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ABSTRAKT v ČJ 

 

      Hlavním důvodem zvolení tohoto tématu je neustále narůstající počet dlouhodobě 

ventilodependentních pacientů, kteří podstupují odpojování od ventilační podpory na 

jednotkách intenzivní péče. 

      V kapitolách je zmíněna anatomie a fyziologie dýchacího systému, patofyziologie a 

některá onemocnění spojována s ventilodependencí, vývoj a charakteristika oddělení 

OCHRIP – NIP a DIOP, postup odpojování a role sester v procesu odpojování. Ve 

výzkumném šetření jsou uvedeny cíle a hypotézy výzkumu a použitá metodika. 

      Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat zkušenosti a znalosti sester při odpojování 

pacientů od umělé plicní ventilace a druhým cílem bylo zjistit, jak sestry vnímají péči o tyto 

pacienty a jejich pohled na možnosti dalšího rozvoje této péče. Výzkumné šetření probíhalo 

na lůžkových jednotkách (ARO, ICU, NIP a DIOP) pěti nemocnic, kde stěžejní metodou 

bylo anonymní dotazníkové šetření, určené 147 respondentům (sestrám) na těchto 

odděleních a studentům dvou fakult v oboru Intenzivní péče.  

      Hlavními výsledky našeho výzkumného šetření jsou, že sestry mají dostatečné znalosti 

a zkušenosti s odpojováním pacientů od ventilátoru, i když ony samy se podhodnocují, ale 

jejich praktické zkušenosti vyplývají pouze ze zvyklostí jejich pracoviště. Většina sester by 

uvítalo jednotný standard a chtěly by se dále v této problematice vzdělávat. Zároveň většina 

sester by uvítala vznik respiračních center, ale většina by jich tam pracovat nechtěla. 

Edukace pacienta a jeho rodiny o odpojování je dostatečná, ale většina sester nemá možnost 

podávat ucelené informace a spoléhají spíše na informace podávané pacientovi lékařem.        

      Tato diplomová práce by mohla sloužit jako příručka a pomocník při doplnění znalostí 

o problematice odpojování pacientů od ventilátoru. Naší snahou bylo vytvořit ošetřovatelský 

standard, který bude nabídnut vrchním sestrám oddělení NIP a DIOP a v podobě semináře 

předložen i ošetřujícímu personálu.  

       

 

 

Klíčová slova: 

Odpojování od ventilátoru; OCHRIP – oddělení chronické, resuscitační a intenzivní péče; 

umělá plicní ventilace; dlouhodobá ventilace; zajištění dýchacích cest; intenzivní 

ošetřovatelská péče; DUPV – domácí umělá plicní ventilace. 

 

 

 



ABSTRACT  

 

      The main reason for choosing the topic of study, is an increasing number of long-term 

ventilator-dependent patients undergoing weaning proces from artificial pulmonary 

ventilation at intensive care units. 

      The content of the chapters include anatomy and physiology of the respiratory system, 

pathophysiology and some diseases associated with the ventilator-dependence. Also, the 

development and charakteristics of the OCHRIP – NIP and DIOP, the weaning procedure 

and the role of the nurses in the weaning proces. This study presents goals and hypothesis of 

investigation, as well as a variety of methodologies used. 

      The study presents two aims of the research. Firstly, to map the experience and 

knowledge of nurses when disconnecting patients from artificial lung ventilation. Secondly, 

to find out how nurses perceive the care of these patients, including their view on the 

possibilities for further development of weaning process care. The research was carried out 

at ARO, ICU, NIP and DIOP bed units at five hospitals and two faculties of Intensive Care. 

It involved an anonymous questionnaire of 147 respondents (nurses) and students. 

      The main finding of the research is that nurses have sufficient knowledge and experience 

in weaning from mechanical ventilation, notwithstanding they underestimate their own 

knowledge. This knowledge is gained from their practical experience in the workplace. Most 

nurses would welcome a unified weaning protocol and would like further education in this 

area. While most nurses would welcome the creation of respiratory centres, most do not want 

to work there. The education of the patient and their family about the weaning process is 

sufficent, despite the fact most nurses do not have the ability to provide integral advice and 

rely on information provided by a doctor. 

      This diploma thesis could serve as a manual and guide in updating knowledge regarding 

weaning from mechanical ventilation. Our endeavor was to create a weaning protocol that 

will be offered to NIP and DIOP head nurses and in the form of a seminar to the nursing 

staff. 
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1. Úvod 

      Potřeba dýchání je pro člověka základní biologickou potřebou, protože dýchání je 

základní podmínkou zachování života. Bez dýchání není možná existence. Život člověka 

začíná prvním nadechnutím a končí posledním vydechnutím. 

      Díky stále se rozvíjejícím technickým možnostem medicíny, je možné pacientům, kteří 

z různých příčin si nemohou zajistit dostatečnou oxygenaci organismu, možné nahradit 

spontánní dýchání pomocí automatických dýchacích přístrojů – ventilátorů. Umělá plicní 

ventilace se stala nedílnou a nejčastěji používanou metodou intenzivní medicíny. Dnes si již 

neumíme představit provádění operací, velkých invazivních vyšetření či bolestivých zákroků 

bez zajištění dýchacích cest spojené s umělou plicní ventilací.  

      Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku náročného odpojování 

dlouhodobě ventilodependentního dospělého pacienta a jeho převod na spontánní dýchání. 

Toto téma je v současné době vysoce aktuální. Počet ventilodependentních pacientů strmě 

narůstá. Je to dáno především zvyšujícím se věkem pacientů, polymorbiditou pacientů, lepší 

zdravotnickou technikou, dostupnými metodami a dostupností kvalitní lékařské a 

ošetřovatelské péče. Ventilodependence  - závislost na umělé plicní ventilaci znamená 

nutnost podpory až plné náhrady dýchání, v němž jako dominantní vedou respirační funkce 

plic. Odvykání od ventilátoru je tedy nedílnou součástí problematiky umělé plicní ventilace. 

Neindikované pokračování umělé plicní ventilace je spojeno s řadou komplikací a 

prodlužováním doby pobytu na akutních lůžkách ARO/JIP a také se zvýšením rizika úmrtí 

pacienta. Odpojení od ventilátoru tím nabývá velkého klinického významu.  

      Hlavní motivací pro zvolení daného tématu byla především má ošetřovatelská praxe na 

oddělení OCHRIP – chronické resuscitační a intenzivní péče a NIP – následné intenzivní 

péče. Ze své praxe vím, že péče o ventilodependentní pacienty v procesu odpojování je velmi 

náročná. Pro pacienty, ale i jejich rodinné příslušníky se stává sestra spíše partnerem než 

ošetřujícím personálem. Na ošetřující tým jsou kladeny vysoké nároky v oblasti empatie a 

znalostí dané problematiky.  

      Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zmapovat problematiku odpojování 

dlouhodobě ventilodependentních dospělých pacientů od umělé plicní ventilace podle 

nejnovějších poznatků a postupů doporučených odbornými společnostmi v dané 

problematice, které jsou v náplni práce nelékařských zdravotnických profesí a jejich 

pracovníků. Za cíl jsem si stanovila zmapovat současně i zkušenosti a znalosti sester při 

odpojování pacientů od umělé plicní ventilace a zjistit, zda sestry mají zájem a chtějí se dále 

v této problematice profesně vzdělávat. Diplomová práce shrnuje teoretické poznatky z 

anatomie, z patofyziologie nemocí spojených s nedostatečností dýchání a s 

ventilodependencí, sleduje vznik a vývoj oddělení OCHRIP – v současné době NIP – 

následná intenzivní péče, a v neposlední řadě i proces odpojování pacienta od ventilátoru a 

povinnosti sester při procesu odpojování. 

      Výsledky výzkumného anonymního dotazníkového šetření jsou předloženy 

v přehledných tabulkách a grafech a byly použity pro sestavení ošetřovatelského standardu 

pro nelékařský zdravotnický personál.     
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2. Současný stav poznání 

      V přípravné fázi vypracování diplomové práce bylo vybrání literatury pojednávající o 

vybraném tématu naší diplomové práce. Od léta 2016 jsme prohledali dostupné databáze, 

které nám byli doporučeny: zejména databáze v Ústavu vědeckých informací Univerzity 

Karlovy (dále jen UK), Národní lékařské knihovny a Discovery UK A – Ž, který je 

jednotným vyhledávacím rozhraním k většině elektronickým informačním zdrojům UK. Na 

základě zadaných klíčových slov: česká: ventilodependentní pacient, odvykání od umělé 

plicní ventilace, weaning, dlouhodobá ventilace a anglická: weaning, mechanical 

ventilation, intensive care nursing, long-term ventilation. S časovým omezenmí od roku 

2010 do současnosti jsme zadali vypracování odborné rešerše Národní lékařskou knihovnu. 

Sami jsme vyhledávali zejména v databázích: Medvik, BMČ (Bibliorapha Medica 

Čechoslovaca), Theses, Repozitář závěrečných prací UK, EBSCOhost, Embase, ProQuest 

Central, Medline, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, Google Scholar, Evidence-Based 

Medicine Reviews a PubMed. Z námi nalezených zdrojů jsme po prostudování zvolili 

literaturu, která byla vhodná k vypracování teoretické a výzkumné části naší diplomové 

práce.  

2.1. Anatomická a patofyziologická charakteristika dlouhodobě 

ventilodependentních pacientů 

Lidský jedinec je závislý na aerobním metabolismu. Vyžaduje vdechování vzduchu, ve 

kterém je dostatečné množství kyslíku, který bezpodmínečně potřebuje pro svůj 

metabolismus. Po využití v látkové výměně vydechuje oxid uhličitý. Oba uvedené plyny 

jsou hodnoceny jako nejvýznamnější krevní plyny v těle člověka. Jejich dostupnost i 

eliminaci zajišťuje především dýchací ústrojí, jejich transporty v organismu jsou hlavní 

doménou krevního oběhu – plicního i systémového. Jejich význam je natolik významný, že 

dýchání i krevní oběh jsou definovány jako základní životní funkce. Při jejich 

nedostatečnosti se jedná o stav bezprostředně ohrožující život člověka. Moderní medicína se 

proto věnuje podpoře, náhradě jejich nedostatečné výkonnosti a nedostatečnost dýchání je 

možno podpořit léky a inhalacemi kyslíku. Výjimečně a krátkodobě lze oxygenaci 

organismu zajistit mimotělní přístrojovou metodou ECMO – mimotělní membránová 

oxygenace. Sofistikovaná moderní technika umožňuje nahradit i mechanickou funkci 

lidského dýchání. Ne u všech pacientů ale lze očekávat a dosáhnout pohotového obnovení 

vlastního dostatečného dýchání – jsou obtížně odpojitelní od dýchacích přístrojů. Řadí se do 

kategorie dlouhodobě, popřípadě i nezvratně  ventilodependentních pacientů. I jim však 

může umělá plicní ventilace nejen zachránit život, ale i významně jej prodloužit.  

 Cílem úvodní kapitoly je seznámit se s anatomicko fyziologickou funkcí dýchacího 

systému zdravých jedinců, dýcháním jako základní potřebou člověka a patofyziologií 

základních diagnóz dlouhodobě ventilodependentních pacientů. 
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2.1.1. Anatomie dýchací soustavy 

      Dýchací soustava se v základu dělí na plíce s výměnnou plochou pro krevní plyny a 

s jejich transportním cévním systémem, a na dýchací cesty, které plynnou směs do plic 

přivádějí a z plic poté vyvádějí.  

      Dýchací cesty se dělí dle svého uložení na horní a dolní cesty dýchací. K horním 

dýchacím cestám patří nos, nosohltan a hrtan. Hlavním úkolem horních cest dýchacích je 

proudění vzduchu do dolních dýchacích cest. Jsou také protektivním systémem, neboť 

zabraňují vstupu cizích látek do distálních částí tracheobronchiálního stromu. V dýchacím 

systému představují podstatnou část mrtvého prostoru v přibližně 30 – 50 objemových %, 

zhruba ve 45 % podílejí na odporu dýchacích cest a v neposlední řadě slouží k ohřívání a 

zvlhčování inspirovaných plynů. Dolní dýchací cesty se skládají z tracheobronchiálního 

stromu a z plicního parenchymu. Tracheobronchiální strom vede vzduch do plicních sklípků. 

Trachea (průdušnice) je 12 – 13 cm dlouhá trubice navazující na larynx (hrtan), zavěšená na 

chrupavku prstencovou. Základ stěny tvoří 16 – 20 podkovitých chrupavek, které jsou 

spojené vazivem. Chrupavky slouží jako výztuha dýchacích cest k udržení jejich 

průchodnosti. V úrovni karíny trachea končí rozvětvením na pravý a levý bronchus 

(průdušky). Pravý bronchus odstupuje pod 25º úhlem a levý bronchus pod 40 - 60º úhlem 

od vertikální osy. Větvení je hlavním důvodem, proč cizí tělesa bývají většinou aspirováná 

do pravém bronchu pro jeho širší, strmější a kratší průběh. Postupné větvení bronchiálního 

stromu se dělí do 23 úrovní. V průběhu větvení dochází  ke změnám stavby stěny bronchiolů. 

Od desáté úrovně větvení již neobsahují chrupavčité struktury a od šestnácté úrovně se 

podílejí na výměně plynů. Terminální bronchioly ústí do plicních lalůčků, které jsou složeny 

z plicních sklípků. Každý plicní lalůček je tvořen přibližně 17 plicními sklípky. Celkový 

počet plicních sklípků je přibližně 300 miliónů a vytváří plochu asi 50 – 100 m2. (1, 2, 3, 4) 

      Plíce jsou párovým orgánem, mají tvar komolého kužele a jsou uloženy v pravé a levé 

pleurální dutině. Mají houbovitou konzistenci, jsou měkké a pružné. Hmotnost plic je 

průměrně 750 g. Pravá plíce je složena ze tří laloků a levá plíce ze dvou laloků. Pleurální 

dutiny vystýlá pohrudnice a pevně s plicemi srostlá poplicnice. V pleurální dutině je mírně 

nižší tlak než atmosférický. Díky nižšímu tlaku se plíce rozpíná a udržuje se přitištěná ke 

stěnám hrudníku. Při nádechu dojde ke zvětšení objemu hrudníku a zvětšující se podtlak 

v pleurální dutině umožní další rozpínání plíce. Naopak při výdechu dochází ke zmenšení 

hrudníku a plíce zůstává v kontaktu se stěnou pleurální dutiny a díky své elasticitě se aktivně 

stahuje k hilu. (1, 2, 3, 4) 

      K hlavním dýchacím svalům patří bránice a mezižeberní svaly, které jsou v akci při 

každém vdechu, výdech je zajištěn pasivně poklesem hrudníku a uvolněním stahu bránice. 

