísel. 

Tabulka 38 Projev nedostatku cirkulujícího objemu u pacienta na ECMO podpoře 
Projev nedostatku cirkulujícího objemu u pacienta na ECMO podpoře 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

snížením průtoku krevním čerpadlem 14 9 9 32 (35,55 %) 

zvýšením průtoku krevním čerpadlem 2 0 0 2 (2,41 %) 

přisáváním venózní kanyly a hadicového 
setu před oxygenátorem /tzv.,,cukání 
hadic“/ 

18 14 23 55 (66,27 %) 

vysokou hodnotou negativního 
venózního tlaku 

6 4 7 17 (20,48 %) 

nízkou hodnotou negativního venózního 
tlaku 

10 4 2 16 (19,28 %) 

všechny odpovědi správně 2 (6,89 %) 2 (7,14 %) 4 (15,38 %) 8 (9,64 %) 
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Graf 32 Projev nedostatku cirkulujícího objemu  

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o projevech nedostatku cirkulujícího objemu  

u pacienta na ECMO podpoře výrazně zlepšila. V prvním testu byla úspěšnost správných 

odpovědí 9,64 % a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost 

správných odpovědí 65,21 %. 

 

6.1.5 Vyhodnocení otázek 28- 31 (cíl 2C- zjistit problematické situace) 

Otázka č. 28 Péče o pacienta na JIP je náročná a stresující. Považujete péči o pacienta 

napojeného na ECMO přístroj za ještě více stresující?  

Tato otázka byla zaměřena na subjektivní vnímání NLZP, kteří se starají o pacienta 

na ECMO podpoře. Většina dotázaných 59 (71,08 %) považuje ošetřovatelskou péči  

o takového pacienta za stresující více, než je tomu v případě „běžného“ pacienta na JIP. 

Důvody stresu jsou rozdílné, jak je patrné z tabulky č. 39. Kromě odpovědi 

nedostatek dostupných informací 23 (27,71 %) a nedostatek znalostí 34 (40,96 %) o ECMO 

metodě, uvedlo nezanedbatelné procento 10 (12,04 %) dotázaných různé obavy 

z běžných postupů při léčbě pacienta na ECMO. Patří sem dekanylace, možné komplikace 

a například také nedostupnost perfuziologa.  

 
Tabulka 39 Stres u NLZP při ošetřování pacienta na ECMO podpoře 

Je pro Vás péče o pacienta na ECMO metodě více stresující 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

ne 10 5 9 24 (28,92 %) 

ano 19 23 17 59 (71,08 %) 

nedostatek dostupných informací o 
metodě ECMO 

11 8 4 23 (27,71 %) 

nedostatek znalostí o metodě 
ECMO 

13 10 11 34 (40,96 %) 

špatnou spoluprácí 
s perfuziologem- nedostupnost 

1 0 1 2 (2,41 %) 

jiné 1 1 6 8 (9,63 %) 
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Otázka č. 29 Vyjmenujte komplikace, se kterými jste se setkal/a u pacienta napojeného 

na ECMO podporu:  

Tato otázka je zpětnou vazbou pro perfuziology. Zajímavé je, že dle statistik 

perfuziologů došlo například ke krvácení v okolí kanyly u pacienta na ECMO podpoře  

za uvedené období tří let celkem 8 krát, jak je uvedeno v kapitole 5.6 Komplikace  

u pacientů napojených na ECMO podporu, v tabulce č. 8. Z odpovědí NLZP ale vyplynulo, 

že se setkali s krvácením okolo kanyly v 25 (30,12 %) případech, jak je uvedeno v tabulce 

č. 40, což je násobně více, než uvádí statistiky perfuziologů. Vysvětlením může být 

nepřesnost statistik perfuziologů, nebo identické krvácení popisuje více NLZP, například ti, 

kteří se střídali u jednoho krvácejícího pacienta. Obdobné je toto „přečíslení“ i u ostatních 

komplikací. Tabulka č. 40 popisuje všechny komplikace, které uvedli NLZP ze všech 

dotazovaných oddělení. Téměř třetina dotazovaných, 29 (34,94 %) neuvedla komplikaci 

žádnou. 

Nejčastěji zmiňovanou komplikací je krvácení v okolí kanyly a zavzdušnění systému 

ECMO, jak je patrné z grafu č. 33.  

Tato otázka byla pro mne důležitá, protože mi umožnila analyzovat nejčastější 

komplikace, se kterými se setkali respondenti ze všech tří oddělení. Uvedené komplikace 

jsem následně popsala v doporučeném postupu, kde zároveň nabízím jejich správné 

řešení, respektive prevenci. Doporučený postup je v příloze této diplomové práce.  

Tabulka 40 Komplikace během ošetřování pacienta na ECMO podpoře uvedené NLZP 
Komplikace během ošetřování pacienta na ECMO podpoře 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

žádné 14 8 7 29 (34,94 %) 

ischémie DK 1 4 2 7 (8,43 %) 

krvácení okolo kanylace 8 8 9 25 (30,12 %) 

zavzdušnění systému 5 10 7 22 (26,51 %) 

hypotenze po napojení 5 0 3 8 (9,64 %) 

dislokace kanyly 1 1 7 9 (10,84 %) 

trombotizace setu 0 0 2 2 (2,41 %) 

špatná manipulace s pacientem 0 0 1 1 (1,20 %) 
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Graf 33 Komplikace během ošetřování pacienta na ECMO podpoře uvedené NLZP 

 
 
Otázka č. 30 Pokud dojde k zástavě krevní pumpy z důvodu výpadku elektrické energie  
a není k dispozici ani žádný náhradní zdroj, je nutné:  

 
1. u V- V podpory  

Tato otázka měla za cíl zamyšlení nad krizovou situací u pacienta na V-V podpoře. 

NLZP by měli vědět, že pacient na V-V podpoře má zachovanou funkci srdce a proto 

v případě zastavení ECMO přístroje neselhává krevní oběh okamžitě. Může selhat 

následně v rozmezí několika desítek minut až hodin v důsledku hypoxie. Správně  

na uvedenou otázku odpovědělo celkem 23 (27,71 %) respondentů, kteří uvedli odpověď 

pouze navýšit frakci kyslíku na ventilátoru a zajistit přivolání perfuziologa. Chybně 

odpovědělo celkem 48 (57,83 %) respondentů. Celkem 12 (14,46 %) respondentů uvedlo 

možnost nevím, jak je patrné z výsečového grafu č. 34. Dále z grafu č. 34 (pruhový)  

je zřejmé, že nejčastěji uvedli správnou odpověď respondenti z KCH RES.   

Graf 34 Zástava krevní pumpy u V-V ECMO podpory a její řešení dle oddělení a celkem 
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2. u úplné V-A podpory 

Tato otázka měla za cíl zamyšlení nad krizovou situací u pacienta na V-A podpoře.  

NLZP by měli vědět, že pacient na V-A podpoře je převážně zcela závislý na ECMO 

přístroji a proto v případě zastavení krevní pumpy selže krevní oběh okamžitě. Jedná se 

tedy o emergentní situaci, která zpravidla vyžaduje jak farmakologickou resuscitaci,  

tak i kompresi hrudníku. Podrobně popisuji postup řešení takové situace v kapitole 9.3 

uvedené v doporučeném postupu, který je součástí této práce. Zajímavé je, že u V-A 

ECMO byla správná odpověď (je nutné zahájit ruční pohon pomocí kliky, popřípadě zahájit 

srdeční masáž a současně zajistit přivolání  perfuziologa) uvedena častěji, a to celkem  

v 63 (75,90 %) případech, než u obdobného problému s V-V ECMO, jak je patrné 

z výsečového grafu č. 35. Celkem 8 (9,64 %) uvedlo chybnou odpověď a 12 (14,46 %) 

uvedlo možnost nevím. Dále z grafu č. 35 (pruhový) je zřejmé, že správnou odpověď zvolili 

NLZP ze všech tří oddělení v téměř stejné absolutní četnosti.  

 
Graf 35 Zástava krevní pumpy u V-A ECMO podpory a její řešení dle oddělení a celkem 

  

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o správném postupu v případě nečekaného 

zastavení krevní pumpy u V-A i V-V ECMO podpory výrazně zlepšila. V prvním testu byla 

úspěšnost správných odpovědí na obě podotázky 27,71 % a bezprostředně po semináři  

na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 95,65 %. 

 
Otázka č. 31 ECMO přístroj je vybaven senzorem na detekci vzduchu v hadicovém 
systému. V případě alarmu o přítomnosti velkého množství vzduchu v systému, je 
nutné:  /určete pořadí jednotlivých kroků 1- 5 / správné pořadí 5-3-1-4-2/  

a) vypnout alarm  
b) zajistit přivolání lékaře a perfuziologa  
c) zkontrolovat hadicový systém ECMO přístroje  
d) zkontrolovat těsnost všech invazivních vstupů  
e) v přítomnosti většího množství vzduchu set zasvorkovat 

Zavzdušnění sytému ECMO je druhou nejčastější komplikací uvedenou NLZP 

v dotazníku, jak je patrné z  otázky č. 29. Je tedy logické, že by měli umět tuto situaci 

správně řešit. Správné pořadí jednotlivých kroků odpovědělo 13 (15,66 %) respondentů, 

jak uvádí tabulka č. 41 a jak je znázorněno výsečovým grafem č. 36. Nejčastěji uvedli 
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správnou odpověď respondenti z KCH RES, nicméně jedná se o 10 respondentů z 26,  

což je méně než polovina, jak znázorňuje sloupcový graf č. 36. 

Na objasnění správného postupu jsem se zaměřila v powerpointové prezentaci, 

přednesené po vyhodnocení tohoto dotazníku. Zároveň postup řešení uvádím 

v doporučeném postupu v kapitole 9.2.  

 
Tabulka 41 Řešení pořadí jednotlivých kroků při zavzdušnění systému 

Pořadí jednotlivých kroků při zavzdušnění systému 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

nevím 14 9 5 28 (33,73 %) 

určené špatné pořadí  14 17 11 42 (50,61 %) 

určené správné pořadí 1 (3,44 %) 2 (7,14 %) 10 (38,46 %) 13 (15,66 %) 

 
Graf 36 Určení správného pořadí jednotlivých kroků při zavzdušnění systému dle oddělení a celkem 

 

Po edukaci se úroveň znalostí NLZP o správném postupu v případě přítomnosti 

velkého množství vzduchu v systému ECMO přístroje zlepšila, i když ne tak výrazně,  

jak jsem očekávala. V prvním testu byla úspěšnost správných odpovědí 15,66 %  

a bezprostředně po semináři na téma ECMO podpory byla úspěšnost správných odpovědí 

36,23 %. Bezpečné řešení uvedené komplikace tedy zřejmě vyžaduje častější edukaci  

a nácvik. 

 
Vyhodnocení otázky č. 32 (analyzovat zájem respondentů o způsobu další edukace o 
metodě ECMO)  
 
Otázka č 32 Chtěl/a byste se dozvědět více informací o této metodě?  

Tato otázka byla pro mne důležitá z hlediska další edukace respondentů. Převážná 

většina se vyjádřila, že chtějí získat další informace 80 (96,39 %) o ECMO metodě,  

což vnímám jako pozitivní příslib možného zlepšení úrovně znalostí NLZP z uvedených 

oddělení, jak je uvedeno v tabulce č. 42. Nejčastěji požadovaný zdroj informací uvedli 

NLZP stručný manuál (55 respondentů, resp. 66,27 %) jak je znázorněno v grafu č. 37,  

což je poměrně logické. Snažím se tomuto požadavku vyhovět připojeným doporučeným 

postupem péče o pacienta na ECMO podpoře ve FN Plzeň. 
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Jako druhý nejčastější požadavek zazněl zájem o přednášku na téma ECMO  

ve FN Plzeň (48, 57,83 %). Přednášku jsem přednesla formou powerpointové prezentace 

po vyhodnocení tohoto dotazníku, zúčastnilo se jí celkem 69 NLZP z uvedených třech 

oddělení, což je dokonce více, než bylo uváděno respondenty v dotazníku č. 1.  
 

Tabulka 42 Zájem o informace o metodě ECMO 
Zájem o informace o metodě ECMO 

 MJIP  KJIP KCH RES CELKEM 

ne 0 3 0 3 (3,61 %) 

ano 29 25 26 80 (96,39 %) 

teoreticky- přednáška 4 6 10 20 (24,10 %) 

prakticky- stáž na KCH pracovišti 1 1 0 2 (2,41 %) 

obě předchozí varianty /stáž i 
přednáška 

10 8 10 28 (33,73 %) 

mít k dispozici stručný manuál 19 15 21 55 (66,27 %) 

 
Graf 37 Zájem o informace o metodě ECMO  

 

6.1.6 Závěr dotazníkového šetření – dotazník č.1  

Dotazník č. 1 byl vyplněn 83 respondenty z uvedených tří oddělení JIP FN Plzeň  

na základě jejich dosavadních zkušeností s metodou ECMO. Mým cílem (cíl 2) bylo zjistit 

úroveň znalostí NLZP z uvedených oddělení obecně. Dále jsem se pokusila o porovnání 

úrovně znalostí mezi jednotlivými odděleními na základě srovnání celkového počtu 

správných odpovědí za jednotlivé oddělení, ve vztahu k počtu účastníků výzkumu  

za jednotlivé oddělení v prvním kole dotazníkového šetření. Tento výsledek jsem chtěla 

porovnat s celkovým počtem ošetřovacích dnů pacientů na ECMO podpoře za jednotlivá 

oddělení a zjistit případnou souvislost. Uvedené srovnání však nebylo primárním cílem mé 

diplomové práce. Tato myšlenka vznikla v průběhu vyhodnocení retrospektivní analýzy 

dat pacientů napojených na ECMO podporu ve FN Plzeň za období tří let 2011 až 2013. 