Pomocnými dýchacími svaly jsou pro vdech zejména svaly skalenické, m. 

sternocleidomastoideus, m. trapezius a m. pectoralis, které se zapojují při intenzivním 

dýchání či při dušnosti, pro aktivní výdech například při astmatu slouží především břišní 

svaly. (1, 2, 3, 4)  
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2.1.2. Fyziologie dýchání 

      Dýchání je základní životní funkce, bez dýchání není možná existence živých aerobních 

organismů. Výkonnost a účinnost dýchání závisí především na správné funkci dýchacího 

ústrojí a hemoglobinu. Je úzce spojeno s činností srdečně-cévního systému. Dýchání je děj, 

při kterém živý organismus získává a následně spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid 

uhličitý. Podmínkou látkové výměny v organismu je setrvalý přísun kyslíku. Při všech 

chemických pochodech v organismu vzniká ve tkáních oxid uhličitý a voda, které musí 

organismus neustále odstraňovat. Obohacování krve kyslíkem a odevzdávání oxidu 

uhličitého je základní funkcí dýchacího ústrojí. Výměna plynů probíhá v plicích na 

alveolokapilární membráně. Dýchací systém je jediným z životně důležitých funkcí 

organismu, který lze ovládat částečně i vůlí. (3, 5) 

      Řízení dýchání je řízeno neurohumorálně. V řízení dýchání se uplatňuje chemická, 

centrální a volní regulace. Pro chemickou regulaci dýchání jsou organismem 

zaznamenávány změny pO2, pCO2 a pH, které jsou analyzovány centrálními a periferními 

chemoreceptory. Centrální chemoreceptory jsou lokalizovány v tzv. H-zónách na 

ventrolaterálním povrchu prodloužené míchy. Jejich hlavní úlohou je zajistit regulaci 

dýchání podle parciálního tlaku CO2 a podle pH mozkomíšního moku. Při změně pH 

stimulují dýchací centrum, zvyšuje se ventilace a tím se zvýší vylučování CO2.  Periferní 

chemoreceptory jsou lokalizovány v karotických a aortálních tělískách. Tyto receptory 

zaznamenávají hlavně snížení pO2, dále zvýšení pCO2 a snížení pH arteriální krve. Informují 

dechové centrum o probíhající hypoxii. Stimulovány jsou také při snížení průtoku krve a 

zvýšenou tělesnou teplotou. Centrální regulační centrum dýchání je uloženo v prodloužené 

míše a ve Varolově mostu. Základní částí dechového centra jsou dvě skupiny neuronů, které 

se liší svou funkcí. V dorzální části prodloužené míchy jsou umístěny neurony s inspirační 

aktivitou a ve ventrální části jsou neurony s respirační aktivitou. Tato funkční centra jsou 

specifická pro obě fáze dýchání, jak pro vdech tak i výdech, a zpracovávají také podněty 

z periferie a z vyšších center centrální nervové soustavy. Tím přizpůsobují ventilaci 

aktuálním požadavkům organismu. V organismu člověka existují ještě další dvě centra, které 

se nacházejí na hranici prodloužené míchy a Varolova mostu a tím je centrum apneustické a 

centrum pneumotaxické. Ta ovlivňují inspirační a exspirační centrum. Vzruchy vznikající 

v těchto centrech jsou vedeny do míšních motoneuronů odpovědných za činnost dýchacích 

svalů. Základní dechový rytmus jedince odpovídá vlivu hypotetického udavatele rytmu tzv. 

pacemakeru dýchání. Ten má spontánní rytmickou aktivitu, a jeho výsledkem je základní 

klidový typ dýchání. Základní parametry každého dechového cyklu (dechové objemy, doba 

vdechu, doba výdechu, průběh a dynamika hodnot průtoku během dechového cyklu atd.) 

jsou také ovlivňovány emocemi, termoregulačními mechanizmy, autonomním nervovým 

systémem, s ději související s dýcháním (kašel, polykání, kýchání), ale také se strukturálními 

i funkčními abnormalitami dýchacích cest. (3, 4, 5) 

      Základním úkolem dýchacího systému je zabezpečit organismu výměnu plynů. Při 

dýchání je přijímán kyslík z vnějšího prostředí a je transportován do tkání, a naopak z plic 

je vydýcháván oxid uhličitý vznikající jako produkt oxidačních dějů v organismu. Dýchání 

můžeme rozdělit na vnější – výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi alveolárním vzduchem 

a krví, a na dýchání vnitřní – výměna kyslíku a oxidu uhličitého mezi krví a tkáněmi. To je 
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umožněno v organismu čtyřmi základními procesy: ventilací, distribucí, difuzí, perfuzí. 

Ventilace je výměna vzduchu mezi plícemi a zevním prostředím. Při ventilaci dochází ke 

vdechu, což je aktivní děj a je zcela závislý na dýchacích svalech, a výdechu, což je pasivní 

děj, při kterém se uplatňuje především pružnost plic, hrudní stěny a hmotnost hrudníku. 

Během ventilace dochází ke změnám ve složení vdechovaného a vydechovaného vzduchu. 

Při klidovém dýchání činí dechový objem dospělého člověka přibližně 500 ml vzduchu. 

Distribuce je vedení vzduchu systémem dýchacích cest až do plicních sklípků. Difuze je 

přenos kyslíku a oxidu uhličitého přes alveolární membránu. Tento děj je závislý na rozdílu 

parciálního tlaku kyslíku v alveolech a krvi plicních kapilár. Čím vyšší je parciální tlak, tím 

větší množství kyslíku se může navázat na hemoglobin. Perfuze je systém průtoku krve 

cévami pro přenos plynů. Transport plynů z plic a do plic je zajišťován tzv. malým krevním 

oběhem. V procesu dýchání je také nutný transport plynů krví. Kyslík je přenášen 

hemoglobinem, který je obsažen v červených krvinkách (erytrocytech). Kysličník uhličitý je 

v krvi rozpuštěn. Buněčné dýchání, také označované jako respirace, znamená 

chemickou nitrobuněčnou oxidaci, bez které nelze získat chemickou energii obsaženou 

v potravě. (3, 4, 5, 6) 

      Kromě ventilačních a respiračních funkcí plic mají plíce i funkce nerespirační, které 

představují tzv. vnitřní vodní obal, tvoří se v nich i heparin, účinkuje zde histamin apod. 

Těmto funkcím ale nebudeme v posuzování ventilace a ventilodependence věnovat bližší 

pozornost.(3, 4, 5, 6) 

2.1.3. Plicní objemy a plicní kapacity u dospělého člověka 

       K posouzení ventilace slouží měření některých plicních kapacit a statických a 

dynamických objemů pomocí funkčního vyšetření plic, kterou je spirometrie. Spirometr 

měří a zaznamenává vdechnuté a vydechnuté objemy vzduchu, výdechové rychlosti a další 

parametry. Na lůžkových jednotkách, přímo u lůžka nemocného, lze použít volumetr 

(ventilometr), který je určen k orientačnímu měření. V praxi se používají celkem čtyři plicní 

objemy (VT, IRV, ERV, RV) a čtyři plicní kapacity (VC, IC, FRC, TLC). Získané hodnoty 

jsou považovány za statické. Dynamické plicní objemy jsou minutová ventilace plic VE, 

maximální volní ventilace MVV, jednosekundová vitální kapacita FEV1. Přehled plicních 

objemů a kapacit předkládá obrázek 1. Hodnoty jsou závislé na věku, výšce, hmotnosti, 

povrchu těla, pohlaví, poloze vyšetřovaného, ale i rase. (5, 6, 7, 8) 

Obr. 1 Plicní objemy  

 
Zdroj: (8) 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:LungVolume_cs.png
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VT – dechový objem, je množství vzduchu, které přijde do plic při každém vdechu. Jeho 

objem je u dospělého člověka průměrně 500 ml. Součástí dechového objemu je i anatomicky 

mrtvý prostor VD (150 – 200 ml). 

IRV – inspirační rezervní objem, je maximální objem, který se vdechne při maximálním 

inspiračním úsilí nad dechový objem. Jeho hodnota je průměrně 2500  - 3000 ml. 

ERV – expirační rezervní objem, je objem vypuzený aktivním expiračním úsilím po 

klidovém výdechu. Jeho hodnota je průměrně 1100 - 1500 ml. 

RV – reziduální objem, vzduch zbývající v plicích po maximálním výdechovém úsilí, nelze 

změřit spirometrií. Jeho průměrná hodnota je 1200 - 1500 ml. 

VC – vitální kapacita plic, je objem vzduchu vydechnutý maximálním úsilím po maximálním 

nádechu. VC je součtem hodnot VT + IRV + ERV, jeho průměrná hodnota činí 4500 ml. 

IC – inspirační kapacita, objem rovný maximálnímu nádechu z klidového výdechu.  IC je 

součtem hodnot VT + IRV a jeho hodnota je v průměru 3000 ml. 

FRC – funkční reziduální kapacita, je to množství vzduchu, který zůstává v plicích po 

klidném výdechu. Je součtem hodnot RV + ERV a jeho průměrná hodnota je 3000 ml. 

TLC – celková plicní kapacita, je celkový objem plic. Je rovna součtu hodnot IC + FRC nebo 

také VC + RV a jeho průměrná hodnota je 5800 – 6000 ml. 

VE – minutová ventilace plic, je součin hodnot dechového objemu a frekvence dechových 

cyklů za minutu. Činí běžně 6 – 8 litrů/minutu (500 ml/dech x 12 – 16 dechů/minutu ). 

MVV – maximální volní ventilace, je největší objem vzduchu, který lze dopravit do plic za 

jednu minutu usilovné ventilace. Hodnota se může pohybovat v rozmezí až 125 -170 

litrů/minutu. 

FEV1 – jednosekundová vitální kapacita, objem vzduchu, který s maximálním úsilím a co 

nejrychleji vydechne vyšetřovaný z maximálního nádechu. 

(5, 6, 7) 

2.1.4. Krevní plyny 

      K cílovým tkáním se kyslík a oxid uhličitý transportuje krví. Při transportu těchto plynů 

se uplatňují mechanismy: konvektivní transport plynů v dýchacích cestách, difuzní výměna 

plynů mezi alveoly a krví v plicních kapilárách, konvektivní transport plynů krevním 

řečištěm a difuzní výměna plynů mezi kapilárami v tkáních a buňkami. Hodnocení krevních 

plynů v medicíně umožňuje posoudit oxygenační funkci plic, stav alveolární ventilace a 

acidobazickou rovnováhu v organismu. Vyšetření hodnot krevních plynů a parametrů 

acidobazické rovnováhy se řadí mezi základní diagnostické metody při poruchách ventilace 

a respirace. K vyšetření je potřeba odebrání vzorku krve, nejvhodnější je arteriální krev, ale 

je i možnost odebrání arterializované kapilární či smíšené žilní krve. Místo odběru musí být 

zohledněno při interpretaci získaných hodnot. (viz. Tabulka 1) Nejčastější indikací k 

vyšetření acidobazické rovnováhy patří detekce hypoxémie nebo hyperoxémie (hodnocení 

oxygenační funkce dýchacího systému), detekce hyperkapnémie nebo hypokapnémie 

(hodnocení ventilace) a určení typu poruchy acidobazické rovnováhy. (4, 5, 7, 8) 

      Point of care testing (dále POCT) – analyzátor krevních plynů, základních iontů (Na+, 

K+, Cl-, Ca2+), urey, kreatininu, bilirubinu, laktátu, glukózy a hemoglobinu je velmi často 

využíván v nemocničním prostředí, přímo u lůžka nemocného, na odděleních intenzivní 
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péče, kde je třeba urychlit rozhodovací proces o dalším postupu léčby pacienta. Hlavní 

výhodou POCT je rychlá analýza krevního vzorku (přístroje umí zpracovávat kapilární, 

tepenné i žilní vzorky); získání výsledku v době, kdy lékař se může plně věnovat pacientovi; 

zkrácení analytického času; cílená změna péče na základě výsledných hodnot a jednoduchost 

ovládání. Měření a analýzu na POCT provádí pracovníci bez specializovaného laboratorního 

vzdělání na klinických pracovištích jako součást péče o pacienty. Odběr a analýzu vzorků 

provádí sestra na základě indikace lékaře. Sestra zhodnotí výsledky a v případě 

patologických odchylek hodnot hlásí lékaři, který indikuje intervence u pacienta. (9, 10) 

 

Tabulka 1. Hodnoty krevních plynů v závislosti na odběru krve  

  

 arteriální krev žilní krev kapilární krev jednotky 

referenční meze referenční meze referenční meze 

pH 7,36 - 7,44 7,32 - 7,43 7,36 - 7,44  

pCO2 4,8 - 5,8 5,07 - 6,67 4,8 - 5,9 kPa 

pO2 10 - 13,3 4,8 - 5,9 9,9 - 14,4 kPa 

Zdroj: autor (data převzata z 11)  

 

2.2. Základní diagnózy u ventilodependentních pacientů a jejich 

patofyziologické rysy a změny 

       Oddělení následné intenzivní péče (dále NIP a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 

péče (dále DIOP) jsou specializovanými JIP, které jsou multioborové. Setkáváme se zde 

s variabilní skladbou diagnóz. Skupinově je lze rozdělit do čtyř různých kategorií, které 

samotné nebo v kombinacích představují nozologické jednotky a syndromy. Určují jejich 

ráz, volbu nejvhodnějších postupů a ovlivňují prognózu: 

1. Primárně nepostižená plíce, dechová nedostatečnost je způsobena nadřazenými faktory: 

mladí lidé při traumatickém poškození horní krční míchy a bráničního nervu, otrava 

botulotoxinem, předávkování heroinem, myasthenia gravis, chronická polyradikuloneuritida 

aj. 

2. Patologický proces postihuje plíci akutně: tonutí, inhalační trauma, oboustranná chřipková 

pneumonie, kritické astma. 

3. Patologický proces se v plicích vyvíjí postupně, má vliv i na plicní vaskulatúru, na pravé 

srdce: chronická obstrukční plicní nemoc, plicní hypertenze, syndrom mizející plíce, 

amiodaronová plíce, cystická fibróza. 

4. Kombinovaný proces, zasahuje více úrovní: seniorský věk s plicním emfyzémem, 

syndrom zapomínání dýchání ve spánku, ICU myopatie, ARDS při multiorgánové 

dysfunkci, vývoj malacie tracheální stěny nebo stenózy trachey po traumatu. 