Zjistila jsem významný rozdíl v celkovém počtu ošetřovacích dnů pacientů na ECMO 

podpoře dle jednotlivých JIP oddělení. Z uvedeného důvodu jsem považovala za zajímavé 

porovnat celkovou úroveň znalostí NLZP o ECMO metodě na každém jednotlivém JIP 
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oddělení zvlášť a porovnat výsledek se souhrnným počtem ošetřovatelských dnů 

jednotlivých JIP oddělení.  
Tabulka 43 Vyhodnocení dotazníku č. 1 / uvedená čísla znázorňují počty správných odpovědí/ 

Otázka číslo MJIP n= 29 KJIP n= 28 KCH RES n=26 CELKEM 

9 5 3 6 14 

10 13 25 20 58 

11 1 0 0 1 

12 12 9 17 38 

13 5 7 15 27 

14 15 14 23 52 

15 9 16 14 39 

16 5 18 19 42 

17 10 16 18 44 

18 19 23 22 64 

19 9 13 19 41 

20 10 14 12 36 

21 19 18 21 58 

22 1 2 4 7 

25 9 9 19 37 

26 20 23 19 62 

27 2 2 4 8 

30/1 4 4 15 23 

30/2 20 21 22 63 

31 1 2 10 13 

CELKEM  189 239 299 727 

Počet správných odpovědí 
vztažený na počet respondentů 6,52 8,54 11,5 8,76 

 

Při hodnocení výsledků dotazníku jsem udělila jeden bod za správnou odpověď. 

Maximální počet bodů za správné odpovědi dosažené jedním respondentem v prvním 

dotazníku mohl teoreticky být 20. Bodově jsem vyhodnotila otázky č. 9-22 a 25-27  

a 30-31. Z tabulky č. 43 je patrné, že nejvíce správných odpovědí vztažených na počet 

respondentů (zvlášť za každé oddělení) vykázalo oddělení KCH RES. V tabulce č. 44 je 

uvedena procentuální úspěšnost za jednotlivá oddělení.  

Tabulka 44 Úspěšnost dotazníku č. 1 

 Dotazník č. 1 Počet správných odpovědí /správná odpověď= 1bod/ 

Oddělení možno získat bodů (n) fi (%) získáno bodů (n) fi (%) 

MJIP 580 100 189 32,59 

KJIP 560 100 239 42,68 

KCH RES 520 100 299 57,50 

CELKEM 1660 100 727 43,80 

Porovnala jsem uvedené výsledky úrovně znalostí respondentů dle jednotlivých 

oddělení s celkovým počtem ošetřovatelských dnů 43 pacientů na ECMO podpoře  

za jednotlivá oddělení. Počet ošetřovatelských dnů je přehledně znázorněn v tabulce č. 9 

a grafu č. 6 v kapitole: Dělení dle trvání podpory 5.7. Počet správných odpovědí 

v dotazníku č. 1 zvlášť za jednotlivá oddělení je rozdílný, ale rozdíl není tak výrazný,  

jak jsem očekávala při vyhodnocení výsledků retrospektivní analýzy dat pacientů 

napojených na ECMO podporu za tříleté období ve FN Plzeň (výrazný rozdíl v celkovém 
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počtu ošetřovatelských dnů za jednotlivá oddělení je uveden v grafu č. 6). Přesto lze 

konstatovat, že úroveň znalostí NLZP dle dotazníkového šetření č. 1 o metodě ECMO, 

 je v korelaci s počtem ošetřovatelských dnů. 

 

6.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření- porovnání výsledků  

Dotazník č. 1 byl vyplňován respondenty z uvedených oddělení (MJIP, KJIP,  

KCH RES) FN Plzeň na základě zkušeností a znalostí bez edukace. Dotazník č. 2 byl vyplněn 

bezprostředně po edukaci celkem 69 respondenty. Opět bylo zajištěno samostatné 

vyplnění dotazníků. Edukace probíhala formou powerpointové prezentace, kterou uvádím 

v příloze č. 3. Srovnáním počtu správných odpovědí z dotazníku č. 1 a 2, vyjádřený 

v procentech úspěšnosti všech respondentů při zodpovězení jednotlivých otázek, jsem 

chtěla zjistit, zda jsou znalosti NLZP o metodě ECMO bezprostředně po edukaci lepší  

(cíl 2-D). Pokud ano, pak by mělo smysl opakovat edukaci v pravidelných intervalech. Opět 

jsem bodově hodnotila otázky č. 9-22 a 26-27 a 30-31, kdy maximální počet bodů  

za správné odpovědi jednoho respondenta mohl být 20. 

V tabulkách č. 45- 47 jsou přehledně uvedeny výsledky z dotazníkového šetření  

č. 1 a 2 v absolutní a relativní četnosti. K vyhodnocení bazálních znalostí byly stejně jako  

u dotazníku č. 1 použity otázky 9- 15. 

Tabulka 45 Znalosti respondentů- bazální /absolutní a relativní četnost správných odpovědí/ 

Bazální znalosti- otázky Dotazník č. 1 n= 83 Dotazník č. 2 n= 69 

9. Vyberte základní úkony, které je nutné zajistit u 

pacienta před napojením na ECMO podporu 

14 (16,87 %) 52 (75,36 %) 

10. Celková hygienická péče u stabilního pacienta na 

ECMO podpoře 

58 (69,88 %) 67 (97,10 %) 

11. Polohování pacienta na ECMO podpoře 1 (1,20 %)  30 (43,48 %) 

12. Převazy perkutánně zavedených kanyl 38 (45,78 %) 60 (86,96 %) 

13. Převazy chirurgicky zavedených kanyl 27 (32,53 %) 60 (86,96 %) 

14. Zadávaná hodnota do analyzátoru při odběru krevních 

plynů u pacienta na ECMO podpoře 

52 (62,65 %) 62 (89,86 %) 

15. Hodnota aPTT pro bezpečné vedení ECMO podpory 39 (46,99 %) 62 (89,86 %) 
 

Souhrnně lze říci, že úroveň znalostí bezprostředně po edukaci byla u všech 

bazálních otázek výrazně lepší, než při vyplňování dotazníku č. 1.  Přesto otázka č. 11-  

polohování pacienta na ECMO podpoře činila dotazovaným potíže. V dotazníku č. 2 

správně odpověděla méně než polovina dotázaných (43,48 %). Graf č. 38 ilustruje 

rozdílnost znalostí v dotazníku č. 1 a 2, respektive zlepšení znalostí respondentů 

bezprostředně po edukaci. 

Analýzu bazálních znalostí nutných pro bezpečné ošetřování pacienta na ECMO 

podpoře jsem provedla v kapitole 6 jednotlivě u otázek 9-15 (cíl 2-A). 
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Graf 38 Srovnání dotazníku č. 1 a 2 u otázek 9-15 

 
 

Při zodpovězení otázek z okruhu žádoucích znalostí o ECMO metodě, projevili 

NLZP výrazné zlepšení vědomostí ve všech otázkách bezprostředně po edukaci. Vyplývá to 

ze srovnání výsledků dotazníku č. 1 a 2, podrobně uvedeno v tabulce č. 46. K vyhodnocení 

žádoucích znalostí byly stejně jako u dotazníku č. 1 použity otázky 16-22. 
 

Tabulka 46 Znalosti respondentů- žádoucí /absolutní a relativní četnost správných odpovědí/ 
Žádoucí znalosti- otázky Dotazník č. 1 n= 83 Dotazník č. 2 n= 69 

16. Hodnota antitrombinu 42 (50,60 %) 54 (78,26 %) 

17. Dopplerovské vyšetření dolních končetin u pacienta 

na ECMO podpoře 

44 (53,01 %) 62 (89,86 %) 

18. Monitorace cerebrální oxymetrie u pacienta na ECMO 64 (77,11 %) 65 (94,20 %) 

19. Dva základní druhy ECMO podpory 41 (49,40 %) 65 (94,20 %) 

20. Nejčastější způsoby zavedení kanyl pro ECMO 

podporu 

38 (45,78 %) 62 (89,86 %) 

21. Místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu 58 (69,88 %) 62 (89,86 %) 

22. Hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje 7 (8,43 %)  42 (60,87 %) 
 

Analýzu znalostí žádoucích pro bezpečné ošetřování pacienta na ECMO podpoře 

jsem provedla v kapitole 6 jednotlivě u otázek 16-22 (cíl 2-B). 

Graf č. 39 ilustruje rozdílnost znalostí v dotazníku č. 1 a 2, respektive zlepšení 

znalostí respondentů bezprostředně po edukaci. 
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Graf 39 Srovnání dotazníku č. 1 a 2 u otázek 16-22 

 
 

Také nadstavbové znalosti o ECMO metodě byly zodpovězeny výrazně lépe 

bezprostředně po edukaci, jak lze očekávat a je to patrné z tabulky č. 47 a grafu č. 40. 

Analýzu nadstavbových znalostí nutných pro porozumění principu ECMO podpory jsem 

provedla v kapitole 6 jednotlivě u otázek 23- 27 (cíl 2-C). Otázku č. 23 schopnost studovat 

odbornou literaturu v cizím jazyce jsem v dotazníku č. 2 nehodnotila, protože nebyla 

ovlivnitelná provedenou edukací. 
 

Tabulka 47 Znalosti respondentů- nadstavbové /absolutní a relativní četnost správných odpovědí/ 
Nadstavbové znalosti- otázky Dotazník č. 1 n= 83 Dotazník č. 2 n= 69 

24. Znalost publikace o metodě ECMO 0 (0 %) 42 (60,87 %) 

25. Základní komponenty pro ECMO podporu 37 (44,58 %) 57 (82,61 %) 

26. Výpočet plného průtoku krevního čerpadla 62 (74,70 %) 66 (95,65 %) 

27. Projev nedostatku cirkulujícího objemu u pacienta 

na ECMO podpoře 

8 (9,64 %) 45 (65,21 %) 

 
Graf 40 Srovnání dotazníku č. 1 a 2 u otázek 24-27 
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Otázky č. 28-32 se vztahují k cíli č. 3 (Zjistit nejčastější problematické situace  

při ošetřování pacienta na ECMO podpoře) 

Otázka č. 28- tuto otázku jsem již po edukaci nehodnotila 

Otázka č. 29- respondenti neuvedli navíc žádné jiné komplikace než u předchozího 

dotazníku č. 1 

Otázka č. 30- obě podotázky zodpovězeny správně v 66 případech (95,65 %) oproti 

23 (27,71 %) správným odpovědím z dotazníku č. 1 

Otázka č. 31- správné pořadí určilo bezprostředně po edukaci 25 respondentů 

(36,23 %) oproti 13 (15,66 %) správným odpovědím z dotazníku č. 1. 

 
Z uvedených výsledků tedy vyvozuji závěr, že pravidelná edukace je důležitá  

a nutná pro kvalitní ošetřovatelskou péči o pacienta na ECMO podpoře, zejména pokud 

máme za cíl předcházet možným komplikacím. Jsem přesvědčená, že pokud si každý  

z respondentů z řad NLZP odnesl ze semináře alespoň jednu informaci navíc, oproti svým 

předchozím znalostem, mohou díky nově získaným vědomostem předejít několika 

závažným situacím během péče o pacienta na ECMO podpoře. 
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DISKUZE 
V průběhu shromažďování podkladů k mé diplomové práci jsem se snažila nalézt 

relevantní literaturu, která by se zabývala tématem ošetřovatelské péče u pacientů  

na ECMO podpoře. V českém jazyce jsem našla několik prací, které jsou tomuto tématu 

blízké. Tyto práce jsou dostupné v repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy  

a Českého vysokého učení technického v Praze.  

Autorka Vagnerová se ve své diplomové práci na téma Péče o pacienta  

na extrakorporální membránové oxygenaci (2009) zabývá převážně ošetřovatelskou péčí 

u pacientů na ECMO podpoře. Ve své práci se autorka zaměřila na prezentaci dvou 

případových studií a statistiku 10 pacientů napojených na ECMO ve Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze za období 2007 až 2009. Práce je zakončena doporučeným postupem 

péče o pacienta na ECMO podpoře. Považuji uvedenou práci za velmi zdařilou a je škoda, 

že se nedostala do povědomí NLZP z ostatních ECMO center v České republice. 

Bakalářská práce autorky Vilímové na téma Ošetřovatelská péče o pacienta se 

selháním plic způsobené virovým onemocněním H1N1 (2011) je zajímavá svojí 

bezprostředností, kdy autorka popisuje případovou studii mladého pacienta s virovým 

plicním onemocněním s těžkým průběhem a nutností napojení na ECMO podporu. Ve své 

práci uvádí, že celkový stav a průběh tohoto banálního onemocnění byl pro ni tak šokující, 

že se rozhodla zvolit tuto kazuistiku za téma své bakalářské práce. Dále podrobně 

popisuje ošetřovatelskou péči o uvedeného pacienta, přechod od konzervativní léčby 

směrem k napojení pacienta na ECMO podporu, následné úspěšné odpojení a rehabilitaci 

v celkové délce 4 měsíců hospitalizace. 