      V klinických obrazech, v poměrném zastoupení pacientů na lůžkách NIP jsou mnohá 

základní onemocnění komplikována chronickými přidruženými chorobami – komorbiditou 

a polymorbiditou. K základním diagnózám, které jsou indikovány k dlouhodobé umělé 

ventilaci na NIP/DIP, patří zejména chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), 

kraniocerebrální poranění, cévní mozkové příhody (CMP), bronchiální astma, myopatie a 

myodystrofie, vysoké léze míšní a stavy po protrahované kardiopulmonální resuscitaci a 
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s ARDS – syndromem akutního dechového distresu. Dále jsou na těchto jednotkách léčeni 

pacienti po polytraumatech, poraněních hrudníku a plic, po rozsáhlých a komplikovaných 

chirurgických operacích, pacienti s těžkou chřipkou, komunitní rozsáhlou pneumonií, při 

kritickém astmatu, s polyradikuloneuritidami, s myasthenia gravis, s plicní rakovinou, při 

degenerativních onemocněních mozku, s encefalitidou a mnoha dalšími onemocněními. 

Většinou se jedná o polymorbidní pacienty, vyššího věku a ventilodependentní. 

Ventilodependence je termín pro označení pacientů, kteří i přes maximální úsilí a vyčerpání 

všech léčebných možností zůstávají závislí na umělé plicní ventilaci po dobu delší než tři 

měsíce. Pokud dojde k úspěšnému odpojení pacienta od ventilátoru a nadále potřebují 

intenzivní ošetřovatelskou péči, jsou překládáni z NIP na DIOP. (12, 13) 

 

2.2.1. Patofyziologie dýchacího systému  

       Poruchy dýchání mohou způsobit poruchy jak v regulaci dýchání, tak ve ventilaci i 

difúzi. Jakákoli odchylka vede k ohrožení pacienta na životě a vést k vážným zdravotním 

problémům. 

      Poruchy regulace dýchání můžeme rozdělit na poruchy kortikospinálních a 

bulbospinálních drah, poruchy dechového cyklu a také poruchy chemické zpětné vazby. 

Zahrnují poruchy dechového centra, receptory pro O2 a CO2, motorická jádra pro nervy 

inervující dýchací svaly a nervy zejména nervus phrenicus inervující bránici a její 

nervosvalové ploténky. Mezi příčiny vyvolávající poruchy nervové regulace patří především 

otravy centrálně tlumivými látkami, zejména opioidy, popřípadě celkovými anestetiky, 

botulotoxinem, dále edém mozku stlačující dechová centra, míšní poranění (přerušení míchy 

nad úrovní C4), blokády nervosvalové ploténky, jedy a léky k uvolnění svalů nebo 

onemocnění myasthenia gravis, při které dochází díky autoprotilátkám proti 

acetylcholinovým receptorům k poruše přenosu acetylcholinu na ploténku. Do poruch 

kortikospinálních a bulbospinálních  drah řadíme syndrom kongenitální centrální alveolární 

hypoventilace tzv. syndrom Ondininy kletby. Jedná se o vzácnou celoživotní poruchu 

dechového centra s genetickým podkladem v mutaci genu PHOX2B. Onemocnění se 

většinou projevuje v novorozeneckém věku hypoventilací až apnoí ve spánku. Tito pacienti 

jsou odkázáni na umělou plicní ventilaci pomocí neinvazivní plicní ventilace nebo 

ventilátoru. Dále sem řadíme syndrom automatického dýchání při lézi kortikospinálních 

drah, tj. pyramidové dráhy. (4, 14) 

      Poruchy dechového cyklu zahrnují změny dechu multifaktoriální etiologie. Mezi 

poruchy dechového cyklu řadíme: tachypnoe, hyperpnoe, apnoe, gasping – lapavé dýchání, 

Kussmaulovo dýchání, Biotovo dýchání a Cheyneovo a Stokesovo dýchání. Specifickým 

momentem je výšková nemoc s nízkým tlakem vzduchu a tudíž i kyslíku. Připojují se 

závažná poranění hrudní stěny, termické trauma plic, degenerace plicní tkáně po 

dlouhodobém podávání amiodaronu, rejekční reakce na transplantovanou plíci. Poruchy 

chemické zpětné vazby vedou k neadekvátní nízké nebo vysoké minutové ventilaci. 

Hlavním ukazatelem poruchy je pCO2. Jeho zvýšení vede k hyperventilaci a zvýšená 

minutová ventilace vede k hypokapnii a příčiny mohou být např. hysterie, kmenové 

(acidóza, hypoperfúze centrálního nervového systému, intoxikace), plicní (pneumónie) a ze 

stimulace periferních chemoreceptorů při výškové hypoxii. Naopak hypoventilace / snížená 
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minutová ventilace vede k hyperkapnii, nejčastěji je způsobena útlumem dechového centra 

(anestezie, opiáty, jedy), poruchou vedení vzruchů nebo mechanickou překážkou 

v dýchacích cestách/. (4, 14, 15) 

      Pro správnou ventilaci je potřeba souhra několika faktorů: průchodnost dýchacích cest, 

přiměřená elasticita plic a hrudníku, správné tlakové poměry v pleurální dutině, činnost 

dýchacích svalů, nervové řízení ventilace. Všechny tyto faktory mohou být postiženy a tím 

dojde k poruše ventilace. Poruchy ventilace je možné rozdělit podle postižení jednotlivých 

funkčních úrovní dýchacího systému. Nedostatečná průchodnost dýchacích cest může 

způsobit při obturaci větší průdušky kolaps plíce za touto překážkou. Specifická 

problematika je u obstrukci drobných větví dýchacích cest u obstrukčních plicních 

onemocnění jako je CHOPN a asthma bronchiale. Alveolární ventilace je velmi omezena při 

výpadku plicních alveolů. Alveoly mohou být vyplněny tekutinou, při pneumoniích 

zánětlivou a při edému plic transudátem, nebo mohou být zcela zkolabované při nedostatku 

surfaktantu.   Poruchy poddajnosti a elasticity plic a hrudníku velmi komplikují mechaniku 

dýchání. Nedostatečně poddajná plíce ztěžuje vdech a inspirační svaly musí vynaložit větší 

úsilí. Při plicní fibróze se zmnožuje vazivo v plicích a tím se snižuje poddajnost. Při 

nedostatečné elasticitě je zhoršený pasivní návrat plic během výdechu, který má za následek 

větší zapojení výdechových svalů.  Při plicním emfyzému dochází k úbytku vazivové tkáně 

a tím se snižuje elasticita plic.  Správné postavení hrudníku má pro ventilaci velký význam. 

Při deformitách páteře a poruchách kostovertebrálního skloubení mají závažné důsledky pro 

správnou funkci dýchacího systému i srdce. Intrapleurální tlak je nižší než atmosférický a 

tím nám udržuje plíce rozepjaté. Závažnou poruchou pro ventilaci je vznik komunikace mezi 

intrapleurální dutinou a okolím, dochází ke vzniku pneumothoraxu, což je velmi závažný 

život ohrožující stav. (14, 15, 16, 17) 

      Dýchací svaly jsou pro dýchání nezbytné k aktivnímu vdechu a usilovnému výdechu. 

Plicní onemocnění vyvolávají hypoxii a tím stěžují přísun kyslíku a živin dýchacím svalům. 

Závažnými poruchami jsou myopatie, včetně postresuscitační slabosti dýchacích svalů (tzv. 

ICU myopatie), při déledobém imobilizačním syndromu, při kterých dochází k postižení 

dýchacích svalů. (14, 15, 18) 

      Poruchy difúze se týkají kyslíku a vedou k nedostatečnému množství kyslíku v arteriální 

krvi nazývaná hypoxémie. Porucha nevede k zadržování CO2 v těle. Hypoxémie dráždí 

dechové centrum a tím vyvolá hyperventilaci, kterou dojde ke snížení CO2 v krvi. K poruše 

difúze kyslíku dochází při ztluštění alveolokapilární membrány, která je způsobená 

především plicní fibrózou nebo nahromaděním volné tekutiny při intersticiálním edému plic. 

K dalším příčinám patří celkové snížení plochy pro difúzi při restrikčních chorobách plic. 

(14, 15, 18) 

      Závažná plicní onemocnění se po určité době projeví postižením srdce. Základním 

mechanismem poškození srdce je vznik vazokonstrikce v plicním oběhu, ke které dochází 

při narůstajícím nedostatku kyslíku v plicích. Tím dojde k vzestupu rezistence plicního 

oběhu a tím stoupá tlak v malém oběhu, kdy vzniká prekapilární hypoventilační typ plicní 

hypertenze. Dochází k zatěžování pravé komory srdeční, která způsobí hypertrofii pravé 

komory a plicní hypertenzi a později dochází k jejímu selhávání. Tyto změny na pravé 

komoře způsobené plicním onemocněním označujeme jako cor pulmonale. (14, 18, 19) 
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2.2.2. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, COPD)  

      CHOPN je chronické onemocnění plic charakterizované omezením průtoku vzduchu 

v průduškách. Jedná se o obstrukční onemocnění plic. CHOPN je velmi časté onemocnění. 

Podle aktuálních odhadů postihuje přibližně půl miliardy lidí na Zemi. V České republice se 

odhaduje počet postižených CHOPN na 7 – 8 % dospělé populace. V České republice je 

každoročně hospitalizováno přibližně 16 000 pacientů a z tohoto počtu umírá přibližně 3000 

pacientů za rok. Prevalence onemocnění roste s věkem u obou pohlaví. Onemocnění se 

vyvine přibližně u poloviny kuřáků, ale i v 10 – 20 % u nekuřáků, kteří jsou vystaveni 

rizikové inhalační expozici v dopravě, průmyslu nebo v pracovním prostředí. S prevalencí 

onemocnění roste i mortalita. Hlavní příčinou mortality jsou exacerbace CHOPN, selhání 

pravé komory srdeční, zánětlivé a atelektatické změny v plicích, produktivní bronchitida. (4, 

20, 21)  

      CHOPN představuje léčitelný a klinicky heterogenní syndrom, který je pro tuto nemoc 

charakteristický ne úplně reverzibilní bronchiální obstrukcí, dynamickou hyperinflací 

(vzestup reziduálního objemu a pokles inspirační kapacity), destrukcí plicního parenchymu 

a omezením průtoku vzduchu dýchacími cestami. S CHOPN je spojena chronická 

bronchitida a plicní emfyzém. Dochází k výrazné nerovnováze mezi ventilací a perfúzí, která 

vede k hypoxémii a cyanóze a následně k plicní hypertenzi. V další fázi se zvětšuje mrtvý 

prostor a stoupá dechové úsilí. Bronchiální obstrukce většinou progreduje a je spojena 

s abnormální zánětlivou odpovědí na škodlivé vdechované částice a plyny. Zánět postupně 

postihuje i orgány mimo plíce, převážně srdce, skelet, centrální nervovou soustavu i 

endokrinní systém. Akutní exacerbace CHOPN je akutní příhoda v přirozeném průběhu 

onemocnění spojená se zhoršením symptomů. Bývají obvykle spouštěny bakteriální nebo 

virovou infekcí, neužíváním chronické medikace, stresem, traumatem nebo sníženou 

kvalitou ovzduší. Vyskytují se u všech stádiích CHOPN, ale častěji u těžších stupňů nemoci. 

Global Initiative for Chronic Obstruktive Lung Disease (GOLD) klasifikovala CHOPN do 

čtyř stádií, která jsou založena na specifikovaném spirometrickém vyšetření, podle kterého 

se onemocnění rozděluje podle závažnosti. Za nemocné jsou označováni všichni, kteří mají 

snížený poměr postbronchodilatačních spirometrických hodnot FEV1/FVC < 0,7. (4, 20, 22, 

23, 24, 21, 25) 

      Nejčastějším klinickým příznakem je pocit dušnosti. Pocit dušnosti nejprve vzniká při 

větší fyzické námaze, následně během běžných denních aktivit a posléze při minimální zátěži 

jako je třeba hygiena nebo oblékání. Nakonec jsou pacienti dušní i bez jakékoliv fyzické 

zátěže.  Dalším nespecifickými symptomy jsou celková únava, pocit stísněnosti na hrudníku, 

kašel s produktivní expektorací většího množství sputa, drobná hemoptýza, tachykardie, 

cyanóza, tachypnoe, otoky dolních končetin, deprese, nespavost a nevolnost. CHOPN je 

z charakteristického hlediska diagnostikována přítomností rizikových faktorů a anamnézou 

klinických projevů. Správnost je vždy třeba ověřit funkčním vyšetřením plic pomocí 

spirometrie k ověření přítomnosti bronchiální obstrukce. Velkým přínosem pro diagnostiku 

jsou zobrazovací metody, ultrazvuk a laboratorní vyšetření. (4, 20, 23, 24, 25, 26) 

      Hlavním terapeutickým úkolem je zmírnit příznaky a zlepšit kvalitu života pacientů. 

Léčba a péče o nemocné s CHOPN by měla být individuální a komplexní. Prvním krokem 

terapie je prevence a zdravotní výchova v eliminaci rizikových faktorů, zejména kouření. 
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Programy zaměřené na rehabilitaci a dechová cvičení zvyšují toleranci tělesné zátěže a tím 

zmírňují příznaky, jako je dušnost a únava. Druhým krokem terapie je paušální léčba. 

Paušální léčba je poskytována všem symptomatickým nemocným. Zahrnuje farmakologické 

a nefarmakologické postupy. Farmakologická léčba se indikuje ke zmírnění příznaků nebo 

komplikací. Hlavním přípravkem jsou bronchodilatancia – krátkodobě nebo dlouhodobě 

působící β2-agonisté. Mohou se užívat pravidelně nebo podle potřeby, což závisí na stupni 

CHOPN. Dalším přípravkem podávaným nemocným jsou inhalační kortikosteroidy, které 

mohou být nahrazeny i systémovými kortikoidy. Kortikosteroidy jsou předepisovány u III a 

IV stupně CHOPN podle GOLD. Ke snížení viskozity sputa a ulehčení expektorace sputa se 

podávají mukolytika / sekretolytika a expektorancia. Antibiotika se podávají, pokud jsou 

přítomny známky infekční bronchitidy, s vykašláváním hnisavého hlenohnisavého 

bronchiálního sekretu apod. Pacientům s CHOPN je doporučována vakcinace proti chřipce 

a u starších nad 65 let i očkování pneumokokovou polysacharidovou vakcínou. (21, 22, 23, 

24, 25) 

      Velký vliv na přežití má oxygenoterapie, která je indikována u nemocných s chronickým 

respiračním selháváním ve IV stupni GOLD. Pokud léčba nemá dostatečný efekt, dochází 

k progresi respiračního selhání, je třeba včasné a neodkladné rozhodnutí o umělé ventilační 

podpoře. Používá se neinvazivní ventilační podpora (dále NIV) a invazivní umělá podpora. 

Indikace a kontraindikace k NIV a invazivní ventilační podpoře pacientů s exacerbací 

CHOPN předkládá příloha č. 1. Pacienti s exacerbací CHOPN jsou indikováni 

k hospitalizaci na lůžková oddělení. Indikací k přijetí na JIP je: těžká dušnost nereagující na 

předchozí léčbu, prohlubující se hypoxie (paO2 < 5,3 kPa), hyperkapnie (paCO2 > 8 kPa), 

acidóza (pH < 7,25), kvalitativní a kvantitativní porucha vědomí, oběhová nestabilita 

(tachykardie, hypotenze) a selhávání jiných orgánů a systémů v důsledku komorbidit. Další 

variantou terapie je možnost zavedení speciálních bronchiálních exspiračních ventilů 

v rámci bronchologické intervence na stenotických a malatických úsecích dýchacích cest a 

chirurgické léčby: bulektomie, volumredukční operace plic, transplantace plic. (4, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26)    

2.2.3. Asthma bronchiale 

      Uvedené onemocnění jsme zařadili do hlavních diagnóz, i když nebývá hlavní příčinou 

ventilodependence u pacientů hospitalizovaných na NIP a DIOP, ale je nejčastější 

komorbiditou spojenou s obtížným odpojováním od ventilátoru. 

      Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je zařazeno 

do obstrukčních onemocnění plic. Průduškové astma je syndromem projevujícím se na 

podkladě systémové aktivity organizmu, zejména imunopatologické aktivity, která vede 

k chronickým zánětlivým změnám v systému dýchacích cest. Je charakterizováno 

záchvatovou dušností vyvolanou zúžením menších průdušek a jejich hyperreaktivitou        

tzv. bronchospasmem. Tato obstrukce dýchacích cest narušuje ventilaci a ztěžuje především 

výdechovou část ventilace. V ČR je celopopulační prevalence astmatu kolem 8 % dospělých 

a 12 % dětí do 19 let věku.  V současné době je u 90 % nemocných s astmatem díky dostupné 

léčbě možno plně kontrolovat symptomy, které jsou léčeny ambulantně. K těžkým 

exacerbacím astmatu s nutností hospitalizace na JIP dochází zřídka. Exacerbace astmatu se 



 
20 

 

projevuje postupně narůstající námahovou dušností, kašlem, pískáním při dýchání nebo 

pocity tíhy na hrudníku. Spouštěči astmatu jsou převážně respirační virové infekty, expozice 

alergenům, vliv klimatických změn, emoční stres, vedlejší nežádoucí účinky léků. (4, 27, 28, 

29) 

      V léčbě astmatu je užívána komplexní léčebná strategie, farmakologická i 

nefarmakologická složka, která zohledňuje nejen individualitu léčeného jedince, ale také 

léčbu souběžných onemocnění, které mohou výrazně ovlivnit samotné astma. Součástí 

komplexní léčebné strategie je stupňovité vedení léčby, které se odvíjí od klasifikace 

astmatu. V ČR je preferována klasifikace podle úrovně kontroly onemocnění, které vychází 

z dokumentu Global Initiative for Asthma (GINA 2014).  Dokument byl upraven do našich 

podmínek a představen v únoru 2015. Kauzální léčba astmatu neexistuje. Hlavním cílem 

léčby je udržet kontrolu onemocnění. V rámci komplexní léčby astmatu mají největší 

význam inhalační kortikosteroidy jako léky kontrolující, preventivní, které zmírňují zánět. 

Dále se používají k preventivní léčbě teofyliny a systémové kortikoidy. K léčbě jsou 

používány bronchodilatancia, parasympatolytika a kortikoidy. U terapie akutního astmatu je 

používána oxygenoterapie, β2 – mimetika, kortikosteroidy, teofyliny a magneziumsulfát. 

Pacienti, u kterých nezabírá léčba astmatu a zhoršuje se jejich zdravotní stav, musí být 

napojeni na NIV nebo invazivní ventilaci a jsou hospitalizováni na JIP. Z nefarmakologické 

léčby jde především o rehabilitační léčbu, zajištění příznivého prostředí, dechová cvičení 

s aktivizací výdechu proti odporu a o klimatickou lázeňskou léčbu. (4, 27, 28, 29, 30, 31, 

32) 

2.2.4. Cévní mozkové příhody (CMP) 

      Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou podle Světové zdravotnické organizace 

(SZO/WHO) definovány jako rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového, případně 

difuzního postižení mozku. Předpokládá se cévní původ se symptomatologií, trvající déle 

než 24 hodin nebo vedoucí ke smrti, bez přítomnosti jiných zřejmých příčin než 

cerebrovaskulárního onemocnění. CMP je heterogenní skupina onemocnění, kde společným 

jmenovatelem je dominující cévní etiologie. V současnosti je kladen důraz na průkaz typu 

mozkového postižení na CT nebo magnetické rezonanci (MR). CMP rozdělujeme na 

ischemické cévní mozkové příhody (iCMP) a na hemoragické cévní mozkové příhody 

(hCMP). Hemoragické cévní mozkové příhody dělíme na intracerebrální krvácení (ICH) a 

subarachnoidální krvácení (SAK). Prevalence iCMP je 80 – 85 %, ICH 10 – 15 % a SAK 5 

%. CMP jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí jak v rozvojových tak rozvinutých zemích 

světa. Současný odhad incidence CMP v ČR je 250 – 400/ 100 tisíc obyvatel. (4, 33, 34) 

      Ischemická CMP nebo mozkový infarkt vzniká následkem snížené perfuze mozkové 

tkáně. Jde o akutní ischemickou nekrózu neuronů vzniklou na podkladě poklesu nebo 

zástavy průtoku mozkovou tepnou. ICMP se vyskytuje ve dvou formách, jako tranzitorní 

ischemická ataka (TIA) a mozkový infarkt. TIA je definována jako krátká epizoda 

neurologické dysfunkce způsobená mozkovou ischemií nebo sítnice s klinickými symptomy 

trvajícími méně než 1 hodinu a bez průkazu mozkového infarktu na CT. Do etiologie iCMP 

patří kardioembolické infarkty 25 – 30 % (chlopenní náhrady, fibrilace síní, stavy po infarktu 

myokardu, kardiomyopatie), onemocnění středních a velkých tepen 20 – 30 % 
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(aterosklerotické změny), onemocnění malých tepen 25 – 35 % (lakunární infarkty – 

perforující arterioly, typicky subkortikální oblast) a jiné příčiny 5 – 10 % (koagulopatie, 

trombózy žilních splavů, vaskulitidy, kolagenózy, paradoxní embolizace a další). Klinické 

příznaky se projevují z plného zdraví. Záleží na stupni okluze tepny a funkčnosti kolaterální 

cirkulace. Velmi záleží která tepna je postižená, lokalizaci a velikosti mozkového infarktu. 

(3, 4, 33, 35, 36) 

      Hemoragická cévní mozková příhoda hCMP vzniká při spontánní ruptuře mozkové 

tepny s následným krvácením do mozkové tkáně (ICH, intracerebrální krvácení), nebo do 

komorového systému mozku (SAK, subarachnoidální krvácení). Oproti iCMP jsou zatíženi 

vyšší mortalitou a invaliditou. Z etiologického hlediska je nejčastější příčinou 

dekompenzovaná arteriální hypertenze 85 %, získané nebo vrozené postižení cévní stěny, 

hemokoagulační poruchy (antikoagulační léčba Warfarinem, komplikace trombolytické 

terapie), sekundární ICH (cévní anomálie, aneuryzma, kavernózní angiom, trombóza splavů, 

toxické vaskulopatie). Tlakem hematomu dochází k distenzi a přerušení traktů bílé hmoty a 

k nezvratnému poškození mozku. Hematom způsobuje edém mozku a zvýšení nitrolebního 

tlaku. Klinické projevy jsou dány lokalizací a objemem hematomu, rychlostí krvácení a jeho 

šířením do komorového systému mozku. U pacientů s ICH se projeví ložiskový 

neurologický deficit, který závisí na lokalizaci léze (kolaterální hemiparéza, ztráta čití, 

cefalgie, nauzea a zvracení, poruchou vědomí až kóma. (3, 4, 34, 37, 38) 

      Komplikací CMP k vazbě na ventilodependenci je nutno zmínit pulmonální komplikace 

spojené s častými pneumoniemi v návaznosti na dysfagii a snížení saturace krve kyslíkem 

s poruchami dýchání. Hypoxie mozkové tkáně vede k progresi poškození mozku vedoucí 

k nekróze mozku se zvýšením neurologického deficitu. U některých nemocných je 

indikována umělá plicní ventilace. Ve většině případů se jedná o přechodnou indikaci 

k umělé ventilační podpoře, avšak u těžkých poškozeních mozku v důsledku CMP, 

obzvláště při poškození mozkového kmene, je potřeba dlouhodobé umělé ventilační podpory 

s postupným odpojováním. (4, 35, 38) 

2.2.5. Neurotrauma 

      Nemocní s poškozením mozku a míchy tvoří velkou část pacientů přijímaných na 

oddělení NIP/DIP. V případě kraniocerebrálních traumat převládají těžká poškození mozku, 

kdy je vlivem poškození mozku poškozeno dechové centrum.  Většina pacientů s tímto 

poškozením potřebuje podporu umělé plicní ventilace s postupným odpojováním od 

ventilační podpory. Pacienti jsou překládáni na NIP po stabilizaci stavu po poranění z ARO 

nebo neurochirurgického oddělení, jako závislí na podpoře dýchání pomocí umělé plicní 

ventilace. K nejčastějším poraněním patří zejména edém mozku, epidurální a subdurální 

hematomy, mozková kontuze a difúzní axonální poranění. Při poranění míchy na podkladě 

úrazu dochází k porušení integrity míchy. Na NIP jsou přijímání pacienti s kompletní 

transverzální lézí míšní s kvadruplegií (poranění krční míchy) či pentaplegií (kvadruplegie 

a paralýza bránice, poranění krční páteře v segmentech C3 – C5 a výše) závislí na podpoře 

dýchání. Závislost na úrovni poranění páteře a změn dýchání udává tabulka 2. (4, 39, 40, 41, 

42) 
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 Tabulka 2. Vliv respiračních změn podle úrovně poranění páteře  

 výše poranění 
vitální kapacita 

plic 

možnost 

odkašlat 

C1 - C2 5 - 10 % není 

C3 - C7 20% 
slabé, 

neefektivní 

Th1 - Th4 30 - 50 % slabé 

od Th5 a níže 
minimální 

změny 
normální 

                Zdroj: autor (data převzata z 42) 

2.2.6. Syndrom areaktivní bdělosti / vegetativní stav 

       Zvláštní skupinou pacientů hospitalizovaných na NIP jsou pacienti s poruchou vědomí 

tzv. syndrom areaktivní bdělosti také nazývaný apalický syndrom, vegetativní stav či vigilní 

kóma. Jedná se o zvláštní poruchu vědomí, kdy je těžce postižena mozková kůra nebo 

subkortikální struktury mozku při zachovalé funkci mozkového kmene. Jsou zachovány 

kmenové reflexy a vegetativní funkce. Na základě diferenciální diagnostiky je důležité 

oddělit stav minimálního vědomí (MCS – Minimally Conscious State) s kolísavým 

kontaktem a vegetativní stav (UWS – Unresponsive Wakefulness Syndrome) s intermitentní 

bdělostí ale bez kontaktu. Vegetativní stav byl rozdělen na perzistentní: období do 1 roku po 

poranění mozku a do 3 měsíců po netraumatické příhodě. Déle trvající vegetativní stav byl 

definován jako trvalý – permanentní. Je považován za chronický stav s nepříznivou 

prognózou. Příčinou jsou posttraumatické stavy po difúzním axonálním postižení, anoxicko 

– ischemické postižení mozku po přechodné zástavě oběhu, metabolické příčiny při 

hypoglykémii, infekční onemocnění centrální nervové soustavy a nádory mozku. Pacient ve 

vegetativním stavu může mít otevřené oči, nesleduje cíleně okolí, nevnímá a neuvědomuje 

si sám sebe. Není schopen komunikace, nevyhoví výzvám. Nejsou přítomny jakékoliv 

účelné, volní a setrvalejší odpovědi na stimulace zvukové, zrakové, dotykové i algické. Je 

plně inkontinentní. Základní životní funkce jako dýchání a srdeční činnost jsou zachovány. 

Mohou být poškozeny také v různé míře ostatní struktury mozku (pyramidová dráha, 

extrapyramidová dráha, vegetativní systém aj.) a dochází k různým svalovým a kloubním 

kontrakturám a flekčnímu postavení končetin. Prognóza pacientů ve vegetativním stavu 

závisí na různých aspektech. Nejdůležitějším aspektem je podle studií příčina vegetativního 

stavu, délka a věk pacienta. Studie ukázaly, že lepší prognózu na uzdravení mají pacienti 

s posttraumatickým postižením než pacienti s netraumatickým původem vegetativního 

stavu. (3, 4, 43, 44, 45, 46, 47)    

2.2.7. Myopatie a myodystrofie 

         Myopatie nebo také svalové dystrofie jsou velmi častou komplikací u pacientů 

hospitalizovaných na NIP/DIP s indikací odpojování od ventilátoru. Myopatie jsou poruchy 

z různých příčin, které primárně funkčně nebo strukturálně postihují kosterní svaly. 

Základním klinickým příznakem je svalová slabost. Myopatie lze rozdělit na primární a 
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sekundární. Z primárních myopatií bychom zmínili geneticky podmíněnou Duchenneovu a 

Beckovu chorobu, myasthenii gravis a amyotrofickou laterální sklerózu. Myasthenia gravis 

je autoimunitní onemocnění, které vede k dysfunkci nervosvalového přenosu na podkladě 

tvorby protilátek proti cholinergním receptorům nervosvalové ploténky. Dekompenzace 

onemocnění tzv. myastenická krize nebo naopak cholinergní krize z předávkování 

nevhodných přípravků se manifestují těžkou svalovou slabostí s hrozícím respiračním 

selháním, kdy je nutná podpora umělé plicní ventilace. Duchenneova muskulární dystrofie 

je vrozené dědičné recesivní onemocnění, které se projevuje aktivní ztrátou svalové hmoty. 