Diplomová práce autora Huňky na téma Optimalizace nastavení veno-arteriální 

ECMO u cirkulačně selhávajících pacientů (2010) z Českého vysokého učení technického 

v Praze, pojednává o technických aspektech srdečních podpor včetně ECMO podpory. 

V teoretické části je velmi pěkný přehled srdečních podpor dostupných v České republice 

a také popis kardiovaskulárního řečiště z pohledu fyzikálních zákonů. V části věnované 

ECMO podpoře navrhuje autor nekonvenční napojení pacienta na uvedenou podporu 

s použitím paralelního větvení hadicového setu a zapojení dvou oxygenátorů. Sám autor 

nazývá svoji práci jako mezioborový most a vyzývá k provedení klinické studie.  

Knižně vydanou publikaci autorů Ošťádal & Bělohlávek (2013) o ECMO metodě 

uvádím na několika místech své práce, protože ji považuji za velmi názornou a prakticky 

zaměřenou. Je však primárně určena pro lékaře a tématem ošetřovatelské péče se 

nezabývá.  

Publikací v anglickém jazyce na téma ECMO je na internetu nepřeberné množství, 

nicméně textů zaměřené na ošetřovatelskou péči o pacienta na ECMO podpoře není 

mnoho. Zaujaly mne zejména guidelines z Royal Adelaide Hospital v jižní Austrálii 

s názvem ECMO- Nursing Care and Responsibilities (Buttery, 2010), kde se věnují ECMO 

podpoře zejména po pandemii virového onemocnění H1N1 a jsou zaměřeny  
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na ošetřovatelskou péči. Tyto guidelines jsou velmi názorné, s množstvím fotografií  

a doporučením jak postupovat v případě komplikací. 

V empirické části diplomové práce jsem analyzovala počet pacientů napojených  

na ECMO podporu a hodnotila úroveň znalostí NLZP o metodě ECMO na třech jednotkách 

intenzivní péče ve FN Plzeň. 

Cíl 1. Analyzovat data pacientů na ECMO podpoře ve FN Plzeň za období 2011- 2013.  

Analýzu jsem vytvořila s úmyslem charakterizovat specifickou skupinu pacientů, 

se kterými se respondenti dotazníkového šetření setkali během zmíněného období tří let. 

NLZP z uvedených oddělení tak postupně získávali zkušenosti s ošetřováním pacientů  

na ECMO podpoře a také se postupně seznamovali s novým, do té doby nepoužívaným, 

technickým vybavením různých ECMO systémů. V analýze jsem uvedla soubor 43 pacientů 

s různým typem ECMO podpory ošetřovaných ve FN Plzeň na kardiologické jednotce 

intenzivní péče, metabolické jednotce intenzivní péče a kardiochirurgické pooperační 

jednotce intenzivní péče. V analýze uvádím nejen počty pacientů hospitalizovaných  

na uvedených jednotkách intenzivní péče, ale také různé způsoby kanylace v závislosti  

na druhu ECMO podpory. Dále uvádím komplikace zaznamenané během péče o pacienty 

na ECMO podpoře a počet ošetřovatelských dnů dle jednotlivých oddělení společně 

s grafickým znázorněním výsledků. 

Samotné šetření jsem provedla pomocí dotazníku, který obsahoval 32 otázek. 

Otázky byly rozděleny do 4 logických skupin. První skupina otázek měla za úkol 

identifikovat zkoumaný vzorek respondentů- NLZP ze tří oddělení jednotek intenzivní 

péče. Druhá skupina otázek byla zaměřena na bazální znalosti respondentů, nutné  

pro bezpečné ošetřování pacienta na ECMO podpoře (cíl 2A). Třetí skupina otázek 

analyzovala znalosti žádoucí pro předcházení komplikací u pacienta na ECMO podpoře  

(cíl 2B) a čtvrtá skupina otázek zkoumala znalosti nadstavbové, které pomáhají porozumět 

principu ECMO metody (cíl 2C). Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo 83 respondentů. 

Otázky uvedené v dotazníku jsem konzultovala s vrchními a staničními sestrami 

uvedených oddělení formou „pilotní studie“, s cílem vytvořit dotazník srozumitelný  

a vyvarovat se nejednoznačným formulacím otázek. Vrchní a staniční sestry se 

následného dotazníkového šetření neúčastnily. Snažila jsem se také zajistit, aby každý 

z respondentů vyplnil dotazník samostatně, aby výsledky šetření byly pokud možno 

objektivní a nedošlo ke zkreslení úrovně znalostí respondentů. Využila jsem proto 

prostředí provozních schůzí na jednotlivých odděleních intenzivní péče. 

Počet dotazovaných na všech třech odděleních byl obdobný (29 respondentů  

na MJIP, 28 respondentů na KJIP a 26 respondentů na KCH RES), stejně tak byl obdobný  

i počet mužů, resp. žen na jednotlivých odděleních (4 muži na MJIP, 2 muži na KJIP 

a 4 muži na KCH RES). Struktura věkových kategorií byla obdobná na MJIP a KJIP 

s rovnoměrným zastoupením dvou věkových kategorií (do 30ti let a 31-4O let),  

na KCH RES výrazně převažovala kategorie do 30ti let. Další hodnocené ukazatele,  
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jako délka praxe, nejvyšší dosažené vzdělání, odborná způsobilost a specializační vzdělání 

byli zastoupeny obdobně na všech třech zkoumaných odděleních. Z uvedených výsledků 

jsem usoudila, že mohu porovnávat úroveň znalostí o ECMO metodě mezi uvedenými JIP 

odděleními, protože vykazují obdobné základní charakteristiky. Naopak z retrospektivní 

analýzy 43 pacientů napojených na ECMO podporu v letech 2011 až 2013 ve FN Plzeň 

jasně vyplynula disproporce mezi odděleními v počtu ošetřovatelských dnů pacientů 

vedených na ECMO podpoře, jak je znázorněno grafem č. 6 v kapitole 5.7. Z celkového 

počtu 232 ošetřovatelských dnů za sledované tříleté období, je podíl MJIP 29 dnů  

(12,50 %), KJIP 54 dnů (23,28 %) a KCH RES 149 dnů (64,22 %). Počet ošetřovatelských dnů 

za jednotlivé oddělení nepřímo poukazuje, jak často NLZP z uvedených JIP oddělení 

ošetřovali pacienta na ECMO podpoře. Proto jsem považovala za zajímavé porovnat,  

zda má celková úroveň znalostí NLZP o ECMO metodě za jednotlivá oddělení jasný vztah  

k počtu ošetřovatelských dnů.  

Při vyhodnocování dotazníkového šetření jsem každou správnou odpověď 

ohodnotila jedním bodem. Z vyhodnocení prvního dotazníkového šetření vyplynulo,  

že nejčastěji správně odpověděli respondenti z oddělení KCH RES, kteří získali celkem  

299 bodů z 520 možných (57,50 %). Respondenti z KJIP získali 239 bodů z 560 možných  

(42,68 %) a respondenti z MJIP získali 189 bodů z 580 možných (32,59 %). Z uvedených 

výsledků vyplývá, že počet ošetřovatelských dnů je v korelaci s úrovní znalostí NLZP, 

kterou prokázali v dotazníkovém šetření o metodě ECMO. Očekávala jsem ale výraznější 

rozdíl v úrovni znalostí NLZP mezi uvedenými odděleními ve smyslu výrazně lepších 

znalostí respondentů na KCH RES. Důvodem tohoto předpokladu byl několikanásobně 

vyšší počet ošetřovatelských dnů na oddělení KCH RES, ve srovnání s počtem 

ošetřovatelských dnů na oddělení MJIP a KJIP. Dle výsledků šetření se domnívám,  

že samotný počet ošetřovatelských dnů a tím i předpokládané praktické zkušenosti 

v ošetřování pacientů na ECMO podpoře nejsou, bez studia teoretických podkladů, 

zárukou dostatečných znalostí o technicky náročné metodě jakou je ECMO. Ale přesto je 

otázkou, zda by bylo vhodné založit specializované ECMO oddělení, kde by byla 

koncentrována péče o pacienty na uvedené podpoře, nebo zda pokračovat v zavedeném 

postupu, kdy se ECMO „stěhuje" za pacientem. Oba přístupy mají své výhody  

i nedostatky. Prozatím lze konstatovat, že potřeba ECMO servisu v Plzeňském kraji je zcela 

dostatečně saturována zázemím komplexního kardiocentra FN Plzeň. 

Cíl 2 A. Analyzovat bazální znalosti nutné pro bezpečné ošetřování pacienta na ECMO 

podpoře.  

Z analýzy vyplynulo, že největším problémem pro NLZP všech tří oddělení je 

četnost a rozsah polohování pacienta na ECMO podpoře. V prvním kole dotazníkového 

šetření odpověděl zcela správně pouze 1 respondent (1,20 %). Také základní úkony,  

které je nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu zodpovědělo  

ve všech bodech správně pouze 14 dotazovaných (16,87 %). Tuto otázku považuji  

za nejdůležitější z okruhu bazálních znalostí, a proto jsem se zaměřila na její objasnění 
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v edukačním semináři, který následoval po prvním dotazníkovém šetření. Subjektivně 

hodnotím úroveň bazálních znalostí v prvním kole dotazníkového šetření jako 

podprůměrnou.  

Cíl 2 B. Analyzovat žádoucí znalosti nutné pro předcházení komplikací u pacienta na ECMO 

podpoře.  

Předejít komplikacím u pacienta na ECMO podpoře vyžaduje od NLZP specifické 

znalosti, které musí umět v praxi správně aplikovat.  V prvním kole dotazníkového šetření 

odpověděli respondenti na většinu těchto otázek výrazně lépe, než na otázky z okruhu 

bazálních znalostí. Úspěšnost se pohybovala mezi 45- 77 %, kromě otázky č. 22, kde měli 

respondenti za úkol popsat hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje, které NLZP 

pravidelně dokumentují. Zde odpovědělo správně pouze 7 dotázaných (8,43 %). Právě 

údaje z řídící jednotky, jako jsou hodnoty průtoku krevní pumpou, arteriální nebo venózní 

tlak v ECMO systému, jsou důležité pro předcházení komplikacím. V následném 

edukačním semináři jsem se zaměřila na vysvětlení těchto důležitých údajů zobrazených 

na řídící jednotce ECMO přístroje. Subjektivně hodnotím úroveň znalostí z tohoto okruhu 

otázek jako mírně nadprůměrnou.  

Cíl 2 C. Analyzovat nadstavbové znalosti k porozumění principu metody ECMO.  

Úspěšnost odpovědí v tomto okruhu otázek byla nízká, s výjimkou otázky č. 26,  

kdy výpočet průtoku krevního čerpadla správně uvedly tři čtvrtiny dotázaných 62  

(74,70 %). Naopak znalost publikací o metodě ECMO byla nulová. V následném edukačním 

semináři jsem se zaměřila na vysvětlení základních komponent ECMO systému, objasnění 

příznaků nedostatku cirkulujícího oběhu v ECMO systému, uvedla jsem příklady publikací 

v českém jazyce o ECMO metodě a vysvětlila pořadí úkonů při neočekávané zástavě 

ECMO přístroje. Úroveň znalostí v tomto okruhu otázek před provedením edukačního 

semináře hodnotím jako podprůměrnou. 

Cíl 2 D. Vyhodnotit předpokládané zlepšení úrovně znalostí po odborném semináři o ECMO 

metodě.  

Seminář na téma ECMO podpory se zaměřením na ošetřovatelskou péči jsem 

provedla po vyhodnocení prvního kola dotazníkového šetření. Semináře se zúčastnilo 69 

NLZP z uvedených tří oddělení jednotek intenzivní péče (prvního kola dotazníkového 

šetření se zúčastnilo 83 respondentů). Kromě vysvětlení základních principů ECMO 

metody, jsem se v semináři zaměřila na objasnění otázek, které se v prvním kole testů 

jevily jako obtížné (respondenti měli nízkou úspěšnost správných odpovědí).  

Po provedeném semináři o ECMO metodě a vyplnění druhého kola dotazníkového 

šetření, s identickými otázkami jako v kole prvním, se úroveň znalostí mezi NLZP,  

bez rozdílu příslušnosti k jednotlivým oddělením, prokazatelně zlepšila, jak uvádím  

ve výsledcích empirického šetření. Všechny okruhy otázek byly zodpovězeny 

nadprůměrně dobře, opět s výjimkou polohování pacienta, kde odpovědělo zcela správně 

30 dotázaných (43,48 %)- v prvním kole pouze 1. Domnívám se, že pravidelné semináře  
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na téma ošetřování pacienta na ECMO podpoře mohou výrazně zvýšit úroveň znalostí 

NLZP, kteří pečují o uvedené pacienty. Obdobně se například NLZP ve FN Plzeň vzdělávají 

v teorii a praxi kardiopulmonální resuscitace pravidelným cyklickým školením,  

které probíhá jednou za dva roky a minimální doba trvání je dvě hodiny.  

Cíl 3: Zjistit nejčastější problematické situace při ošetřování pacienta na ECMO podpoře.  

V prvním kole dotazníkového šetření jsem v otázce č. 29 analyzovala nejčastější 

komplikace, které patří mezi problematické situace při ošetřování pacienta na ECMO 

podpoře. Zjistila jsem, že nejčastěji zmiňovanou komplikací zaznamenanou NLZP bylo 

krvácení kolem zavedené kanyly, které uvedlo 30,12 % respondentů. Zavzdušnění ECMO 

systému jsem vyhodnotila jako druhou nejčastěji uvedenou komplikaci (26,51 % 

respondentů) z celkem sedmi druhů komplikací uvedených respondenty.  