Postupně dochází k respiračnímu selhání a nutnosti umělé plicní ventilace. Odpojování od 

ventilátoru většinou nebývá úspěšné a pacienti, pokud to dovoluje jejich sociální zázemí, 

jsou propuštěni do domácí umělé plicní ventilace (DUPV). Amyotrofická laterální skleróza 

(ALS) je progresivní neurodegenerativní onemocnění s postižením centrálního a periferního 

motoneuronu.  ALS se manifestuje svalovou slabostí všech kosterních svalů. Nejzávažnější 

je poškození dýchacích svalů, kdy obvykle dochází k terminální komplikaci – k nezvratné 

dechové nedostatečnosti. Stejně jako u Duchenneovy choroby je odvykání od ventilátoru 

obtížné a pacienti jsou indikováni k DUPV. (48, 49) 

      Sekundární myopatie jsou získané, řadíme mezi ně autoimunitní zánětlivé myopatie, 

toxické a endokrinní. Do této kategorie řadíme také polyneuromyopatii kriticky nemocných 

(Intensive Care Unit-Acquired Weakness - ICUAW), ta je velmi častou komplikací u 

pacientů v intenzivní péči JIP/ARO. Vyvine se u kriticky nemocného bez identifikovatelné 

příčiny. V příčinné souvislosti se vznikem ICUAW je systémová zánětlivá odpověď 

organismu (SIRS - systemic inflammatory response syndrome), sepse, multiorgánová 

dysfunkce (MODS) a multiorgánové selhání (MOF). Také se na ní podílí podávání 

myorelaxancií, dlouhodobá sedace, plně řízená umělá plicní ventilace, imobilizace a 

neodstatečná rehabilitace nemocných. Incidence polyneuropatie (CIP – critical illness 

polyneuropathy) u kriticky nemocných se udává u SIRS 70 %, MOF až 100 %, při déle 

trvající umělé plicní ventilaci (4 – 7 dnů) ve 25 – 33 % a myopatie (CIM – critical illness 

myopathy) u kriticky nemocných se udává s četností až 68 %. V patogenezi se předpokládá 

působení více faktorů. ICUAW vzniká při postižení kteréhokoli článku motorické jednotky. 

Vyvolávajícím faktorem může být porucha dodávky a využití kyslíku nebo živin, poškození 

v důsledku SIRS, nepříznivé působení léků, imobilizace a umělá plicní ventilace. Uvolnění 

cytokinů má za následek odbourávání svalových proteinů, svalová atrofie je až pozdním 

příznakem. První známkou může být až obtížné odpojování od umělé plicní ventilace. CIP 

společně s CIM jednoznačně prodlužují dobu hospitalizace na JIP/ARO a zvyšují mortalitu 

nemocných. Prevence a léčba je individuální a zahrnuje minimalizaci vyvolávajících příčin, 

adekvátní nutrici jako prevenci sarkopenie, adekvátní rehabilitaci a mobilizaci. (4, 50, 51, 

52, 53, 54) 
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3. Ventilodependence v současném světovém pohledu a v České 

republice 

      Cílem kapitoly je seznámit se s vývojem a současným stavem následné intenzivní péče, 

která vznikla za účelem léčby a ošetřování dlouhodobě ventilodependentních pacientů.   

3.1. Vývoj  

      První historickou zmínku o dlouhodobé a následné intenzivní péči popsal vídeňský 

neurolog F. Gerstenbrand. Kazuistika popisovala patnáctiletého chlapce v perzistujícím až 

trvalém vegetativním stavu v roce 1885, který přežil v tomto stavu bez zlepšení bezvědomí 

245 dní. Mezi první zkušenosti s dlouhodobou umělou ventilací přinesla epidemie dětské 

obrny ve Skandinávii v polovině dvacátého století. Stovky postižených nedostatečností 

dýchání muselo být ventilováno. Ze všech nakažených přežilo pouze 20 nemocných, kteří 

na ventilátoru byli závislí celoživotně. Jako dvouleté dítě přežil tuto epidemii Torben Olsen, 

který v červnu 1998 oslavil své padesáté narozeniny jako odborník lingvistiky a historie 

literatury. Přežil díky domácímu transportnímu ventilátoru. Také v Čechách Jan Werich 

prožil svá seniorská léta s malým transportním ventilátorem Bird 8 v Praze na Kampě. 

V sedmdesátých letech minulého století vlivem pohotové a účelné kardiopulmonální 

resuscitace vznikl předpoklad včasného návratu resuscitovaných do předchozího života.      

      Velký počet kritických pacientů navzdory veškerým pokrokům resuscitační a intenzivní 

medicíny nebyl schopen návratu do předchozího života a překladu z akutních lůžek. Mezi 

pacienty byli pacienti ve věku nad 65 let, polymorbidní se závislostí na prodloužené až trvalé 

podpoře vitálních funkcí, zejména dýchání. Vznikla nová nozologická jednotka: chronická 

kritická choroba s multiorgánovou dekondicí, kterou je nutno cíleně, komplexně a 

systematicky zvládnout až v delším čase. Tímto problémem se začala zabývat Evropská 

společnost intenzivní medicíny ESICM, která 20. listopadu 1998 v Lovani v Belgii 

uspořádala první mezinárodní sympózium na téma Chronic Critical Illness. Výstupy 

sympózia byly určující pro vznik nových pracovišť NIP a DIOP. Finanční nákladovost 

těchto nově vznikajících pracovišť po přepočtu nákladů oproti akutní intenzivní péči byly 

třetinové. Úspory byly zejména v oblastech méně nákladného invazivního monitorování, 

minimalizace oběhové podpory, komplementárních nároků, menších laboratorních 

vyšetření, umělá výživa byla podávána převážně enterální cestou. Postupně se začal vytvářet 

zcela nový systém se sítí nových specializovaných pracovišť. (12, 13, 55)    

3.2. Současná situace z komplexních pohledů 

      V USA se v současné době začali také věnovat systémovému podchycení pacientů 

vyžadující dlouhodobou intenzivní péči. V USA představuje počet ICU lůžek 10 % 

z celkového lůžkového fondu zdravotnických zařízení. Pacienti jsou po stabilizaci akutního 

stavu, ale i s přetrvávající medikamentózní podporou oběhu, na umělé plicní ventilaci 

s obtížným odpojováním a jiných podporách životně důležitých funkcí překládáni dále. 

Vytvořili asociaci oddělení a nemocnic, kde cílová jsou tzv. long-term intensive care 
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departments či celá zdravotnická zařízení tzv. long-term care hospitals. Jednotky mají ráz 

HDU (High Dependency Unit) s výrazně nižšími náklady na léčbu. (12, 55) 

      Za nejvíce uznávanou, odborně propracovanou a zorganizovanou lze považovat 

dlouhodobou intenzivní péči ve Velké Británii. Ve Velké Británii je pouze 3 – 5 % akutních 

intenzivních lůžek, což vyžaduje rychlý obrat pacientů na těchto lůžkách. Pacienti se 

postupně překládají z akutních lůžek podle prognózy jejich onemocnění a stavu. 

S nepříznivou prognózou a s nezvratnou poruchou vědomí jsou překládáni do paliativní 

intenzivní ošetřovatelské péče. Při trvající nejisté nebo příznivé prognóze jsou pacienti 

překládáni do subakutní revalidační péče s pokračující rehabilitací, léčbou komorbidit, 

s pokračující umělou plicní ventilací a oxygenoterapií, s cílenou ergoterapií s cílem 

komplexní rekondice a reintegrace do rodiny a do předchozího prostředí. Včas bývá 

zahájeno sociální jednání pro zajištění kontinuity péče v domácím prostředí. Obdobné 

systémy pro dlouhodobou intenzivní péči mají v Nizozemí a Belgii. (12, 55)     

3.3. Vývoj OCHRIP v České republice 

      Prvním specializovaným oddělením pečující o dlouhodobě ventilodependentní pacienty 

bylo oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (dále OCHRIP). Vzniklo v roce 1998 

ve Fakultní nemocnici v Motole pod vedením Doc. MUDr. Jarmily Drábkové CSc., kdy 

v rámci restrukturalizace nemocnic byla zrušena Nemocnice neodkladné péče na 

Malvazinkách a veškerý zdravotnický personál a kompletní vybavení oddělení 

anesteziologicko resuscitačního bylo převedeno do Fakultní nemocnice v Motole. OCHRIP 

byl otevřen s kapacitou dvanácti lůžek. Základní myšlenkou vzniku OCHRIP byla 

jednotnost a kontinuita péče o dlouhodobě ventilodependentní pacienty s charakterem 

specializované jednotky intenzivní péče. Ministerstvo zdravotnictví ČR společně se 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR definovali OCHRIP jako: pracoviště poskytující 

chronickou péči o základní životní funkce těm nemocným, u kterých došlo již ke stabilizaci 

jejich kritického stavu, ale dále selhává některá ze základních životních funkcí a pacient je 

dlouhodobě závislý na umělém udržování některé nebo všech základních životně důležitých 

funkcí. Na základě poznatků začala od roku 2002 postupně vznikat v ostatních státních či 

soukromých nemocnicích OCHRIP. Vývoj počtu zdravotnických zařízení, které mají 

OCHRIP, NIP, DIP, DIOP a celkový počet lůžek v ČR předkládá tabulka 3. (13, 56, 57) 
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Tabulka 3. Vývoj počtu lůžek OCHRIP, NIP, DIOP v ČR  

  OCHRIP NIP DIOP celkem 

lůžek ZZ počet lůžek ZZ počet lůžek ZZ počet lůžek 

2004 5 44 0 0 0 0 44 

2005 5 44 0 0 0 0 44 

2006 5 44 0 0 0 0 44 

2007 5 48 0 0 0 0 48 

2008 7 59 1 10 2 15 84 

2009 6 53 3 28 11 91 172 

2010 0 0 14 160 18 141 301 

2011 0 0 17 194 18 149 343 

2012 0 0 18 207 20 167 374 

2013 0 0 19 232 20 167 399 

2014 0 0 21 268 19 157 425 

2015 0 0 23 297 20 187 484 
Zdroj: autor (data převzata z 57) 

      Ministerstvo zdravotnictví České republiky společně s Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou v roce 2002 – 2003 přišlo s projektem „ Projekt OCHRIP“, který měl za cíl 

stanovit kritéria pro pacienty přijímané na OCHRIP. Po dobu projektu byla stanovena 

kritéria a hlavní úkoly OCHRIP. Hlavním úkolem OCHRIP bylo prognosticky příznivě 

pacienty stabilizovat, odpojit od umělé plicní ventilace, zrušit jim tracheostomickou kanylu, 

upravit jejich přidružené choroby a rozhodnout o další prognóze a podpoře základních 

životních funkcí a intenzitě léčby nebo o ošetřovatelské péči. Mezi hlavní kritéria přijetí na 

OCHRIP jsou: pacient přijatí z anesteziologicko resuscitačního oddělení (dále ARO) nebo 

jednotky intenzivní péče (dále JIP), pacienti již v relativně stabilizovaném, ale stále velmi 

závažném až dlouhodobě kritickém stavu, pacienti, u nichž selhává nebo hrozí selhání jedné 

nebo všech základních životních funkcí, pacienti dlouhodobě závislí na umělém udržování 

jedné nebo všech životních funkcí. Statistické údaje o počtu přijímaných pacientů předkládá 

tabulka 4. Od roku 2008 se přechází z názvu OCHRIP na nový název NIP a DIOP. (12, 13, 

56, 57) 
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Tabulka 4. Statistika A025, Anesteziologicko – resuscitačních pracovišť 

Rok 2016 2015 

Počet resuscitačních lůžek 780 793 

Počet přijatých pacientů 35738 34760 

z toho seniorů > 65 let 19067 17861 

Počet pacientů přeložených na NIP 1589 1124 

z toho seniorů > 65 let 873 534 

Počet pacientů přeložených na DIOP 310 448 

z toho seniorů > 65 let 177 267 

Počet NIP pracovišť v rámci AR 18 12 

Počet DIOP pracovišť v rámci AR 13 10 

Pracoviště AR s DUPV ambulantními aktivitami 14 13 
Zdroj: autor (data převzata z 58).  

3.4. Strategie a cíle NIP/DIOP  

      NIP je pracoviště, které poskytuje následnou a dlouhodobou intenzivní péči o základní 

životní funkce u těch pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, 

a neobnovila se některá ze základních životních funkcí. Nejčastěji se jedná o pacienty, u 

kterých selhaly pokusy o odpojení od umělé plicní ventilace na ARO či jiné JIP. Je to 

pracoviště, které poskytuje následnou lůžkovou péči v souladu zákona č. 372/2011 Sb. § 9, 

odst. 2), písm. c) o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, tj. jedná se o 

následnou intenzivní lůžkovou péči, která je poskytována pacientům u kterých byla 

stanovena základní diagnóza a došlo u nich ke stabilizaci jeho zdravotního stavu po zvládnutí 

náhlé kritické nemoci nebo náhlého kritického zhoršení chronické nemoci, jejichž zdravotní 

stav vyžaduje částečnou nebo úplnou podporu základních životních funkcí. Rozhraní mezi 

akutní a následnou péčí je dáno překlenutím vrcholu multiorgánové dysfunkce. Indikací a 

kritériem k přijetí pacienta na NIP je pacient přijímaný z ARO a JIP, kdy je klinicky stabilní 

alespoň po 10 dní. Selhaly pokusy o odpojení od ventilátoru v délce alespoň jednoho týdne. 

Pacient nevyžaduje větší chirurgickou intervenci na operačním sále, kdy nehojící se 

chronické rány a dekubity nejsou překážkou přijetí. Pacient nevyžaduje eliminační metodu, 

kdy výjimkou je intermitentní hemodialýza, pokud je v okolí.  Ventilační parametry jsou 

paO2/FiO2 > 150 a PEEP < 10 cm H2O. (59, 60) 

      Hlavní strategií a cílem je pacienty stabilizovat a odpojit od podpory životně důležitých 

funkcí. Strategie je vedena snahou obnovit u pacienta jeho vlastní patofyziologii a přirozený 

rytmus. Každý pacient má svůj cirkadiánní harmonogram odpojování od ventilátoru, 

rehabilitaci, odpočinek, spánek, mobilizaci, návštěvy, stravu. Mezi strategie lze zařadit 

minimalizaci invazivních vstupů, jako možnou cestu infekce a tím prodloužení pobytu a 

odpojování od ventilátoru. Důležitým faktorem je realimentace pacienta, ať cestou per os tak 

enterální výživou podávanou do sondy či PEG. Strategie podpory imunity a to zejména 

vhodnou výživou a léčba infekcí tvoří základ celkové rekondice pacienta. (12, 55) 
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3.5.  Ošetřovatelský tým a technické vybavení NIP/DIOP 

      Minimální personální zabezpečení lůžkového NIP je dáno vyhláškou MZ ČR č. 99/2012 

Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Základem 

celého ošetřovatelského týmu jsou lékaři a nelékařský zdravotnický personál. Z nelékařů 

jsou to registrované všeobecné sestry pracující bez odborného dohledu, některé se 

specializací v intenzivní péči ARIP, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé a sanitáři. Součástí 

týmu je i nutriční lékař specialista popřípadě nutriční specialistka pro zvládnutí proteinové 

malnutrice a jiných nedostatkových nutričních stavů.  Do týmu patří stabilně klinický 

psycholog, fyzioterapeut, ergoterapeut a s velkou výhodou je specialista pro bazální 

stimulaci. Pro oddělení musí být zabezpečeno možnost konziliárních lékařů a dostupnost 

komplementu laboratorních a zobrazovacích metod. Tým také doplňují členové rodin a 

někdy i dobrovolníci, kteří se podílí na aktivizaci pacientů, bazální stimulaci i připravování 

na DUPV péči. (60, 61) 

      Minimální technické a věcné vybavení je dáno vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb. o 

požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a 

kontaktních pracovišť domácí péče. Vybavení odpovídá vybavení ARO a JIP. Součástí 

každého lůžka by měla být monitorovací technika, ventilátor, zařízení na zvlhčování 

dýchacích cest, odsávací systém, polohovatelné lůžko s antidekubitní matrací, infuzní 

pumpy a dávkovače, nutriční pumpy. K vybavení NIP/DIOP patří i musí být defibrilátor, 

EKG přístroj, fibrobronchoskop, monitorovací centrála, transportní ventilátor a monitor, 

centrální rozvody kyslíku a vzduchu. (60, 62)  

4. Kondice, rekondice a odpojování od UPV 

      Cílem kapitoly je seznámit se se základními pojmy odpojování od umělé plicní ventilace 

(dále UPV) a se základními podmínkami pro odpojování od UPV. 