Zajímavé byli také výsledky otázky č. 28, kde jsem se dotazovala, zda je péče  

o pacienta na ECMO podpoře stresující více, než péče o „běžného“ pacienta na JIP  

a chtěla jsem vědět případné důvody takového stresu. Většina respondentů (71,08 %) 

potvrdila, že stres v případě péče o pacienta na ECMO podpoře považují za větší,  

než obvykle. Sami uváděli jako jeden z nejčastějších důvodů nedostatek znalostí o ECMO 

metodě (40,96 %). Což je v souladu s výsledky mého šetření. Jako další častý důvod stresu 

uvedli respondenti nedostatek informací o metodě ECMO (27,71 %).  

Obdobně vyzněla také otázka 32, kde jsem se dotazovala, zda a jakou formou by 

respondenti chtěli získat více informací o ECMO metodě. 96 % respondentů uvedlo,  

že více informací požadují, 66 % z nich chtělo stručný manuál a 57 % respondentů 

požadovalo přednášku o metodě ECMO (v uvedené otázce bylo možné kombinovat více 

odpovědí, proto součet četností není 100%). Na tento poznatek jsem se snažila reagovat 

edukačním seminářem pro NLZP uvedených oddělení a vypracováním Doporučeného 

postupu péče o pacienta na ECMO podpoře ve FN Plzeň. Tento doporučený postup je 

součástí mé diplomové práce.  

Jak jsem uvedla výše, v doporučeném postupu jsou uvedeny základní principy 

metody ECMO, příprava pacienta před zavedením ECMO podpory, ošetřování  

a monitorace pacienta a řešeny nejčastější problematické situace, se kterými se mohou 

NLZP setkat, nebo již setkali, jak uvedli v dotazníku. Doporučený postup v plné verzi je 

vhodný jako doplněk studia současných poznatků o ECMO metodě se zaměřením  

na potřeby NLZP. Pro každodenní použití ve smyslu stručného manuálu, bude ve zkrácené 

verzi dostupný na každém ECMO přístroji ve FN Plzeň. Chtěla jsem tím dosáhnout toho, 

aby výsledky mého šetření, nebyly samoúčelné, ale aby měly trvalejší dopad na zlepšení 

ošetřovatelské péče u specifických pacientů, kteří vyžadují ECMO podporu. 
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ZÁVĚR 

Použití ECMO podpory v léčbě pacientů s kardiopulmonálním a respiračním 

selháním má celosvětově vzestupnou tendenci. Důvodů je několik: technický pokrok, 

který zmenšil rozměry ECMO přístrojů a umožnil transportovat ECMO za pacientem, 

zlepšení vlastností oxygenátorů, které můžeme používat déle, nové vnitřní povrchy 

hadicových setů, které snižují úroveň heparinizace a v neposlední řadě trend aktivně léčit 

kriticky nemocné pacienty. Obdobný trend sledujeme i ve FN Plzeň, kde bylo touto 

metodou léčeno 43 pacientů za období 2011 až 2013 a byli hospitalizováni na třech 

jednotkách intenzivní péče.  

Ve své práci jsem analyzovala úroveň znalostí NLZP o ECMO metodě a zaměřila 

jsem se především na otázky spojené s ošetřováním pacientů na uvedených třech 

odděleních ve FN Plzeň. Úroveň znalostí NLZP jsem vyhodnotila v několika důležitých 

okruzích otázek jako podprůměrnou. Po následném edukačním semináři jsem zjistila 

výrazné zlepšení úrovně znalostí ve všech okruzích otázek. Na základě výsledků své práce, 

jsem se pokusila iniciovat kontinuální vzdělávání na téma ECMO podpory pro NLZP  

ve FN Plzeň a proto jsem s tímto návrhem kontaktovala vedoucího pracovníka centra 

řízení kvality ve FN Plzeň, Mgr. Ninu Müllerovou.  

Dalším praktickým výsledkem mé práce je Doporučený postup péče o pacienta  

na ECMO podpoře ve FN Plzeň. Tento doporučený postup jsem vytvořila na základě 

podnětů respondentů z dotazníkového šetření a reaguje na jejich požadavek mít 

k dispozici stručný manuál pro řešení obtížných situací v péči o pacienta na ECMO 

podpoře. Je zaměřen na konkrétní situace zmíněné v dotazníkovém šetření. Uvedený 

doporučený postup bude umístěn na internetové stránky kardiochirurgického oddělení 

FN Plzeň, aby byl dostupný také pro ostatní ECMO pracoviště v České republice a jsem 

připravena jej doplňovat a aktualizovat s cílem zlepšovat vědomosti NLZP o této metodě.  



    

87 

 

POUŽITÉ ZDROJE 

1. Annich, G., Lynch, W., MacLaren, G., Wilson, J., & Bartlett, R. (2012). ECMO: 

extracorporeal cardiopulmonary support in critical care (4th ed.). Ann Arbor: 

Extracorporeal Life Support Organization. 

2. Aschermann, M. (2004). Kardiologie. Praha: Galén.  

3. Bělohlávek, J., Rohn, V., Kunštýř, J., Tošovský, J., Balík, M., Semrád, M., . . . Lindner, J. 

(2010). Profil pacientů léčených extracorporální membránovou oxygenací. Intervenční 

a akutní kardiologie, 9(3), 121-128. 

4. Betit, P. (2009). Extracorporeal membrane oxygenation: quo vadis?. Resperatory 

Care, 54(7), 948- 957.  

5. Bonacchi, M., Harmelin, G., Peris, A., & Sani, G. (2011). A novel strategy to improve 

systemic oxygenation in venovenous extracorporeal membrane oxygenation: th “x-

configuration. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 142(5), 1197-1204. 

doi: 10.1016/j.jtcvs.2011.01.046 21397257 

6. Buttery, J. (2010). ECMO- Nursing Care and Responsibilities. Retrived February 12, 

2014 from 

http://rahmoodle.net/moodle/pluginfile.php/9051/mod_folder/content/0/ECMO%2

0Nursing%20care%20%20responsibilities.pdf 

7. Byrnes, J. W., & Fiser, R. T. (2013). Comparing outcomes in ECMO between roller and 

centrifugal pumps in the face of evolving technology. The Annals of Thoracic surgery, 

96(1), 376. doi: 10.1016/j.athorascur.2013.01.070 

8. ClinicalTrial.gov (2012). Retrived January 20, 2014 from 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01511666 

9. Databáze Kardiochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň (2014), formát 

Microsoft Excel, pořízena z nemocničního informačního sytému WinMedicalc  

10. Extracorporeal Life Support Organization (2012). Retrived November 28, 2013 from 

http://www.elso.org 

11. Fakultní nemocnice Plzeň (2013). Restrived February 10, 2014 from 

http://www.fnplzen.cz/search.asp?q=odv 

12. Fraser, J. F., Shekar, K., Dlab, S., Dunster, K., Foley, S. R., Mcdonald, C. I., . . . Fung, Y. 

L. (2012). ECMO- the clinician´s view. International Society of Blood Transfusion 

Science Series, 7(1), 82-88. doi: 10.1111/j.1751-2824.2012.01560.x 

13. Gattinoni, L., Carlesso, E., & Langer, T. (2011). Clinical review: Extracorporeal 

membrane oxygenation. Critical Care, 15(6), 243. doi:10.1186/cc10490 

http://www.elso.org/


    

88 

 

14. Haile, D., & Schears, G. (2009). Optimal time for initiating extracorporeal membrane 

oxygenation. Seminars In Cardiothoracic And Vascular Anesthesia, 13(3), 146-153. 

doi:10.1177/1089253209347924 

15. Hájková, P., Bosman, R., Staszko, M., Hájek, T., & Svoboda, K. (2005) Resuscitace 

podchlazeného pomocí miniinvazivního mimotělního oběhu - kazuistika; 10. Společná 

konference slovenských a českých perfuziologů, Sielnica; Slovenská republika, 

28.4.2005 

16. Huňka, P. (2010). Optimalizace nastavení veno-arteriální ECMO u cirkulačně 

selhávajících pacientů (Dissertation thesis). Czech Technical University in Prague, 

Praha, Czech Republic. 

17. Chauhan, S., & Subin, S. (2011). Extracorporeal membrane oxygenation, an 

anesthesiologist's perspective: physiology and principles. Part 1. Annals Of Cardiac 

Anaesthesia, 14(3), 218-229. doi:10.4103/0971-9784.84030 

18. Cheng, R., Hachamovitch, R., Kittleson, M., Patel, J., Arabia, F., Moriguchi, J., . . . 

Azarbal, B. Complications of Extracorporeal Membrane Oxygenation for Treatment of 

Cardiogenic Shock and Cardiac Arrest: A Meta-Analysis of 1,866 Adult Patients. The 

Annals of Thoracic Surgery. 97(2), 610-616. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.09.008  

19. Chimot, L., Marqué, S., Gros, A., Gacouin, A., Lavoué, S., Camus, C., & Le Tulzo, Y. 

(2013). Avalon© bicaval dual-lumen cannula for venovenous extracorporeal 

membrane oxygenation: survey of cannula use in France. ASAIO Journal, 59(2), 157-

161. doi: 10.1097/MAT.0b013e31827db6f3 

20. Javidfar, J., Brodie, D., Wang, D., Ibrahimiye, A. N, Yang, J., Zwischenberger, . . . 

Bachetta, M. (2011). Use of Bicaval Dual-Lumen Catheter for Adult Venovenous 

Extracorporeal Membrane Oxygenation ; The Annals of Thoracic Surgery, 91(6), 1763- 

1769. doi: 10. 1016/j.athorascur.2011.03.002 

21. Kapounová, G. (2007). Ošetřovatelství v intenzivní péči.  Praha: Grada. 

22. Kasal, E. (2010). Antitrombin – indikace a využití v praxi, Postgraduální medicína, 9, 

Retrived from http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/antitrombin-

indikace-a-vyuziti-v-praxi-455573 

23. Lim M. W., (2006). The history of extracorporeal oxygenators. Anaesthesia. 61(10), 

984-995. doi: 10.1111/j.1365-2044.2006.04781.x 

24. Lonský, V. (2004). Mimotělní oběh v klinické praxi. Praha: Grada. 

25. Manďák, J. (2006). Intraaortální balonková kontrapulzace. Praha: Grada. 

26. Maquet Getinge Group (2014). Retrived February 15, 2014 from 

http://www.maquet.com 



    

89 

 

27. McLaren, G., Combes, A., & Bartlett, R. H. (2012). Contemporary extracorporeal 

membrane oxygenation for adult respiratory failure: Life support in the new era. 

Intensive Care Medicine, 38(2), 210-220. doi: 10.1007/s00134-011-2439-2 

28. McLean, J., (1916). The thromboplastic action of cephalin. American Journal of 

Physiology. 41, 250-257. 

29. Müller, T., Philipp, A., Lubnow, M., Weingart, C., Pfeifer, M., Riegger, G. A., & Schmid, 

C. (2011). First application of a new portable, miniaturized system for extracorporeal 

membrane oxygenation. Perfusion, 26(4), 284-288. doi: 10.1177/0267659111408634 

30. Mužík, J. (2007). Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých. 

Retrived March 3, 2014 from http://www.uklizeno.cz/docmuzik/materialy.php 

31. Ošťádal, P., & Bělohlávek, J. (2013). ECMO: extrakorporální membránová oxygenace.  

Praha: Maxdorf. 

32. Peek, G. J., Mugford, M., Tiruvoipati, R., Wilson, A., Allen, E., Thalanany, M. M., . . . 

Elbourne, D. (2009). Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory 

support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory 

failure (CESAR): A multicentre randomised controlled trial. The Lancet, 374(9698), 

1351-63. Retrieved January 14, 2014 from 

http://search.proquest.com/docview/199047894?accountid=15618 

33. Penka, M., Buliková, A., Matýšková, M., & Zavřelová, J. (2001). Hematologie. Praha: 

Grada. 

34. Philipp, A., Arlt, M., Amann, M., Lunz, D., Muller, T., Hilker, M., . . . Schmid, C. (2011). 

First experience with the ultra compact mobile extracorporeal membrane 

oxygenation system Cardiohelp in interhospital transport. Interactive Cardiovascular 

and Thoracic Surgery, 12(6), 978-981. doi: 10.1510/icvts.2010.264630 

35. Ruttmann, E., Weissenbacher, A., Ulmer, H., Muller, L., Hofer, D., Kilo, J., . . . Mair, P. 

(2007). Prolonged extracorporeal membrane oxygenation-assisted support provides 

improved survival in hypothermic patients with cardiocirculatory arrest. Journal of 

Thoracic and Cardiovascular Surgery, 134(3), 594-600. doi: 

10.1016/j.jtcvs.2007.03.049 

36. Sadahiro, T., Oda, S., Nakamura, M., Hirayama, Y., Watanabe, E., Tateishi, Y., & 

Shinozaki, K. (2012). Trends in and perspectives on extracorporeal membrane 

oxygenation for severe adult respiratory failure. General Thoracic And Cardiovascular 

Surgery, 60(4), 192-201. doi:10.1007/s11748-011-0868-z 

37. Schmid, C., & Philipp, A. (2011). Guidelines for Extracorporeal circulation. Heidelberg. 

Germany: Springer Medizin Verlag Heidelberg 

38. Sidebotham, D., McGeorge, A., McGuinness, S., Edwards, M., Willcox, T., & Beca, J. 

(2010). Extracorporeal membrane oxygenation for treating severe cardiac and 

http://www/


    

90 

 

respiratory failure in adults: Part 2- Technical considerations. Journal of 

Cardiothoracic and Vascular Anestesia, 24(1), 164-172. doi: 

10.1053/j.jvca.2009.08.002 

39. Soleimani, B., & Pae, W. (2012). Management of left ventricular distension during 

peripheral extracorporeal membrane oxygenation for cardiogenic shock. Perfusion, 

27(4), 326-331. doi:10.1177/0267659112443722 

40. Spina, R., Forrest, A. P., Adams, M. R., Wilson, M. K., Ng, M. K., & Vallety, M. P. 

(2010). Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation for high-risk cardiac 

catheterisat procedures. Heart, lung & circulation, 19(12), 736-741. doi:  

10.1016/j.hlc.2010.08.015  

41. Sreenan, C., Osiovich, H., Cheung, P. Y., & Lemke, R. P. (2000). Quantification of 

recirculation by thermodilution during venovenous extracorporeal membrane 

oxygenation. Journal of Pediatric Surgery, 35(10), 1411-1414. doi: 

10.1053/jpsu.2000.16402 

42. Strickland, R., Frantzis, P., & Buttery, J. (2009). General ICU ECMO guidelines. Retrived 

February 12, 2014 from http://www.icuadelaide.com.au/files/manual_ecmo.pdf 

43. Ševčík, P., Černý, V., & Vítovec, J. (2003). Intenzívní medicína. (2nd ed.). Praha: Galén. 