4.1. Základní pojmy: weaning x liberation 

      UPV je nejčastější používanou podporou životních funkcí v oblasti intenzivní medicíny 

a odpojování od UPV je nezbytnou součástí problematiky UPV. Udává se, že doba odvykání 

od UPV může dosahovat 40 – 50 % času celkové ventilační podpory. V ČR je podle statistik 

ÚZIS uměle ventilováno na lůžkách ARO celkem 20083 pacientů ročně. Velká část pacientů 

55,6 % je starších 65 let, déle než 24 hodin je pacientů na UPV 59,9 % ze všech 

ventilovaných. Počet pacientů s prolongovaným a neúspěšným odpojením od UPV stále 

narůstá a počet přijatých ventilodependentních pacientů na NIP v roce 2014 dosáhl počtu 

1285 pacientů. Na základě studií postupů odvykání od UPV za použití metodiky EBM 

(evidence based medicine) byly stanoveny doporučené postupy a zásady pro odvykání od 

ventilátoru, které jsou předloženy v jednotlivých kapitolách diplomové práce. (63, 64) 

      Pro proces odvykání/odpojování od ventilátoru se v literatuře používá termín 

„weaning“. Weaning je potřeba chápat jako proces, který je zahájen zajištěním dýchacích 

cest intubací, nejčastěji pokračováním s tracheostomií a trvá do doby ukončení hospitalizace 

pacienta. Včasná indikace weaningu je důležitější než volba jednotlivých odvykacích režimů 
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na ventilátoru. Rychlost a způsob weaningu se odvíjí od základní diagnózy a přidružených 

chorob. Základním předpokladem je zvládnutí a léčba prvotního inzultu, který vedl k UPV. 

Kromě plicních funkcí je důležitý pro weaning stav oběhu, vědomí, febrilní stavy, absence 

těžké anémie, léčba bolesti, stav nutrice, psychický stav pacienta. Část pacientů je schopna 

spontánní ventilace, ale z důvodu neschopnosti udržet volné dýchací cesty, s neschopností 

dostatečné oxygenace bez přidávání kyslíku, přetrvávající poruchu polykání a neschopnosti 

vykašlat je nutné zachování vstupu do dýchacích cest. (4, 63, 64, 65, 66) 

      Podle nové klasifikace jsou v procesu odvykání od UPV používány následující definice: 

 Jednoduché odpojení – simple weaning – kdy pacient toleruje první test schopnosti 

spontánní ventilace (SBT – spontaneous breathing trial) a je úspěšně extubován 

 Obtížné odpojení – difficult weaning – iniciální SBT je neúspěšný, ale úspěšné 

odpojení je provedeno do maximálního třetího pokusu o SBT, nebo je úspěšné do 

sedmi dnů od prvního pokusu SBT 

 Prolongované odpojování – prolonged weaning – neúspěšné tři a více pokusů SBT, 

nebo odpojení trvá déle než sedm dnů od prvního pokusu SBT (64 str. 292 – 293) 

       

      Termín pro úspěšné odpojení pacienta od ventilátoru se v literatuře používá „liberation“. 

Liberation je anglicismus, který vyjadřuje osvobození se od UPV.  Úspěšné odpojení od 

UPV je definováno jako odpojení od ventilátoru a spontánní ventilace trvající minimálně 48 

hodin bez opětovného napojení na ventilační podporu. Dostatečné a trvalé spontánní dýchání 

je vždy úspěšný výsledek, přičemž vyžaduje další lékařská rozhodnutí, zda je pacient 

schopen sám udržet volné dýchací cesty bez zajištění tracheostomické kanyly či intubační 

rourky a zda je schopen dostatečné oxygenace bez oxygenoterapie nebo zůstane trvale 

závislý na vdechování vyšší FiO2 než 0,21 = 21 % kyslíku. Velmi významnou složkou je 

subjektivní vnímání závislosti na dýchacím přístroji až po vznik psycho-fyzické závislosti 

na jeho chodu, na jeho obrazovce. Je doprovázen prvky anxiozity, stresu až paniky z obavy 

z dušnosti a dušení, pokud bude pacient odpojen. Pojem liberation obsahuje obě složky 

odpojování – nejen proces, ale i motivaci a adaptaci – představuje tím specifickou nápň 

ošetřovatelské péče v průběhu odpojování.(63, 64, 65, 66, 67, 68)   

4.2. Předpoklady pro ukončení ventilační podpory  

      Rozhodnutí o odpojování pacienta od ventilátoru činí lékař. Zvolí i způsob, který bude 

pro daného pacienta optimální a pacienta s ním seznámí, informuje o režimu i navštěvující 

členy rodiny. V denní vizitě uvede v dekurzu parametry pro odpojování a časné varovné 

známky únavy pacienta a kritéria, kdy má ošetřující sestra pacienta na jeho ventilátor opět 

připojit. Pro úspěšné odpojení od ventilátoru a maximální zkrácení doby ventilační podpory 

je doporučen postup ve dvou krocích.  

      Prvním krokem je denní hodnocení celkového stavu a připravenosti pacienta k procesu 

odpojování, základní kritéria zhodnocení stavu nemocného k odpojování předkládá příloha 

č. 2. Toto by mělo být nedílnou součástí denní vizity. Na zvážení předpokladů, které je nutno 

zhodnotit pro zahájení a realizaci samotného procesu odpojování se účastní lékaři, ošetřující 

sestry, fyzioterapeuti, klinický psycholog, rodina a především pacient sám. Soubor 

splněných předpokladů je využit pro zahájení a realizaci procesu odpojování. S ním jsou 
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seznámeni a srozuměni všichni ošetřující pracovníci, rodina a hlavně s ním souhlasí i 

psychokompetentní pacient, jako s další volbou postupu léčby. (4, 63, 64, 65, 66, 67, 69) 

      Druhým krokem by měl být denní test SBT. Pacient je odpojen od ventilátoru a dýchá 

spontánně zvlhčenou a ohřátou směs s kyslíkem (50 % kyslíku) po dobu 30 – 120 minut. 

Doba SBT závisí na délce předchozí doby ventilační podpory a na základní příčině vedoucí 

k indikaci UPV. Po uplynutí testu se zhodnotí stav nemocného podle doporučených kritérií 

(viz příloha č.3) úspěšnosti testu SBT. Nedojde-li ke zhoršení stavu nemocného při testu, je 

pravděpodobnost odpojení od ventilátoru vysoká.  V opačném případě, selhání SBT, je 

nemocný zpět napojen na ventilátor a test SBT se opakuje s časovým odstupem. Při selhání 

SBT je nutno v období mezi opakováním SBT zajistit nemocnému ventilační podporu, která 

zajistí maximální odpočinek a celkovou pohodu nemocného. (63, 64, 65, 58, 66, 67, 69) 

      Během testu SBT je nutné kontinuální sledování nemocného s monitorací základních 

životních funkcí. Kromě monitorace základních životních funkcí a vědomí pacienta je 

důležitá kontrola hodnot krevních plynů a stav acidobazické rovnováhy. (63, 64, 66, 67, 69) 

      Ne všichni pacienti splní předpoklady pro ukončení ventilace. Udává se, že přibližně     

10 – 15 % pacientů nesplní standardizovaný protokol v čase +- 21 – 28 dnů od zahájení 

UPV. Z toho 5 % pacientů je jej schopno splnit do více týdnů a 3 % nesplní základní kritéria 

vůbec. Převážně pacienti s onemocněním plic, poruchou vědomí a vysokou lézí míšní. 

Problémem se stávají ventilačně a respiračně rizikoví pacienti, opakované extubace a 

reintubace, komplikace ventilátorovou pneumonií a chronickou produktivní bronchitidou. 

(65, 58, 66, 67, 69) 

      Při opakovaném selhání testu SBT lze předpokládat obtížné a prolongované odpojování 

od ventilátoru a nutnost zajištění dýchacích cest ve formě provedení tracheostomie. U těchto 

pacientů se volí způsob odpojování ve stupňovitém snižování ventilační podpory podle 

individuálního stavu nemocného.  Potřeba dýchání, větší dechová práce jsou v průběhu dne 

při bdělosti pacienta a aktivních činnostech vyšší než v noci. Epizody spontánního dýchání 

se zařazují dopoledne, poté, kdy pacient klidně spal minimálně pět hodin a je odpočinut.  

      Odpojování se zahajuje dopoledne, kdy pacient nevykonává současně jinou fyzicky 

náročnou činnost – rehabilitace, toaleta, sebeobsluhu při jídle atd. Také je lepší zvolit 

epizodu odpojení bez přítomnosti rodiny. Počáteční epizoda odpojení od ventilátoru je 

ordinována lékařem v dekurzu s uvedením času, způsobu, intervalu, referenčních mezí a 

laboratorních odběrů pro zhodnocení úspěchu odpojování. Pacient je informován dle svých 

mentálních možností, motivován, sledován a běžně monitorován. Úvod trvá po 30 minutách 

jako fáze adaptace. V případě úspěchu končí pozitivními pocity komfortu pacienta. Při 

pocitu dušnosti a překročení bezpečných limitů dýchání se pacient napojí na předchozí 

nastavený režim na ventilátoru a pacient se uklidní. (4, 63, 64, 65, 66, 67, 69) 

      Prodlužování a trvání spontánního dýchání ordinuje lékař podle aktuálního stavu 

pacienta. Prodlužování epizod spontánního dýchání je zpočátku v desítkách minut, později 

v hodinách až dnech. V noci se pacient připojuje na ventilátor na tlakovou ventilační 

podporu se zařazeným PEEP, aby si odpočinul a klidně spal. Kontroluje se, zda nevzniká 

centrální spánková apnoe.  V konečné fázi odpojování se ponechá spontánní dýchání i 

v průběhu noci a spánku pacienta. Pokud je dostatečné a to po dobu tří dnů a nocí 
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nepřerušovaně, lze považovat odpojení za úspěšné i v případě, kdy je nutná podpora 

kyslíkem, aby se udržovala SpO2 nad 90 %. (4, 63, 64, 65, 66, 67, 69) 

4.3. Kondice a rekondice pacienta 

      Kondicí pacienta je míněn celkový stav pacienta a jeho připravenost k odpojování od 

UPV. Důležitými složkami posouzení stavu pacienta je především stav dýchacích cest, 

kondice dýchacích svalů, ústup příčiny UPV se vztahuje na závažnost a zvládání původní 

diagnózy a na laboratorních výsledcích krevních plynů, srdeční výkonnosti, nutričním stavu 

a psychickém stavu pacienta. Na posouzení stavu pacienta se podílí celý ošetřovatelský tým. 

      Důležitou součástí je celková monitorace pacienta, monitorace parametrů nastavených 

na ventilátoru, soulad pacienta s ventilátorem. Sestra monitoruje ventilační parametry 

(dechový objem, minutová ventilace, počet dechů/minutu, frakci kyslíku, PEEP, ETCO2) a 

dokumentuje je v příslušných listinách. Sestra zaregistruje asynchronii - nesoulad pacienta 

s ventilátorem nejčastěji vizuálně podle dechové křivky na monitoru, podle pohybů 

hrudníku, při překročení nastavených alarmů na ventilátoru. Asynchronie pacienta 

s ventilátorem zhoršuje a prodlužuje odpojování pacientů od UPV. Monitorace vitálních 

funkcí, souladu pacienta s ventilátorem, míra sedace, celkový vzhled pacienta a jeho 

psychický stav, klid a neklid se podílejí na vytvoření optimálních podmínek pro správné 

načasování a zahájení postupného odpojování od UPV. (63, 64, 67, 68, 70, 71, 69, 72) 

      Pro úspěšnost postupu odpojení pacienta od ventilátoru je důležité zaměřit se na 

snižování ventilační podpory: postupné snižování inspiračního tlaku při tlakové ventilační 

podpoře, přerušované opakované snižování ventilační podpory a snižování hodnoty PEEP. 

      Důležitým faktorem je dostatek odpočinku a spánku pacienta. Při postupném snižování 

ventilační podpory na minimální hodnoty je potřeba pro odpočinek a spánek navýšení 

ventilační podpory, aby bylo dosaženo co největšího komfortu pro nemocného, co nejmenší 

zátěž dýchacích svalů a kardiovaskulárního systému. Současně je nutné zajistit nemocnému 

dostatek spánku, který zlepší pacientovu fyzickou výkonnost a psychickou pohodu. ((63, 64, 

67, 68, 70, 71, 69, 72) 

      Opakované selhání spontánního dýchání může u pacienta vyvolat negativní pocity, 

strach, nespolupráci, odmítání, psychickou závislost na ventilátoru a tím výrazně prodloužit 

dobu odvykání. Psychologická podpora nemocného je důležitou součástí procesu 

odpojování od UPV, empatický a citlivý přístup ošetřujícího personálu a členů rodiny je 

v procesu odpojování důležitým faktorem úspěchu. Medikamentózní podpora psychofarmak 

(antidepresiva, anxiolytika) jsou nedílnou součástí léčebného postupu. (67, 68, 69, 70, 71) 

      Dalším důležitým článkem léčebného postupu a procesu odvykání je včasná rehabilitace 

pacientů, jako prevence rozvoje nervosvalové dysfunkce. Udržování svalové činnosti 

pasivním i aktivním cvičením včetně mobilizace jsou hlavní body intenzivní medicíny. 

Důležitou součástí rehabilitace na NIP je dechová rehabilitace nemocných, polohování 

nemocných a školení ošetřujícího personálu v praktikách ošetřovatelské rehabilitace. (67, 

68, 70, 71, 69, 72) 

      V neposlední řadě je důležitým faktorem stav nutrice pacienta. Dostatečná výživa 

nemocných je podpůrným faktorem v komplexní péči o kriticky nemocné. Zajištění 

adekvátního přívodu energie a bílkovin v celé délce pobytu na intenzivní péči by mělo být 
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samozřejmostí. U pacientů v procesu odpojování je nutné co možná nejpřesněji odhadnout 

skutečnou spotřebu energie organismem, která může být v procesu odpojování od UPV 

výrazně vyšší a tomu přizpůsobit množství podávané energie v podobě nutriční výživy. 

Vedle nutričního režimu hraje pro výkonnost dýchacích svalů podstatnou roli vyvážená 

rovnováha elektrolytů, minerálů a tekutin. (63, 64, 67, 68, 70, 71, 69, 72) 

5. Odpojování pacientů 

      Kapitola se zabývá samotným procesem odpojování pacientů od UPV. Obsahem jsou 

doporučené postupy a poznatky při odpojování pacientů od UPV, technické možnosti UPV, 

zajištění průchodnosti dýchacích cest, sledování a monitorace pacienta během epizod 

odpojování a časový harmonogram aktivit během procesu odpojování. 

5.1. Technické možnosti odpojování 

      Cílem kapitoly je seznámit se s technickými možnostmi při odpojování nemocných od 

UPV. Dnešní možnosti v praxi zahrnují použití v procesu weaningu postupné snižování 

ventilační podpory na ventilátoru, použití metody neinvazivní ventilace a v neposlední řadě 

metody a možnosti spontánního dýchání se zajištěnými dýchacími cestami. 

5.1.1. Umělá plicní ventilace 

      K odpojování od UPV se dnes používají sofistikované ventilátory. Většina nemocných je 

odpojována od UPV přes podpůrné ventilační režimy. Význam ventilačního režimu a 

především jeho nastavení na ventilátoru stoupá u nemocných, kde je odpojování obtížné a 

prolongované. Volba režimu a jeho nastavení může významně ovlivnit rychlost dosažení 

konečného cíle – úspěšné odpojení od ventilátoru. Nejčastěji jsou v praxi používané 

odvykací ventilační režimy: 

 PSV  (Pressure Support Ventilation – režim tlakově podporované ventilace) je nejčastější 

režim při odpojování od ventilátoru. PSV je doporučen u nemocných s opakovaným 

selháním odpojování i jako psychologický aspekt zachování trvalého připojení na 

ventilátor se snížením strachu z přímého odpojení. Postupné snižování hodnoty 

inspiračního tlaku na úroveň kompenzace průtočného odporu tracheální rourky nebo 

tracheostomické kanyly stimuluje spontánní ventilaci.  Postupné snižování ventilační 

podpory vede k postupné adaptaci kardiovaskulárního systému na změny nitrohrudního 

tlaku, vede k postupné zátěži a rehabilitaci dýchacího svalstva. 

 VS (režim objemové podpory) – režim je vhodný ke snižování ventilační podpory 

především u pacientů se sklonem k tachypnoi a mělkému dýchání. Dodržením 

nastaveného objemu lze ovlivnit rychlost dechové frekvence. 

 BIPAP (Biphasic Positive Airway Pressure Ventilation – bifázická ventilace pozitivním 

přetlakem) je režim, kterým lze bez nutnosti odpojení od ventilátoru přejít z plně řízené 

ventilace (charakteru PCV) až na režim tlakové asistence s nastavením pouze minimální 

podpory k překonání odporu tracheální rourky. 

 CPAP + PSV – během tohoto režimu k přepínání mezi dvěma úrovněmi CPAP a na obou 

úrovních může pacient spontánně ventilovat. 
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 ASV (Adaptive Support Ventilation – je režim tlakově řízeného ventilačního režimu, který 

umožňuje realizaci tlakově řízených nebo tlakově podporovaných dechů podle stupně 

dechové aktivity pacienta. Režim upravuje hodnoty dechového objemu i dechové 

frekvence podle parametrů (poddajnost a odpor) dýchacího systému pacienta.  

 SIMV (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation) je jedním z režimů, který 

umožňuje prvotní propojení ventilátoru se spontánní dechovou aktivitou pacienta. 

Dodává nastavený počet zástupových dechů, které doplňují spontánní aktivitu pacienta a 

slouží k udržení adekvátní hodnoty PaCO2. Zástupové dechy jsou sladěny s dechovým 

úsilím pacienta a jejich úkolem je snížení dechové práce. Paradoxně u některých pacientů 

dochází ke zvýšení dechové práce z důvodů neschopnosti dechového centra okamžitě 

reagovat na zvýšenou potřebu spontánních vdechů. Proto může mít tento režim podíl na 

vyčerpání dýchacích svalů, které jsou překážkou v odpojování od UPV. Tento režim 

v procesu odpojování není doporučován. (4, 63, 64, 67, 69, 72) 

5.1.2. Neinvazivní plicní ventilace 

      Použití technik neinvazivní plicní ventilace (dále NIVS – non-invasive ventilatory 

support) by měla být součástí dostupných postupů orgánové podpory na pracovištích 

intenzivní péče. NIVS je definována jako způsob mechanické ventilační podpory bez 

nutnosti invazivního zajištění dýchacích cest intubační rourkou nebo tracheostomickou 

kanylou. V klinické praxi je nejčastěji myšlena jako neinvazivní ventilační podpora 

pozitivním přetlakem aplikovaná pomocí ventilátoru (konvenčního nebo speciálně 

upraveného pro NIVS) s použitím různých druhů masek. Technika NIVS je doporučena jako 

postup první volby u akutní exacerbace CHOPN a akutní respirační insuficienci po extubaci 

při odvykání od ventilátoru. Použití NIVS je vhodné zejména na akutních lůžkách intenzivní 

péče. U pacientů se selháním SBT nejsou ale extubace a použití NIVS doporučeny pro 

rutinní použití. Na NIP jsou pacienti přijímáni z akutních lůžek již s tracheostomií, takže 

odpojování ventilodependentních pacientů technikou NIVS po zrušení tracheostomie není 

běžný, ale ani není pro pacienty vhodný. (63, 64, 70) 

5.1.3. Spontánní dýchání se zajištěnými dýchacími cestami     

      Zajištění dýchacích cest je nedílnou součástí léčebného plánu o pacienty s nutností UPV. 

Po odeznění indikace k plně zastupující UPV se pacienta snažíme odpojit od ventilační 

podpory. Pacient může podstupovat weaning proces bez ventilátoru formou spontánního 

dýchání se zajištěnými dýchacími cestami. Nejčastěji používané techniky spontánní 

ventilace používané v klinické praxi jsou: 

 Ayre-T systém (podle Philipa Ayre) se zdrojem vdechované směsi. Na tracheální rourku 

nebo tracheostomickou kanylu je připojena T-spojka, jehož přívodné inspirační rameno 

je spojeno se zdrojem ohřáté a zvlhčené směsi vzduchu s kyslíkem. Expirační rameno se 

doporučuje zpravidla dlouhé 10 – 15 cm. Jeho délka se může upravit podle aktuálních 

hodnot kapnometrie. V klinické praxi nejpoužívanější systém.   
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 T-rameno s pasivním výměníkem vlhkosti a tepla. Výměník je spojen se zdrojem kyslíku. 

Systém je vhodný zejména pro krátkodobé zajištění oxygenoterapie a je nevhodný pro 

pacienty, kteří mají vysokou produkci sputa. 

 Tracheální kyslíková maska – mušle se zdrojem vdechované směsi. Tento systém je 

doporučován u pacientů s vysokou produkcí sputa. Nevýhodou systému jsou otevřené 

dýchací cesty, což může být spojeno s vyšším rizikem infekce. 

 Trach-vent HME tzv. umělý nos bez i s možností připojení kyslíku. Slouží jako 

jednorázová pomůcka. Pro pacienta komfortní způsob spontánního dýchání, vhodný pro 

pacienty, kteří se neustále odpojují od hadicových systémů. Trach-vent má zabudovaný 

filtr, který slouží ke snížení rizika infekce. Nevýhodou je u pacientů s vysokou produkcí 

sputa, kdy dochází k zanášení filtru a tím nefunkčnosti systému. Ukázka Trach-ventů viz 

příloha č. 4 obrázek č.1 a č. 2.. (4, 6, 67, 69, 72) 

5.2. Zajištění průchodnosti dýchacích cest při odpojování od UPV  

      Cílem zajištění dýchacích cest je především udržení průchodnosti a omezení rizika 

zatečení žaludečního obsahu, krve a sekretu do dýchacích cest a tím snížení rizika infekčních 

komplikací. V kontextu s daným tématem budou zmíněny pouze pomůcky k zajištění 

dýchacích cest používané při odpojování pacientů od UPV. Na akutních lůžkách intenzivní 

péče převládá použití intubační rourky. Pokud se pacienta nedaří odpojit od ventilátoru 

v době 7 – 10 dní, je indikována tracheostomie a zavedení tracheostomické kanyly. 

      Z akutních lůžek jsou ventilodependentní pacienti, po opakovaném selhání testu SBT, 

překládáni většinou již z tracheostomickou kanylou.  Výhodou tracheostomické kanyly je 

vyšší komfort pacienta bez nutnosti sedace k zajištění tolerance rourky, lepší kvalita toalety 

dýchacích cest, snížení mrtvého prostoru, lepší mobilizace pacienta, lepší komunikace 

s pacientem, možnost perorálního příjmu potravy a především usnadnění k opakovanému 

napojení na ventilátor u obtížně odpojitelných pacientů. V klinické praxi se používají kanyly 

s těsnící manžetou proti zatečení do dýchacích cest. Trh nabízí velký výběr druhů 

tracheostomických kanyl. Liší se použitím druhu materiálu, velikostí, armováním, délkou a 

možností výměnných vložek do kanyl. Lékař volí druh a velikost kanyly podle 

individuálních potřeb a snášenlivosti pacienta. (2, 3, 6, 73) 

      Hlavním úkolem sestry je udržovat tracheostomii funkční a bez známek zánětu.  Některé 

druhy tracheostomických kanyl viz příloha č. 5 obrázek č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.   

5.2.1 Toaleta dýchacích cest    

      Péče o dýchací cesty patří mezi základní činnosti sester na jednotkách intenzivní péče. 

Je plně přizpůsobena potřebách pacienta, ale snížení nebo navýšení frekvence péče nesmí 

vést k poškození pacienta.  U pacientů se zajištěnými dýchacími cestami je důležité podpořit 

nebo nahradit přirozené mechanismy (kašel, mukociliární transport) zajišťující toaletu 

dýchacích cest.  Péče o dýchací cesty zahrnuje péči o dutinu ústní, orofaryngeální a 

nazofaryngeální prostor a odsávání sekretů z dolních dýchacích cest. Součástí péče o dýchací 

cesty u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami je také péče o tracheální rourku nebo 

tracheostomickou kanylu a jejich okolí, zajištění oxygenoterapie, inhalační terapie, 
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ambuing, polohování, drenážní polohy, dechová rehabilitace, nácvik kašle. Odsávání 

z dolních cest je pacienty subjektivně vnímáno velmi negativně, vyvolává tíseň, bolest, 

dráždění ke kašli, pocity dušení, nauzeu a zvracení. Může být komplikováno i hypoxémií, 

poruchami rytmu, oběhovou nestabilitou, zvýšením nitrolebního tlaku, poraněním sliznice 

dýchacích cest s následným krvácením, bronchospazmem, vznikem atelektáz a zanesením 

infekce do dýchacích cest. Z těchto důvodů by mělo být odsávání indikováno podle 

individuálních potřeb nemocného, kdy u nemocných s nízkou produkcí sputa je třeba omezit 

odsávání na nejmenší možnou míru. (3, 4, 63) 

      Odsávání je prováděno asepticky speciálními katetry (odsávacími cévkami) různých 

velikostí krátkodobým a přerušovaným podtlakem. Podtlak by měl být měřitelný s možností 

regulace. Podtlak potřebný k co nejmenší efektivní hodnotě sání se pohybuje u dospělého 

pacienta v rozmezí 100 – 120 mmHg. V klinické praxi se používají dvě techniky k odsávání 

z dýchacích cest. Prvním způsobem je odsávání otevřeným systémem. Tento způsob 

vyžaduje rozpojení dýchacího okruhu a tím větší riziko možné infekce jak pro pacienta tak 

i sestru. Druhým způsobem je odsávání uzavřeným systémem, který je doporučován u 

nemocných na vyšších hodnotách PEEP (vyšší než 10 cm H2O) a infekčních. Uzavřený 

systém je součástí okruhu, tím nedochází k opakovanému rozpojování a tím ke snížení rizika 

vnesení infekce. Jeho používání je jednoduché a pro pacienta komfortní. Odsávání z dolních 

dýchacích cest je plně v kompetenci všeobecné sestry. Setra musí znát a umět oba způsoby 

odsávání.(3, 6, 63) 

5.2.2. Zvlhčování a ohřívání vdechované směsi  

      Zajištění dýchacích cest intubační rourkou nebo tracheostomickou kanylou znemožňuje 

fyziologické ohřívání a zvlhčování dýchací směsi nosem. Důsledkem nedostatečného ohřátí 

a zvlhčení vdechované směsi je především zvýšení viskozity sputa s možností obstrukce 

dýchacích cest, zpomalení až úplná zástava mukoscilárního transportu, retence sekretů a tím 

zvýšení rizika infekce dýchacích cest, vznik atelektáz a možného poškození sliznice a 

řasinkového epitelu dýchacích cest. Minimální požadavky na teplotu a množství vodních par 

ve vdechované směsi na vstupu do dýchacích cest je teplota 30 ºC a vlhkost 30 mg/l vodních 

par. (4, 63, 64) 

      K zajištění zvlhčování a ohřívání vdechované směsi se v klinické praxi používá aktivní 

nebo pasivní zvlhčování. K aktivnímu zvlhčování se používají kaskádové vyhřívané 

zvlhčovače, kdy vdechovaná směs proudí přes komorový systém, ve které dochází k jejímu 

ohřátí a zvlhčení ohřátou sterilní vodou. Intenzita ohřevu je regulována. Předností je kvalitní 

ohřátí a zvlhčení vdechované směsi, nevýhodou je tvorba kondenzátu v okruhu ventilátoru. 

Při pasivním zvlhčování je mezi tracheostomickou kanylu a okruh ventilátoru zařazen 

výměník vlhkosti a tepla, který při výdechu zadržuje teplo a vlhkost a v průběhu vdechu je 

předává do vdechované směsi. Nevýhodou je nižší účinnost oproti aktivnímu ohřevu, vyšší 

odpor kladený proudícímu odporu, což je nevýhodné při odpojování od UPV a zvětšení 

mrtvého prostoru o 30 – 95 ml. Hlavním úkolem sestry je kontrolovat funkčnost zvlhčování 

a ohřívání. (4, 63, 64)    
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5.3. Sledování a monitorace pacienta                   

      Ventilodependentní pacient, který podstupuje odpojování od ventilátoru je vždy vysoce 

rizikový, neboť může dojít k náhlému kardiovaskulárnímu a respiračnímu selhání.  Je ve své 

podstatě plně odkázán na teoretické i praktické znalosti a dovednosti, svědomitost, 

pohotovost své ošetřující sestry. Sestra je u něho u jeho lůžka přítomna častěji než lékař. 