44. Toomasian, J. M., & Bartlett, R. H. (2011). Hemolysis and ECMO pumps in the 21st 

century. Perfusion, 26(1), 5-6. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0267659110396015 

45. Vagnerová, Z. (2009). Péče o pacienta na extrakorporální membránové oxygenaci 

(Dissertation thesis). Charles University, Praha, Czech Republic. 

46. Vilímová, P. (2011). Ošetřovatelská péče o pacienta se selháním plic zůsobené virovým 

onemocněním H1N1 (Bachelorś thesis). Charles University, Praha, Czech Republic. 

47. Wong, I., & Vuylsteke, A. (2011). Use of extracorporeal life support to support 

patients with acute respiratory distress syndrome due to H1N1/2009 influenza and 

other respiratory infections. Perfusion, 26(1), 7-20. doi: 10.1177/0267659110383342 

48. Wong, J., Smith, T., Pitcher, H., Hirose, H., & Cavarocchi, N. (2012). Cerebral and 

lower limb near-infrared spectroscopy in adults on extracorporeal membrane 

oxygenation. Artificial Organs, 36(8), 659-667. doi: 10.1111/j.1525-

1594.2012.01496.x 

49. Zákon č. 105/2011 Sb., který novelizoval s účinností od 22. 4. 2011 zákon č. 96/2004 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní 

péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních), ve znění pozdějších předpisů (2011) 

50. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (2006) 

http://www.icuadelaide.com.au/files/manual_ecmo.pdf


    

91 

 

51. Zapol, W. M., Snider, M. T., Hill, J. D., Fallat, R. J., Bartlett, R. H., Edmunds, L. H., . . . 

Miller, R. G., Jr. (1979). Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute 

respiratory failure. A randomized prospective study. The Journal of the American 

Medical Association, 242(20), 2193-2196.   

 

 
 



    

 

 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 

Tabulka 1 Rozdíly ECMO modalit ..................................................................................... 14 

Tabulka 2 Rozvrstvení dotazníků a jejich návratnost dle jednotlivých oddělení ......... 39 

Tabulka 3 Věk pacientů napojených na ECMO podporu ................................................. 41 

Tabulka 4 ECMO ve FN Plzeň 2011-2013 ........................................................................ 42 

Tabulka 5 Druh ECMO podpory dle jednotlivých let 2011-2013 ................................... 42 

Tabulka 6 Typy kanylace dle jednotivých let 2011- 2013 .............................................. 43 

Tabulka 7 Způsob zavedení periferní kanylace ............................................................... 44 

Tabulka 8 Komplikace u pacientů napojených na ECMO podporu ................................ 45 

Tabulka 9 Počet pacientů a ošetřovatelských dnů s ECMO podporou .......................... 45 

Tabulka 10 Dělení respondentů dle jednotlivých oddělení ............................................ 47 

Tabulka 11 Zastoupení jednotlivých pohlaví v reprezentativním vzorku .................... 48 

Tabulka 12 Věk respondentů ............................................................................................ 48 

Tabulka 13 Délka praxe ve zdravotnictví ......................................................................... 49 

Tabulka 14 Délka praxe na ARO/ JIP ................................................................................ 49 

Tabulka 15 Nejvyšší dosažené vzdělání ........................................................................... 50 

Tabulka 16 Dělení respondentů dle odborné způsobilosti ............................................ 51 

Tabulka 17 Specializační vzdělání .................................................................................... 51 

Tabulka 18 Specializační vzdělání ARIP/IP vztaženo k nejvyššímu stupni vzdělání ... 52 

Tabulka 19 Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu ........ 53 

Tabulka 20 Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu dle 
oddělení ............................................................................................................................... 54 

Tabulka 21 Celková hygienické péče u pacienta na ECMO podpoře .............................. 55 

Tabulka 22 Polohování pacienta na ECMO podpoře ....................................................... 56 

Tabulka 23 Převazy perkutánně zavedených ECMO kanyl ............................................ 57 

Tabulka 24 Převazy chirurgicky zavedených kanyl ........................................................ 58 

Tabulka 25 Zadávání hodnoty FiO2 při odběru krevních plynů ..................................... 59 

Tabulka 26 Hodnota aPTT pro bezpečné vedení ECMO podpory .................................. 60 

Tabulka 27 Fyziologické hodnoty antitrombinu ............................................................. 61 

Tabulka 28 Dopplerovské vyšetření dolních končetin ................................................... 62 

Tabulka 29 Cerebrální oxymetrie ..................................................................................... 63 

Tabulka 30 Druh ECMO podpory ...................................................................................... 63 

Tabulka 31 Způsoby zavedení kanyl pro ECMO podporu ............................................... 64 

Tabulka 32 Místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu ............................................. 65 

Tabulka 33 Hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje ................................................. 66 

Tabulka 34 Znalost cizího jazyka ...................................................................................... 66 

Tabulka 35 Znalost publikace O metodě ECMO ............................................................... 67 

Tabulka 36 Základní komponenty ECMO podpory ......................................................... 67 

Tabulka 37 Výpočet průtoku krevním čerpadlem zejména u veno- arteriální ECMO 
podpory ............................................................................................................................... 68 

Tabulka 38 Projev nedostatku cirkulujícího objemu u pacienta na ECMO podpoře .... 69 

Tabulka 39 Stres u NLZP při ošetřování pacienta na ECMO podpoře ........................... 70 

Tabulka 40 Komplikace během ošetřování pacienta na ECMO podpoře uvedené NLZP
 ............................................................................................................................................. 71 

Tabulka 41 Řešení pořadí jednotlivých kroků při zavzdušnění systému ..................... 74 

Tabulka 42 Zájem o informace o metodě ECMO .............................................................. 75 

Tabulka 43 Vyhodnocení dotazníku č. 1 / uvedená čísla znázorňují počty správných 
odpovědí/ ........................................................................................................................... 76 



    

 

 

Tabulka 44 Úspěšnost dotazníku č. 1 ............................................................................... 76 

Tabulka 45 Znalosti respondentů- bazální /absolutní a relativní četnost správných 
odpovědí/ ........................................................................................................................... 77 

Tabulka 46 Znalosti respondentů- žádoucí /absolutní a relativní četnost správných 
odpovědí/ ........................................................................................................................... 78 

Tabulka 47 Znalosti respondentů- nadstavbové /absolutní a relativní četnost 
správných odpovědí/ ......................................................................................................... 79 

 

Graf 1 Počet pacientů napojených na ECMO podporu .................................................... 40 

Graf 2 Dělení dle jednotlivých oddělení a jednotlivých let ............................................. 42 

Graf 3 Podíl V-V a V-A ECMO celkem a dle jednotlivých let ............................................ 43 

Graf 4 Typy kanylace celkem a dle jednotlivých let ........................................................ 43 

Graf 5 Dělení dle způsobu kanylace celkem a dle jednotlivých let ................................ 44 

Graf 6 Celkový počet dnů ošetřovatelské péče u pacientů napojených na ECMO 
podporu ............................................................................................................................... 46 

Graf 7 Dělení respondentů dle oddělení ........................................................................... 47 

Graf 8 Dělení dle pohlaví a oddělení ................................................................................. 48 

Graf 9 Věk respondentů dle oddělení a celkem ............................................................... 48 

Graf 10 Délka praxe ve zdravotnictví dle oddělení a celkem ......................................... 49 

Graf 11 Délka praxe na ARO/ JIP dle oddělení a celkem ................................................. 50 

Graf 12 Nejvyšší dosažené vzdělání dle oddělení a celkem ............................................ 50 

Graf 13 Dělení respondentů podle odborné způsobilosti dle oddělení a celkem ......... 51 

Graf 14 Specializační vzdělání dle oddělení a celkem ..................................................... 52 

Graf 15 Ukončené specializační vzdělání ARIP/IP vztaženo k nejvyššímu stupni 
vzdělání ............................................................................................................................... 52 

Graf 16 Úkony nutné zajistit u pacienta před napojením na ECMO podporu ............... 54 

Graf 17 Úspěšnost správných odpovědí u základních úkonů před napojením pacienta 
na ECMO .............................................................................................................................. 54 

Graf 18 Celková hygienická péče u pacienta na ECMO podpoře dle oddělení a celkem
 ............................................................................................................................................. 55 

Graf 19 Polohování pacienta na ECMO podpoře dle oddělení celkem ........................... 56 

Graf 20 Převazy perkutánně zavedených kanyl dle oddělení a celkem ........................ 57 

Graf 21 Převazy chirurgicky zavedených kanyl dle oddělení a celkem ......................... 58 

Graf 22 Zadávání hodnoty FiO2 při odběru krevních plynů ........................................... 59 

Graf 23 Hodnota aPTT  dle oddělení a celkem ................................................................. 60 

Graf 24 Hodnoty Antitrombinu dle oddělení a celkem ................................................... 61 

Graf 25 Dopplerovské vyšetření dolních končetin celkem ............................................. 62 

Graf 26 Cerebrální oxymetrie dle oddělení ...................................................................... 63 

Graf 27 Základní druhy ECMO podpory dle oddělení a celkem ..................................... 64 

Graf 28 Místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu ................................................... 65 

Graf 29 Hodnoty na řídící jednotce ECMO přístroje- zcela správné odpovědi ............. 66 

Graf 30 Základní komponenty ECMO podpory dle oddělení a celkem .......................... 68 

Graf 31 Výpočet průtoku krevním čerpadlem zejména u veno- arteriální ECMO 
podpory ............................................................................................................................... 69 

Graf 32 Projev nedostatku cirkulujícího objemu ............................................................. 70 

Graf 33 Komplikace během ošetřování pacienta na ECMO podpoře uvedené NLZP ... 72 

Graf 34 Zástava krevní pumpy u V-V ECMO podpory a její řešení dle oddělení a 
celkem ................................................................................................................................. 72 



    

 

 

Graf 35 Zástava krevní pumpy u V-A ECMO podpory a její řešení dle oddělení a 
celkem ................................................................................................................................. 73 

Graf 36 Určení správného pořadí jednotlivých kroků při zavzdušnění systému dle 
oddělení a celkem ............................................................................................................... 74 

Graf 37 Zájem o informace o metodě ECMO .................................................................... 75 

Graf 38 Srovnání dotazníku č. 1 a 2 u otázek 9-15 .......................................................... 78 

Graf 39 Srovnání dotazníku č. 1 a 2 u otázek 16-22 ........................................................ 79 

Graf 40 Srovnání dotazníku č. 1 a 2 u otázek 24-27 ........................................................ 79 

 

 

 



    

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

ABR acidobazická rovnováha 
ACT  aktivovaný koagulační čas 
aPTT  aktivovaný parciální tromboplastinový čas 
ARDS  akutní syndrom dechové tísně 
ARIP Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 
ARO anesteziologicko- resuscitační oddělení 
AT  antitrombin / dříve označovaný jako ATIII/ 
BMI index tělesné hmotnosti 
CO2 oxid uhličitý 
CRP  c- reaktivní protein 
CT    počítačová tomografie 
CVP centrální žilní tlak 
č  číslo 
DK  dolní končetina 
dl   decilitr 
ECMO extracorporální membránová oxygenace 
EESO European Extracorporeal Life Support Organization, 
ECHO echokardiografie 
ELSO  Extracorporeal Life Support Organization 
fi  relativní četnost 
FiO2 inspirační koncentrace kyslíku 
FN  Fakultní nemocnice 
Fr  french /jednotka/ 
g  gram 
GIT  gastro- intestinální trakt 
HIT  heparinem indukovaná trombocytopenie 
i. v.  intra venózně 
INR  International Normalized Ratio 
IP  Intenzivní péče 
JIP  jednotka intenzivní péče 
kg  kilogram 
KCH RES kardiochirurgická pooperační jednotka intenzivní péče 
KJIP  kardiologická jednotka intenzivní péče 
KO  krevní obraz 
KPR  kardiopulmonální resuscitace 
l  litr 
l/h  litr za hodinu 
m2  metr čtvereční 
mg  miligram 
Mgr magistra 

min minuta 
MJIP metabolická jednotka intenzivní péče 
ml  mililitr 
mmHg   milimetry rtuťového sloupce 
MUDr  doktor medicíny 



    

 

 

n  absolutní četnost 
NG  nasogastrická sonda 
NIRS near infra- red spektroskopy /blízká infračervená spektroskopie/ 
NLZP nelékařský zdravotnický pracovník 
O2  kyslík 
obr  obrázek 
ODV oddělení dalšího vzdělávání 
pCO2 parciální tlak oxidu uhličitého 
pH  vodíkový exponent 
pO2 parciální tlak kyslíku 
resp respektive 
RTG rentgen 
s   sekunda 
SaO2 saturace arteriální krve kyslíkem 
SpO2 saturace periferní krve kyslíkem 
SvO2 saturace venózní krve kyslíkem 
V-A  veno- arteriální 
V-A-V veno-arterio-venózní 
VFN Všeobecná fakultní nemocnice 
vs  versus  
V-V  veno- venózní 
 

 

 

 



    

 

 

SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha 1 Logo společnosti (ELSO, 2012) ......................................................................... 98 

Příloha 2 Schéma V-V ECMO.............................................................................................. 98 

Příloha 3 Dvoucestná kanyla AVALON ELITE® .............................................................. 98 

Příloha 4 Schéma V-A ECMO ............................................................................................. 99 

Příloha 5 Schéma nejčastěji používaných zapojení ECMO podpor ................................ 99 

Příloha 6 Punkční zavedení kanyl pro periferní ECMO podporu ................................. 100 

Příloha 7 Řídící jednotka, oxygenátor s centrifugální pumpou, kanyly pro ECMO..... 100 

Příloha 8 Kompletní přístrojové vybavení pro ECMO podporu ................................... 101 

Příloha 9 Kanyly pro ECMO podporu (vyztužené ocelovou spirálou) ......................... 102 

Příloha 10 Čidla k měření cerebrální oxymetrie ........................................................... 102 

Příloha 11 Monitorace cerebrální oxymetrie ................................................................. 103 

Příloha 12 Vřazení setu pro kontinuální hemoeliminační metodu do okruhu ECMO 103 

Příloha 13 Harlekýnský syndrom ................................................................................... 104 

Příloha 14 Souhlasné stanovisko- Povolení sběru informací ve FN Plzeň .................. 105 

Příloha 15 Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce .................................... 106 

Příloha 16 Prezentace k odbornému semináři o metodě ECMO pro NLZP ................. 111 

Příloha 17: Doporučený postup: Ošetřování dospělého pacienta na extrakorporální 
membránové oxygenaci ve Fakultní nemocnici Plzeň .................................................. 121 

Příloha 18 Souhlas se zveřejněním závěrečné práce v ÚVI .......................................... 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 Logo společnosti (ELSO, 2012) 

 

(Retrived from http://www.elso.org/) 
 
Příloha 2 Schéma V-V ECMO 

 
(Retrived from: http://www.maquet.com/assets/documents/product-
information/CARDIOHELP-System/ECLS_POSTER_MCV-PT-20000401-EN-
01_low_0411_NONUS.pdf) 
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(Retrived from: http://www.maquet.com/assets/documents/product-
information/CARDIOHELP-System/ECLS_POSTER_MCV-PT-20000401-EN-
01_low_0411_NONUS.pdf) 

 
Příloha 5 Schéma nejčastěji používaných zapojení ECMO podpor 

 
(Retrived from http://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2010/03/02.pdf; Bělohlávek et al, 
2010, p. 123)   
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Příloha 6 Punkční zavedení kanyl pro periferní ECMO podporu 

 

(vlastní archív) 
 
Příloha 7 Řídící jednotka, oxygenátor s centrifugální pumpou, kanyly pro ECMO  

 

(Retrived from: http://www.maquet-cardiohelp.com/basic-knowledge/download-
center/images.html?tx_abdownloads_pi1%5Bpointer%5D=2&cHash=1240f6cc770657e54
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Příloha 8 Kompletní přístrojové vybavení pro ECMO podporu 

 

(Retrived from: http://www.maquet-cardiohelp.com/basic-knowledge/download-
center/brochures.html) 
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Příloha 9 Kanyly pro ECMO podporu (vyztužené ocelovou spirálou) 

 

(Retrived from: http://www.maquet-cardiohelp.com/en/basic-knowledge/download-
center/images.html?tx_abdownloads_pi1%5Bpointer%5D=1&cHash=4794aea9d659ddb4
9cdf272e6c79a808 ) 
 
Příloha 10 Čidla k měření cerebrální oxymetrie 

 

(vlastní archív) 
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Příloha 11 Monitorace cerebrální oxymetrie 

 

(vlastní archív) 
 
Příloha 12 Vřazení setu pro kontinuální hemoeliminační metodu do okruhu ECMO 

¨ 

(vlastní archív) 

 



    

 

 

Příloha 13 Harlekýnský syndrom 

 
 
Popis: Harlekýnský syndrom 
a) krev z ECMO přístroje femorální kanylou zásobuje okysličenou krví tepny aortálního oblouku 
b) krev z ECMO přístroje femorální kanylou zásobuje okysličenou krví pouze úroveň sestupné aorty-krev z 
ECMO se nedostane do mozku  

(Retrived from:  
http://jdc.jefferson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=surgeryfp) 

http://jdc.jefferson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=surgeryfp


    

 

 

Příloha 14 Souhlasné stanovisko- Povolení sběru informací ve FN Plzeň 
 

 
 
 
Vážená paní 
Lada Zlochová 
Studentka oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, Univerzita 

Karlova Praha, 1. Lékařská fakulta   

Povolení sběru informací ve FN Plzeň 
 
 
Na základě Vaší žádosti Vám jménem Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň 
uděluji povolení ke sběru dat pomocí dotazníku určeného nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům, pracujícím na níže uvedených pracovištích FN Plzeň a následné analýze těchto dat 
v souvislosti s retrospektivní analýzou dat pacientů napojených na podporu ECMO.  
Vaše šetření budete provádět – na níže uvedených pracovištích a za stanovených podmínek - 
v souvislosti s vypracováním Vaší diplomové práce na téma „ECMO ve Fakultní nemocnici Plzeň“. 

 I. Interní klinika – MJIP. 

 Kardiologické oddělení – KJIP, Kardiochirurgické oddělení – KCH RES.  

 
Podmínky, za kterých Vám bude umožněna realizace Vašeho šetření ve FN Plzeň: 

 

 Vrchní sestry oslovených pracovišť souhlasí s Vaším šetřením. 

 Osobně povedete svoje šetření. 

 Vaše šetření nenaruší chod pracoviště ve smyslu provozního zajištění dle platných 
směrnic FN Plzeň, ochrany dat pacientů a dodržování Hygienického řádu FN Plzeň. Vaše 
šetření bude provedeno za dodržení všech legislativních norem, zejména s ohledem na 
platnost zákona č. 372 / 2011 Sb., v platném znění. 

 Po zpracování Vámi zjištěných údajů poskytnete Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou 
péči  FN Plzeň závěry Vašeho šetření (na níže uvedený e-mail). 

 
 
 

Toto povolení nezakládá povinnost zdravotnických pracovníků s Vámi spolupracovat, pokud by 

spolupráce s Vámi narušovala plnění jejich pracovních povinností či pokud by narušovala jejich 

soukromí. Spolupráce respondentů s Vámi je dobrovolná a je vyjádřením ochoty oslovených 

zaměstnanců FN Plzeň podílet se na Vašem šetření. 

 
Přeji Vám hodně úspěchů při studiu. 
 
 
 
 
Mgr., Bc. Světluše Chabrová 
manažerka pro vzdělávání a výuku NELZP 

zástupkyně náměstkyně pro oš. péči 

 
Útvar náměstkyně pro oš. péči FN Plzeň 

tel.. 377 103 204, 377 402 207 
e-mail: chabrovas@fnplzen.cz 

 

10. 1. 2014 

mailto:chabrovas@fnplzen.cz


    

 

 

Příloha 15 Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce 
 
Dotazník k výzkumnému šetření diplomové práce číslo 1 
  
Vážená paní, Vážený pane,                                                                                                   
jmenuji se Bc. Lada Zlochová a jsem studentkou 1. LF UK navazujícího magisterského 
studia, oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. 

Chtěla bych Vás požádat a vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé 
diplomové práce na téma:  ECMO ve Fakultní nemocnici Plzeň, pomocí kterého bych 
chtěla analyzovat znalosti o metodě ECMO. 

 Žádám Vás o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku pouze na základě Vašich 
znalostí. Dotazník je zcela anonymní a výsledná data budou použita výhradně v mé 
diplomové práci 

Vážím si Vaší spolupráce a ochoty. 
 
Děkuji Vám.                                                                              Bc. Lada Zlochová 
 
 
1. Pohlaví:  

a) žena       b) muž      
 
2. Kolik je Vám let?     

a) 18 -30 let 
b) 31- 40 let 

c) 41- 50 let 
d) 51 a více 

  
3. Délka Vaší praxe ve zdravotnictví:  

a) méně než 5 let 
b) 6- 10 let 

c) 11- 20 let 
d) 21 a více let 

  
4. Délka Vaší praxe na ARO a JIP:  

a) méně než 5 let 
b) 6- 10 let 

c) 11- 20 let 
d) 21 a více let 

  
5. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

a) středoškolské 
b) vyšší odborné vzdělání 

c) vysokoškolské- bakalářské 
d) vysokoškolské- magisterské 

  
6. Vaše odborná způsobilost: ........................................................................................ 
 
7. Máte ukončené specializační vzdělávání? Uveďte, v jakém oboru: 

a) ne 
b) studuji /v oboru........................................................................................... 
c) ano      /v oboru:.......................................................................................... 

 
8. Na jakém oddělení nyní pracujete?   

a) MJIP  b) KJIP c) KCH RES 
  



    

 

 

9. Vyberte základní úkony, které je nutné zajistit u pacienta před napojením na   
              ECMO podporu:  

a) zajistit antidekubitální matraci 
b) zajistit léky a pomůcky k resuscitaci 
c) zajistit pomůcky k zavedení nasogastrické sondy 
d) vždy objednání 2 transfuzních jednotek krve 
e) vždy zajistit trombocytární koncentrát 
f) vždy zajistit odběr krve na vyšetření ACT, aPTT 
g) vždy zajistit odběr krve na vyšetření D- dimerů 
h) zajistit oholená a čistá kanylační místa 

 
10. Celková hygienická péče u pacienta na JIP se provádí zpravidla dvakrát denně.  
             U hemodynamicky stabilního pacienta na ECMO podpoře se celková hygienická    
             péče provádí:  

a) neprovádí se, aby se předešlo vytažení kanyl 
b) provádí se pouze výjimečně 
c) provádí se dvakrát denně za přítomnosti perfuziologa 

 
11. Pacienta na ECMO podpoře polohujeme:  

a) nikdy nepolohujeme 
b) polohujeme dle hemodynamické stability pacienta a funkčnosti   
             mimotělního oběhu 
c) polohujeme bez omezení, vždy dodržujeme zvednutí horní poloviny těla  
             minimálně o 30° jako prevenci mikroaspirace 
d) v určitých případech lze využít i pronační polohu 

 
12. Převazy perkutánně zavedených ECMO kanyl provádí NLZP:  

a) pouze dle potřeby 
b) dle potřeby, minimálně však jednou denně 
c) pouze jednou denně 
d) neprovádí 

 
13. Převazy chirurgicky zavedených ECMO kanyl provádí NLZP:  

a) pouze dle potřeby 
b) dle potřeby, minimálně však jednou denně 
c) pouze jednou denně 
d) neprovádí 
 

14. Při odběru krve na vyšetření krevních plynů je nutno zadat hodnoty FiO2 /frakce   
              kyslíku/ pro správné vyhodnocení výsledku. U pacienta na ECMO podpoře   
              zadáváme hodnotu:  

a) hodnotu nastavenou na ventilátoru 
b) hodnotu nastavenou na oxygenátoru ECMO přístroje 
c) hodnotu nastavenou na ventilátoru a oxygenátoru sečteme 
d) hodnotu nastavenou na ventilátoru a oxygenátoru zprůměrujeme¨ 

 
 



    

 

 

15. U pacienta s ECMO podporou je nutné mít krev s prodlouženým časem      
             srážlivosti, a proto se v pravidelných intervalech odebírá krev na vyšetření aPTT   
             /Aktivovaný parciální tromboplastinový čas /. Jaké je rozmezí tohoto vyšetření  
             pro bezpečné vedení ECMO podpory?   

a) 20- 30 s b) 30- 50 s c) 50- 60 s 
  
16. Pro správný účinek Heparinu je nutné sledovat i hodnoty AT /Antitrombinu,   
              dříve označovaný jako ATIII/. Jeho fyziologické rozmezí je:   

a) 30-60% b) 70-110% c) 110-130% 
  
17. Dopplerovské vyšetření dolních končetin se u pacienta na ECMO podpoře  
              provádí v pravidelných intervalech. Uveďte, o čem nás toto vyšetření       
              informuje: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
. 
18. Specifická monitorace spojená s ECMO metodou užívaná standardně u těchto  
             pacientů je cerebrální oxymetrie. Naměřené hodnoty vypovídají o:  

a) koncentraci hemoglobinu v krvi 
b) nasycení hemoglobinu kyslíkem v mozku- regionální tkáňová saturace 
c) elektrické aktivitě mozku 
d) perfuzním tlaku mozku 

  
19. Druh ECMO podpory se volí dle diagnózy pacienta. Znáte dva základní druhy?  

a) ne 
b) ano  
pokud ano, uveďte je:....................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
20. Jaké znáte 2 nejčastější způsoby zavedení kanyl pro ECMO podporu?  
             vyjmenujte: ................................................................................................................ 
             ..................................................................................................................................... 
 
21. Jaká znáte místa pro zavedení kanyl pro ECMO podporu?  
 vyjmenujte:................................................................................................................. 
            ...................................................................................................................................... 
 
22. Popište vlastními slovy, o čem vypovídají uvedené hodnoty na řídící jednotce-  
             monitoru ECMO přístroje:  

a) venózní tlak: ............................................................................................... 
b) arteriální tlak: ............................................................................................. 
c) průtok: ........................................................................................................ 

 
23. Jste schopen/ schopna studovat odbornou literaturu v cizím jazyce?  

a) ne 
b) ano        
pokud ano, uveďte v jakém: ...................................................................... 



    

 

 

24. Znáte publikaci v českém jazyce o metodě ECMO? 
a) ne 
b) ano 
pokud ano, uveďte jakou: .......................................................................... 

 
25. Mezi 4 základní komponenty  ECMO podpory patří:   

a) hadicový systém 
b) oxygenátor 
c) kardiotomický rezervoár 
d) kanyly 

e) hemokoncentrační kapsle 
f) centrifugální pumpa     
g) kardioplegický roztok 
h) odpadní vak  

  
26. K výpočtu plného průtoku krevního čerpadla zejména u veno-arteriální podpory  
             ECMO přístroje je nezbytné znát hodnotu/y:   

a) výška pacienta 
b) váha pacienta 
c) výška i váha pacienta 

d) žádnou z výše uvedených 
hodnot nepotřebujeme 

 
27. Nedostatek cirkulujícího objemu u pacienta na ECMO podpoře se projeví: 
             /Vyberte správné odpovědi/ 

a) snížením průtoku krevním čerpadlem 
b) zvýšením průtoku krevním čerpadlem 
c) přisáváním venózní kanyly a hadicového setu před oxygenátorem    
              /tzv. „cukání hadic“/ 
d) vysokou hodnotou negativního venózního tlaku 
e) nízkou hodnotou negativního venózního tlaku 
 

28. Péče o pacienta na JIP je náročná a stresující. Považujete péči o pacienta   
             napojeného na ECMO přístroj ještě více stresující?  

a) ne 
b) ano 
pokud ano, je Váš stres vyvolaný: 

1. nedostatkem dostupných informací o metodě ECMO 
2. nedostatek znalostí o metodě ECMO 
3. špatnou spoluprácí s perfuziologem 
4. jiné: 

 
29. Vyjmenujte komplikace, se kterými jste se setkal/a u pacienta napojeného na   
              ECMO podporu: 
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
30. Pokud dojde k zástavě krevní pumpy z důvodu výpadku elektrické energie a není  
             k dispozici ani žádný náhradní zdroj, je nutné: /vyberte správnou odpověď/ 

1. u V- V podpory 
a) pouze navýšit frakci kyslíku na ventilátoru a zajistit přivolání perfuziloga 
b) navýšit frakci kyslíku na ventilátoru a je nutný ruční pohon pomocí kliky, 
popřípadě zahájit srdeční masáž a současně zajistit přivolání perfuziologa 



    

 

 

 
2. u úplné V-A podpory 
a) pouze navýšit frakci kyslíku na ventilátoru a zajistit přivolání perfuziologa 
b) je nutné zahájit ruční pohon pomocí kliky, popřípadě zahájit srdeční masáž 
a současně zajistit přivolání  perfuziologa 

 
31. ECMO přístroj je vybaven senzorem na detekci vzduchu v hadicovém systému. V  
             případě alarmu o přítomnosti velkého množství vzduchu v systému, je nutné:   
             /určete pořadí jednotlivých kroků 1- 5 /   

a) vypnout alarm  
b) zajistit přivolání lékaře a perfuziologa  
c) zkontrolovat hadicový systém ECMO přístroje  
d) zkontrolovat těsnost všech invazivních vstupů  
e) v přítomnosti většího množství vzduchu set zasvorkovat  

 
32. Chtěl/a byste se dozvědět více informací o této metodě?  

a) ne 
b) ano 
pokud ano, jakou formou :       

a) teoreticky- přednáška    
b) prakticky- stáž na KCH pracovišti    
c) obě předchozí varianty 
d) mít k dispozici stručný manuál 
e) jiné / uveďte:...................................................................................... 

 
 



    

 

 

Příloha 16 Prezentace k odbornému semináři o metodě ECMO pro NLZP 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 



    

 

 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 

 
 



    

 

 

 
 

 
 



    

 

 

 
 

 



    

 

 

Příloha 17: Doporučený postup: Ošetřování dospělého pacienta na extrakorporální 
membránové oxygenaci ve Fakultní nemocnici Plzeň 
 

Doporučený postup:  Ošetřování dospělého pacienta na extrakorporální 

membránové oxygenaci ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

Úvod:  Tento doporučený postup je zaměřen na stručný popis základních úkonů, které je 

nutné dodržet pro úspěšné ošetřování pacienta na veno- venózní extrakorporální 

membránové oxygenaci (V-V ECMO), nebo na Veno-Arteriální extrakorporální 

membránové oxygenaci (V-A ECMO). Nejedná se o učebnici ECMO, pro komplexní 

pochopení ECMO metody je nutné prostudovat více aktuálních zdrojů, protože se jedná  

o metodu, která se neustále vyvíjí.  

Autor:  Bc Lada Zlochová 

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Heczková 

Datum: 02/2014 

Konzultace:   

Mgr. Dagmar Pinkasová, vrchní sestra kardiochirurgického oddělení FN Plzeň                     

MUDr. Jiří Havelka, vedoucí lékař kardiochirurgické pooperační jednotky FN Plzeň  

Obsah:  

1. ECMO základní popis 

2. Indikace k použití ECMO 

3. Příprava pacienta 

4. Kanylace 

5. Monitorace pacienta a krevní odběry 

6. Ošetřování a polohování 

7. Odpojení od ECMO 

8. Check list 

9. Nejčastější komplikace a jejich řešení 

 

1. ECMO základní popis. 

ECMO se historicky vyvinulo z technologie mimotělního oběhu. Jedná se o podporu 

funkce plic a/nebo srdce u pacientů nereagujících na standardní léčbu. Cílem této metody 

je překlenutí nezbytné doby k obnovení vlastní funkce plic a/nebo srdce. Tato metoda je 

drahá, invazivní, s potenciálem častých a závažných komplikací a proto je vyhrazena pro 

relativně malou skupinu kriticky nemocných. 

ECMO  pracuje na relativně jednoduchém principu.  Aktivně odebírá krev z těla pacienta 

pomocí krevní pumpy, dále krev směřuje přívodným hadicovým setem do oxygenátoru, 

kde dochází k výměně plynů, obdobně jako v plicích. Následně se krev vrací zpět 

odvodným hadicovým setem do těla pacienta. Kromě kanyl, které jsou zavedeny do cév 



    

 

 

pacienta a jsou spojeny s hadicovým setem, je celé zařízení umístěno mimo tělo pacienta. 

V-V ECMO podporuje plicní funkce a je zavedeno pouze do žilního systému pacienta. V-A 

ECMO podporuje funkce srdce i plic a je zavedeno do arteriálního i žilního systému 

pacienta. 

Obr. 1 schéma V-V ECMO                                                  Obr. 2 schéma V- A ECMO 

 

ZDROJ: http://www.maquet.com/assets/documents/product-information/CARDIOHELP-System/ECLS_POSTER_MCV-PT-20000401-EN-

01_low_0411_NONUS.pdf 

 

2. Indikace k použití ECMO 

2.1. V-V ECMO 

- těžké respirační selhání, které není zvládnutelné standardními postupy 

/ARDS, těžká pneumonie, těžká kontuze plic, status asthmaticus, inhalace 

škodlivých plynů, obstrukce dýchacích cest, aspirace/ 

2.2. V-A ECMO  

- srdeční selhání, které není zvládnutelné standardními postupy /kardiogenní šok, 

selhání srdce po kardiochirurgické operaci, těžká plicní embolie, maligní srdeční 

arytmie, srdeční zástava, akutní zánětlivé onemocnění srdce 

- ECMO podpora u rizikové koronární intervence 

- most k transplantaci 

- v indikovaných případech součást KPR 

 

3. Příprava pacienta 

Pacienta připravujeme s vědomím, že se bude jednat o kanylaci velkých cév v celkové 

anestezii, bude vyžadovat analgosedaci  a dlouhodobou imobilizaci. Proto zajistíme 

polohovatelné lůžko s antidekubitální matrací. Pokud je pacient při vědomí před 

napojením na ECMO, nejdříve mu zákrok vysvětlíme a následně ho požádáme  

o podepsání informovaného souhlasu s léčebnou metodou (provádí lékař).  

Prevence infekce. Je vhodná výměna všech invazivních vstupů před napojením na ECMO, 

pokud je to možné. Pacient na ECMO je velmi rizikový z hlediska nozokomiální infekce. 

Také bude mít sníženou krevní srážlivost díky heparinizaci a jakákoliv následná 

manipulace s invazivními vstupy bude riziková. Pokud je to možné, měl by být pacient 

umístěn v samostatné místnosti- boxu. Tím omezíme počet osob pohybujících se kolem 

http://www.maquet.com/assets/documents/product-information/CARDIOHELP-System/ECLS_POSTER_MCV-PT-20000401-EN-01_low_0411_NONUS.pdf
http://www.maquet.com/assets/documents/product-information/CARDIOHELP-System/ECLS_POSTER_MCV-PT-20000401-EN-01_low_0411_NONUS.pdf


    

 

 

pacienta na ECMO, snížíme riziko infekce, ale také riziko nechtěné manipulace 

s hadicovým setem nebo ECMO přístrojem. 

Prevence krvácení. Všechny plánované invazivní postupy by měly být provedeny  

před zavedením ECMO (např. plicnicový katetr, endovazální kardiostimulace) z důvodu 

rizika krvácení. Stejně postupujeme při zavedení močové cévky a nasogastrické sondy 

nebo enterální sondy k výživě pacienta. Na pokyn lékaře zajistí NLZP dvě transfuzní 

jednotky krve připravené v krevní bance. 

4. Kanylace 

Samotnou kanylaci a napojení pacienta na ECMO provádí lékař ve spolupráci se sestrou 

v perioperační péči a perfuziologem. NLZP ošetřující pacienta musí být předem 

informován o typu kanylace a způsobu zavedení kanyl. Vždy je nutné vědět, zda se bude 

jednat o centrální nebo periferní kanylaci, preparační nebo punkční zavedení.  

NLZP před kanylací připraví a zajistí: 

- pacienta do vhodné polohy pro kanylaci 

- v případě potřeby oholí místa vpichu kanyl 

- připraví sterilní roušky a nezbytné nástroje po domluvě s lékařem (sterilní roušky 

musí pokrýt celého pacienta, protože zaváděcí dráty a kanyly samotné jsou dlouhé) 

- připraví dostatek obvazového a kompresního materiálu 

- připraví dostatečný prostor okolo lůžka pacienta pro nezbytné přístroje ( ECMO, 

ventilátor, ECHO, dialýza, odsávací zařízení) 

- zajistí monitor s dostatečným počtem vstupů pro invazivní monitoraci (arteriální, 

centrální žilní a plicnicový tlak) a se sloty pro EKG, saturaci krve kyslíkem, měření 

teploty pacienta, ventilační křivku 

- zajistí přístroj k měření cerebrální a periferní oxymetrie včetně senzorů 

- připraví  4 klemy (velké peány k uzavření průsvitu kanyl), pro případ komplikace 

- připraví odsávačku 

- připraví pomůcky k resuscitaci a resuscitační léky   

 

5. Monitorace pacienta a krevní odběry 

V-V ECMO: monitorace se významně neliší od běžného pacienta na jednotce intenzivní 

péče (JIP).  

V-A ECMO: monitorace se může /nemusí lišit amplitudou arteriální křivky, kdy v některých 

případech dochází k vymizení amplitudy – křivka se vyrovná. Jedná se o pacienty 

s významně postiženou funkcí levé komory srdeční. V takovém případě je rozhodující 

hodnota středního arteriálního tlaku, která by měla být nad 65 - 70 Torr. Také je nutné  

u V-A ECMO podpory s periferní kanylací sledovat dopplerometricky prokrvení příslušné 

dolní končetiny. 



    

 

 

Standardně u pacientů napojených na ECMO podporu používáme cerebrální a periferní 

oxymetrii, která nás informuje o nasycení hemoglobinu kyslíkem v mozku  

nebo v periferních tkáních. 

5.1. Minimální doporučení krevních odběrů u pacienta na ECMO podpoře (korekce 

dle lékaře a vždy dle aktuálního stavu pacienta) 

před zavedením ECMO podpory ACT, ABR a krevní plyny , Krevní obraz, aPTT, INR, fibrinogen, 

antitrombin  

10 minut po zavedení ECMO podpory ACT, ABR a krevní plyny 

pravidelné odběry po 3 hodinách ACT 

pravidelné odběry po 6 hodinách ABR a krevní plyny, ionty, APTT, Krevní obraz, 

pravidelné odběry po 12 hodinách ABR a krevní plyny  před a za oxygenátorem 

pravidelné odběry po 24 hodinách aPTT, INR, fibrinogen, antitrombin, trombinový a 

protrombinový čas 

 

- Při odběru krve na vyšetření ABR a krevních plynů je nutno zadat do analyzátoru 

hodnoty FiO2 nastavenou na oxygenátoru ECMO přístroje. 

- Pro správný účinek heparinu je nutné sledovat i hodnoty antitrombinu, jeho 

fyziologické rozmezí je nutné udržovat na hodnotě 70- 100%. 

 

6. Ošetřovatelská péče a polohování 

Mobilita pacienta na ECMO podpoře je ve většině případů významně omezena. Výjimkou 

může být pacient na V-V ECMO podpoře, pokud má zavedenou pouze dvoucestnou 

kanylu do jugulární žíly. U takového pacienta může být použita pronační poloha a pacient 

může být schopen pohybu na lůžku.   

Celková hygiena se provádí 2x denně za účasti minimálně 4 osob a vždy je nutná 

přítomnost perfuziologa z důvodu zvýšeného rizika dislokace kanyl a zavzdušnění 

hadicového sytému. 

Obecně se pacient na ECMO podpoře ve FN Plzeň může polohovat na poloboky, horní 

polovina těla může být zvednuta až o 30 stupňů, tak aby nedošlo k zalomení kanyl. 

Rozhodující pro rozsah polohování je klinický stav pacienta a funkčnost mimotělní 

podpory.  

Zásady péče o dutinu ústní, oči a močovou cévku jsou stejné, jako u jiného pacienta JIP. 

Pokud je nutné pacienta oholit, používáme holicí strojek, nikoliv žiletku (snížená krevní 

srážlivost). 

Převazy perkutánně zavedených kanyl provádí NLZP 1x denně. Jindy pouze pokud je to 

nezbytně nutné z důvodu prokrvácení, samovolného odlepení a podobně. Převaz provádí 

2 osoby, jedna zajišťuje bezpečnou polohu kanyly, druhá provádí převaz. Při převazu 

sledujeme, zda nedochází ke krvácení z okolí kanyly, nebo zda nedochází ke krvácení  



    

 

 

do okolních tkání. Také je nutné sledovat vzhled rány a jeho okolí, zejména zarudnutí  

a sekrece. Je vhodné podložit kanyly obvazovým materiálem, jako prevenci otlaků  

a odření kůže. 

Převazy chirurgicky zavedených kanyl provádí vždy lékař za asistence NLZP. 

7. Odpojení od ECMO 

Odpojení od ECMO je vedeno na základě indikace lékaře. Pacienta odpojíme, pokud došlo 

ke zlepšení plicních a/nebo srdečních funkcí, nebo pokud je léčba ukončena jako 

neefektivní. 

Před dekanylací je nutné zkontrolovat počet trombocytů, koagulační parametry a podat 

protamin dle ordinace lékaře. Znovu zkontrolujeme, zda má pacient k dizpozici  

2 transfuzní jednotky krve. 

Po zastavení ECMO přístroje přistupujeme k dekanylaci. 

Samotnou dekanylaci provádí ve FN Plzeň kardiochirurg.  

NLZP před dekanylací připraví a zajistí: 

- pacienta do vhodné polohy pro dekanylaci 

- připraví sterilní roušky a nezbytné nástroje po domluvě s lékařem  

- připraví dostatek obvazového a kompresního materiálu, spotřeba může být vysoká 

- připraví dostatečný prostor okolo lůžka pacienta  

- připraví 4 klemy (velké peány k uzavření průsvitu kanyl) pro případ komplikace 

- připraví odsávačku 

- zajistí přítomnost perfuziologa  

V případě centrální kanylace probíhá dekanylace na operačním sále. 

8. Check list (co zkontrolovat při předání služby) 

Jméno ošetřujícího NLZP, datum, identifikační štítek pacienta, kontaktní číslo na sloužícího 

perfuziologa. 

Kontrola: připojení ECMO přístroje do zdroje elektrické energie, stav baterie ECMO 

přístroje, indikátor baterie on, nastavení alarmu a flow limitu, nastavení speed limitu, 

detektor bublin on, kontrola ručního ovládání centrifugálního čerpadla, kontrola 

hadicového setu, kontrola kanyl, kontrola obvazů kanyl, kontrola FiO2 a průtoku  

na směšovači plynů. Podpis. 

 

9. Nejčastější komplikace a jejich řešení 

9.1. Krvácení 

Protože používáme kanyly a hadicové sety potažené uvnitř heparinovou vrstvou, 

udržujeme hodnoty ACT 180´- 200´a hodnoty APTT 50´- 60´. Přesto může pacient krvácet 

a to nejčastěji z místa vpichu kanyl. Pokud je pacient krátce po kardiochirurgické operaci, 

krvácení z operační rány může být extrémní a může vyžadovat masivní krevní převody. 



    

 

 

Řešení:  

Z pohledu NLZP se jedná především o prevenci možného krvácení. Každou hodinu je 

nutná kontrola pozice zavedených kanyl, zda nedošlo k jejich dislokaci a stavu hadicového 

setu, zda se nezalamuje. Pokud krvácí okolí kanyly, NLZP informuje ošetřujícího lékaře. 

Často pomůže prostá komprese okolí kanyly pomocí obvazového materiálu. Je nutná 

pravidelná kontrola krevního obrazu, především počet trombocytů. Pacient na ECMO 

musí mít stále zajištěné 2 transfuzní jednotky krve v krevní bance. 

Emergentní krvácení 

Vytažení kanyly:  Pokud dojde k nechtěnému vytažení kanyly z těla pacienta, je nutné 

ihned nahlas zavolat pomoc, naložit klemy na přívodnou i odvodnou kanylu  

a komprimovat krvácející místo vpichu, zastavit ECMO a zajistit přivolání lékaře  

a perfuziologa. 

Rozpojení hadicového setu: Pokud dojde k nechtěnému rozpojení hadicového setu, je 

nutné ihned nahlas zavolat pomoc, naložit klemy na oba rozpojené konce, zastavit ECMO 

a zajistit přivolání lékaře a perfuziologa. 

Únik krve z poškozené hadice, nebo jiného místa ECMO okruhu většinou není masivní. 

V takovém případě nenakládáme svorky, ani nezastavíme ECMO. Je nutné nahlas zavolat 

pomoc a přiložit ruku v ochranné rukavici na netěsné místo - pouze ho utěsnit. Přivolaný 

perfuziolog zajistí definitivní utěsnění systému, nebo výměnu hadic.  

Pokud se jedná o krvácení do tkání v místě zavedení kanyl, je nutné informovat lékaře.  

Pokud pacient ztrácí cirkulující objem a není zřejmý zdroj krvácení, pomýšlíme na krvácení 

do tělních dutin, informujeme lékaře. 

9.2. Přítomnost vzduchu v okruhu ECMO 

Ve FN Plzeň se pro potřebu ECMO podpory používají výhradně centrifugální krevní 

pumpy. Větší množství vzduchu v okruhu ECMO centrifugální pumpu zastaví. Nejčastějším 

zdrojem malého množství vzduchu jsou mikrobubliny v žilním systému, ty aktivují alarm 

ECMO přístroje. 

Řešení:   

Vzduch vstupuje do těla pacienta při podání roztoků, léků, nebo také netěsností  

na centrální, nebo periferní žilní kanyle. Proto je nutné při přítomnosti vzduchu v ECMO 

okruhu zkontrolovat všechny žilní vstupy pacienta a jejich těsnost. Dalším možným 

vstupem vzduchu je samotný okruh ECMO, které je také nutné pravidelně kontrolovat. 

Může se také jednat o povytažení přívodné kanyly – nezavádět zpět, pouze utěsnit 

obvazovým materiálem a informovat lékaře a perfuziologa. 

V případě přítomnosti velkého množství vzduchu v systému, je nutné: 

1. zkontrolovat hadicový systém ECMO přístroje 

2. v přítomnosti většího množství vzduchu set zasvorkovat 



    

 

 

3. zajistit přivolání lékaře a perfuziologa 

4. zkontrolovat těsnost všech invazivních vstupů 

5. vypnout alarm 

 

9.3. Zastavení krevní pumpy z důvodu výpadku elektrické energie 

K zastavení krevní pumpy může dojít z důvodu výpadku elektrické energie a selhání vnitřní 

baterie ECMO přístroje. Vždy je nutné správně a včas reagovat. 

V- V podpora: ihned nahlas zavolat pomoc, zajistit přivolání lékaře a perfuziologa, navýšit 

frakci kyslíku na ventilátoru, perfuzilog zajistí definitivní řešení 

úplná V- A podpora: ihned nahlas zavolat pomoc, zajistit přivolání lékaře a perfuziologa. 

Je nutné zahájit ruční pohon pomocí kliky, popřípadě zahájit srdeční masáž, perfuziolog 

zajistí definitivní řešení 

9.4. Krevní sraženina, ucpávání oxygenátoru 

Vznik krevní sraženiny u pacienta na ECMO podpoře při standardním vedení je málo 

pravděpodobný, naopak krvácivé stavy jsou častější. K tvorbě trombu může dojít  

po vysazení heparinizace, opomenutí kontroly ACT, APTT, po podání přípravku NovoSeven  

®. K vytvoření trombu nejčastěji dojde v oxygenátoru. Projeví se zhoršenou funkcí 

oxygenátoru a zhoršením průtoku. Může také dojít k odkapávání zpěněné plazmy 

z oxygenátoru.  

Řešení: 

V žádném případě to není důvodem k okamžitému vypnutí ECMO přístroje. Informujeme 

lékaře a přivoláme perfuziologa. Lékař doporučí kontrolu hemokoagulačních parametrů  

a perfuziolog zajistí výměnu oxygenátoru. 

9.5. Zalamování kanyl 

Přívodná a odvodná kanyla ECMO podpory musí mít přiměřenou délku a nesmí se 

zalamovat. Zalomením kanyly se snižuje průtok systémem. Průtok krevním čerpadlem  

u V-A podpory se vypočítá dle výšky a váhy pacienta.  

Alarm negativního tlaku v přívodné kanyle 

Na ovládacím panelu ECMO přístroje je nastavený alarm negativního- venózního tlaku 

v přívodné kanyle. Jeho aktivace znamená špatnou pozici přívodné kanyly, nedostatek 

cirkulujícího objemu, zalamování přívodné kanyly nebo hadice. Vysoká hodnota 

negativního tlaku se projeví snížením průtoku krevním čerpadlem, přisáváním přívodné 

kanyly a tzv. „cukáním hadic“. 

Alarm pozitivního tlaku v odvodné kanyle 

Na ovládacím panelu ECMO přístroje je nastavený alarm pozitivního- arteriálního tlaku 

v odvodné kanyle- za oxygenátorem. Jeho aktivace znamená špatnou pozici odvodné 

kanyly, zalamování kanyly nebo hadice.  



    

 

 

Řešení:  

Nejdříve zkontrolujeme pozici kanyl a hadic, zda se nezalamují. Pokud alarm trvá, nebo se 

opakuje, informujeme lékaře. Lékař zváží doplnění cirkulujícího objemu, nebo změnu 

polohy kanyly. Přechodně lze snížit nastavení vypočítaného průtoku krve systémem – není 

to však řešení problému. 

9.6. Recirkulace krve, Harlekýnský syndrom 

Pozice přívodné a odvodné kanyly u V-V ECMO podpory může být příliš blízko u sebe  

a okysličená krev přiváděná z ECMO systému je ihned nasávána zpět do přívodné kanyly  

a dochází pouze k recirkulaci. Pacient může být hypoxemický. 

U V-A ECMO s periferním typem kanylace může dojít k jevu, který se nazývá Harlekýnský 

syndrom. Pravá hemisféra, nebo obě hemisféry mozku, nebo celá horní polovina těla 

může být nedostatečně okysličena. Pacient může mít horní polovinu těla cyanotickou, 

dolní polovinu růžovou. Důvodem je protichůdný tok krve ze dvou systémů: ze srdce  

a z ECMO podpory. Pacient má nízkou hodnotu oxygenace z cerebrální oxymetrie a nízký 

arteriální parciální tlak kyslíku z odběru z pravé horní končetiny. 

Řešení:  

NLZP sleduje monitoraci periferní a centrální oxymetrie, dále je důležité evidovat nízké 

hodnoty oxygenace a všímat si zbarvení kůže pacienta. Informuje lékaře a perfuziologa. 

Lékař zajistí změnu polohy kanyly, nebo modifikuje typ kanylace. 

9.7. Ischemie dolní končetiny u periferního typu kanylace V-A ECMO 

U pacienta, který má zavedenou kanylu do femorální tepny, může dojít k nedostatečnému 

průtoku krve kolem kanyly a následně k ischemii příslušné dolní končetiny. Ischemie se 

projeví zbělením kůže a vymizením pulzu na periferii končetiny, poklesem hodnot tkáňové 

oxymetrie končetinového senzoru. 

Řešení:  

NLZP sleduje hodnoty periferní oxymetrie a prokrvení dolní končetiny palpačně  

a dopplerometricky, to umožní včas rozpoznat ischemii končetiny. Na lékaři je, aby zvážil 

zavedení retrográdní kanyly k prokrvení periferie DK již při prvotní kanylaci pacienta, 

eventuálně ji doplnil později. 



    

 

 

Příloha 18 Souhlas se zveřejněním závěrečné práce v ÚVI 

 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí  

do závěrečné práce absolventa studijního programu  

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 

nahlédnutím do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, 

ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než 

autora. 

 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 
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