Sleduje ho, monitoruje, komunikuje s ním, ošetřuje a má specifické znalosti v problematice 

odpojování od ventilátoru v intenzivní péči. Monitorace a sledování pacienta je jedním 

z hlavních úkolů sestry v intenzivní péči. Nepřetržité sledování fyziologických funkcí 

pacienta má velký význam pro časné zjištění jejich abnormalit. Sestra sleduje a monitoruje 

základní životní funkce, bolest, psychiku a veškeré projevy kognitivních funkcí. Specifickou 

pozornost sestry u pacienta v procesu odpojování vyžaduje sledování, zda není pacient dušný 

a nejeví postupující známky námahy, únavy až dechové nedostatečnosti. K jejich hlavním 

známkám se řadí cyanóza, strach z udušení, stres a neklid, odbrzděné chování a jednání, 

zmatenost, hypertenze, tachykardie, arytmie, žilní městnání na krku a v obličeji, opocení, 

pokles SpO2 a změny ve frekvenci a kvalitě dýchání. Sestra veškeré hodnoty a výsledky 

zaznamenává do dokumentace pacienta a patologické výsledky hlásí neprodleně lékaři.(63, 

65) 

      Vědomí pacienta sestra hodnotí podle standardizovaných skórovacích systémů a škál, 

zařazuje je do jednotlivých stupňů kategorizace (GCS, Ramsay score, RASS, Cook and 

Palma) dle preferencí daného pracoviště a zaznamenává výsledek do dokumentace pacienta 

v pravidelných intervalech, minimálně každou hodinu. 

      Monitorování dýchání a výměny krevních plynů je základní složkou sledování u pacientů 

na UPV a v procesu odpojování. Mezi standartní sledované parametry patří zejména dechová 

frekvence, dechové objemy, monitorace tlaků v dýchacích cestách, FiO2, SpO2, ETCO2 a 

vyšetření krevních plynů. Součástí dokumentace pacienta musí být záznam s popisem 

ventilačního režimu a jeho parametrů. Dechová frekvence při spontánním dýchání by měla 

být ≤ 30 – 35/minutu nebo by neměl být vzestup od výchozí hodnoty o více než 50 %.  Mezi 

základní postupy používané k hodnocení úrovně výměny plynů v plicích jsou pulzní 

oxymetrie, vyšetření hodnot krevních plynů a kapnometrie. Pulzní oxymetrie je způsob 

neinvazivního měření nasycení hemoglobinu kyslíkem v tepenné části krevního řečiště. 

Podle množství oxygenovaného  a redukovaného hemoglobinu se mění intenzita světla po 

průchodu tkáněmi a je následně snímána a vyhodnocována. Výsledkem je procento 

oxygenovaného hemoglobinu SpO2. U pacientů na UPV a při odpojování je monitorace 

SpO2 indikována kontinuálně. Kapnometrie je měření koncentrace CO2 ve vydechovaném 

vzduchu v místě výstupu z dýchacích cest. Výpovědní hodnotu zejména má nejvyšší 

hodnota ETCO2 na konci výdechu (ETCO2, end-tidal CO2). Posuzuje míru respiračního 

selhání signalizovaného hyperkapnií. Normální hodnota je 4,5 – 6,3 kPa nebo 34 – 48 

mmHg. Krevní hodnoty CO2 zvyšuje hypoventilace, teplota, zpětné vdechování, vzestup 

TK. Naopak krevní hodnoty CO2 snižuje hyperventilace, pokles TK, embolizace, překážka 

v dýchacích cestách, únik z pacientského dýchacího okruhu. Vyšetření krevních plynů a 

acidobazické rovnováhy patří mezi základní diagnostické metody v intenzivní péči a je 

popsáno v kapitole 3.2.2. (3, 4, 6)  
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      Monitorování kardiovaskulárního systému je založeno na kombinaci klinického 

sledování zdravotnickým personálem s využitím informací ostatních monitorovacích 

technik. Hodnoty sledované v rámci monitorace oběhu musí zahrnovat technické limity 

použité metody, vzít v úvahu klinický kontext a zohlednit fyziologické souvislosti a možné 

interakce parametru s ostatními systémy, zejména s dýchacím systémem. Kontinuální 

sledování EKG křivky na monitoru pacienta je rutinní součást monitorování v intenzivní 

péči. Sestra využívá EKG křivku ke zhodnocení tepové frekvence a rytmu. Sleduje a 

detekuje abnormality, které při záchytu může podle typu monitoru také vytisknout a 

předložit lékaři. Na jednotkách NIP/DIP jsou minimalizovány invazivní techniky měření a 

monitorace. Krevní tlak je měřen neinvazivně a zaznamenáván do dokumentace 

v pravidelných intervalech. U pacienta v procesu odpojování sestra sleduje změny na EKG 

křivce, zejména tepovou frekvenci, která by měla být < 120/minutu nebo by neměl být 

vzestup od výchozí hodnoty o více než 20 %.  Sleduje také možný vznik arytmií či známek 

koronární ischemie. Krevní tlak sestra měří v pravidelných intervalech, při epizodách 

spontánního dýchání častěji, zaznamená úvodní hodnoty a další po 5 minutách a dále po 30 

minutách. Pokud pacient epizody spontánního dýchání akceptuje, je možné tlak 

zaznamenávat po 1 hodině. Hodnoty krevního tlaku při spontánním dýchání by se měly 

pohybovat v rozmezí < 180/90 mmHg nebo by neměl být vzestup od výchozí hodnoty o více 

než 20 %. (3, 4, 63, 64) 

      K důležitým úkolům sestry u pacientů v procesu odpojování patří sledování známek 

netolerance spontánního dýchání. Hlavní známkou netolerance je dušnost pacienta. Dušnost 

jako subjektivní pocit pacienta se podle studie liší ve vnímání pacientů a hodnocení 

ošetřujících zdravotníků. Sestry i lékaři často podceňují pocit dušnosti udávaný pacientem a 

přeceňují dechovou rezervu pacientů při odpojování od UPV. Podle studie Haugdahl, Hege 

S., Sissel L. Storli, Barbro Meland, Knut Dybwik, Ulla Romild a Pål Klepstad  2014 (75) 

celkem 54 % sester a 48 % lékařů podcenilo dušnost v porovnání se subjektivním 

ohodnocení pacientů. V klinické praxi se setra často řídí převážně objektivními známkami 

dušnosti, které dušnost doprovázejí, jako je pokles SpO2, tachykardie, vzestup TK a 

vegetativní známky (opocení, neklid, zmatenost), často i z důvodu pacientovy psychické 

závislosti na ventilátoru. Mezi další objektivní známky netolerance spontánního dýchání 

patří cyanóza s poklesem SpO2. Sestra při zjištění cyanózy napojí pacienta zpět na ventilační 

podporu a informuje lékaře. Dalšími ukazateli netolerance spontánního dýchání je neklid a 

zmatenost pacienta, zhoršení komunikace a chování, opocení a možný vzestup tělesné 

teploty. Promítá se i do údajů vnitřního prostředí – zvyšuje se hladina laktátu a volného 

myoglobinu v séru, snižuje se prokrvení ledvin s následnou pozitivní bilancí tekutin atd. 

Veškeré změny, které sestra zaznamenává v průběhu sledování pacienta během epizod 

spontánního dýchání, hlásí lékaři a vede o nich záznam v dokumentaci podle zvyklostí 

oddělení. (65, 74, 75) 

5.4. Prognostika odpojování od UPV     

      V prognostice odpojování jsou v zásadě tři možnosti výsledku. 

 Prvním je úspěšné odpojení pacienta s následnou extubací či dekanylací. Pacient je 

schopen spontánního dýchání s udrženými dýchacími cestami s dostatečnou oxygenací. 
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Z intenzivních lůžek je pacient schopen rekonvalescence na standardních ošetřovacích 

jednotkách či v domácí péči. 

  Druhou možností výsledku je úspěšné odpojení – spontánní dýchání, ale s nutností 

zachování zajištění dýchacích cest pomocí tracheostomické kanyly, z důvodu neudržení 

volných dýchacích cest, poruchy polykání s opakovanými aspiracemi, noční CPAP a 

zajištění dostatečné oxygenace pomocí oxygenoterapie. Tyto pacienty lze přeložit 

z akutních lůžek do zdravotnického zařízení typu DIOP či následné péče, kde mu bude 

poskytnuta oxygenoterapie s péčí o dýchací cesty, nebo také může být propuštěn domů 

do edukované rodiny do domácí péče i s možností oxygenoterapie pomocí koncentrátoru 

kyslíku. 

  Neúspěchem odpojování je trvalá závislost na UPV po dobu 24 hodin, popřípadě 

s krátkými epizodami spontánního dýchání v průběhu dne. Možností pro pacienty je 

DUPV – domácí umělá plicní ventilace. (68, 69, 76) 

 

      DUPV indikuje lékař daného oddělení ve spolupráci i jiných odborníků (pneumolog, 

kardiolog, neurolog, atd.). Po zvážení svého stavu a možností podá pacient nebo jeho 

zákonný zástupce písemnou žádost příslušnému zdravotnickému zařízení o převedení do 

domácí péče. Na základě této žádosti podá zdravotnické zařízení jako navrhovatel žádost o 

realizaci DUPV na Ministerstvo zdravotnictví ČR, která žádosti hodnotí a schvaluje. 

Schválení žádosti musí předcházet i celkové posouzení stavu pacienta a jeho možných 

komplikací spojené s DUPV, souhlas osoby, která bude zodpovědná za laické ošetřování 

pacienta v domácí péči, psychologické vyšetření pacienta a všech osob žijících ve společné 

domácnosti, sociální zázemí, souhlas zdravotní pojišťovny a praktického lékaře. (76, 77) 

      Zásadním úkolem oddělení, ze kterého pacient odchází do DUPV, je edukace a zaškolení 

samotného pacienta a jeho rodiny v oblasti ošetřovatelské péče včetně péče o invazivní 

vstupy. Zácvik probíhá na oddělení formou rooming-in, jehož délku určí lékař oddělení 

podle schopností a zručnosti, kterou hodnotí lékař společně s edukující sestrou u lůžka 

nemocného. DUPV oproti pobytu na lůžku intenzivní péče vychází v propočtu nákladů o 

něco levněji. Pro pacienty a jejich rodinné příslušníky je péče v domácím prostředí finančně 

nevyčíslitelná, neboť mohou strávit několik let se svými blízkými ve známém prostředí. 

Kandidátů na DUPV stále přibývá a představuje jednu z mála pozitivních motivací pro 

pacienty trvale závislé na UPV. (76, 77)  

6. Role všeobecné sestry v procesu odpojování od UPV 

      Role sestry v procesu odpojování pacientů od UPV je nezastupitelná. Sestra plní úkoly 

spojené s ošetřováním pacienta podle svých kompetencí a znalostí. U pacientů v procesu 

odpojování od UPV je kladen důraz na technické znalosti, odborné vědomosti, zručnost, 

pohotovost a značné empatické cítění. Pro dlouhodobě ventilovaného pacienta je jeho 

ošetřující sestra partner, kterému důvěřuje a může se na ní spolehnout ve všech směrech. Je 

také důležitým článkem komunikace mezi pacientem a lékařem a jeho rodinnými 

příslušníky.  
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K úkolům sestry patří: 

 Každodenní péče v oblasti hygieny, vyprazdňování, přijímání stravy a uspokojování 

potřeb pacienta. 

 Sestra poskytuje specifickou péči, která je spojená s pobytem na lůžkách intenzivní péče 

a nutnosti zajištění dýchacích cest a ventilace. 

 Invazivní zajištění dýchacích cest s UPV vyžaduje důslednou toaletu dýchacích cest a 

dutiny ústní. Je nutno zajištění ohřívání a zvlhčování vdechované směsi, šetrné a účelné 

odsávání z dolních dýchacích cest. 

 Sestra dle ordinace lékaře pravidelně zařazuje mikronebulizace, ambuing a podle 

ordinace lékaře i laváže k podpoře expektorace. 

 Součástí péče je pravidelné ošetřování intubační rourky či tracheostomické kanyly a 

jejího okolí. 

 Udržuje správnou polohu tracheostomické kanyly a naplnění těsnící manžety vzduchem. 

Upevňují jí šetrně, aby nedošlo k náhlé malpozici nebo k dekanylaci pacienta. 

 U pacienta s UPV jsou specifickými úkoly sestry seznámit se s ventilátorem, s jeho 

obsluhou, provozem, možnostmi ventilátoru, péče o ventilátor a přenos jeho údajů do 

dokumentace pacienta. 

 Seznámit se s ordinacemi lékaře o nastavení režimu ventilátoru a jeho parametrů. 

 Sestra musí znát pacientský hadicový systém a jeho výměnu, způsob sterilizace, připojení 

filtrů a zvlhčování. 

 Seznámit se s nejčastějšími závadami ventilátoru, s jejich zvládnutím nebo nutností 

vyměnit kompletní ventilátor pro technickou poruchu. 

 Umět připojit ventilátor na pacienta a znát možné komplikace UPV. 

 Kontrolovat systém přívodu medicinálních plynů a umět řešit havarijní situace při 

poklesu tlaků. 

 Umět posoudit a dokumentovat hodnoty, s nimiž funkční ventilátor pracuje a znát rozdíl 

mezi varovnými a kritickými hodnotami a hlavní důvody malfunkce. 

 Umět odebírat biologický materiál na vyšetření a posoudit hodnoty výsledků. 

 Při monitoraci pacienta umět posoudit monitorované hodnoty včetně jejich zanesení do 

dokumentace pacienta. 

 V procesu odpojování od UPV sledovat pacienta, znát rozdíly mezi spolupracujícím 

pacientem, pacientem v analgosedaci, se syndromem únavy nebo zapomínání dýchání. 

 Znát indikace přechodu z podporované ventilace na řízenou, denního a nočního režimu, 

přechodu ze spontánního dýchání na podporované a posoudit jejich základní nastavení a 

údaje. 

 Nedílnou součástí sesterských povinností je zvládání kritických situací a postupů v tísni. 

 Součástí práce sestry je edukace pacienta. Sestra podává informace pacientovi, které jsou 

v její kompetenci. 

 Důležité je seznámení pacienta s různými úkony, které sestra u pacienta dělá. Informace 

o odsávání, toaletě, převazech, podávání stravy atd. setra pacientovy vždy oznámí. 

 V procesu odpojování setra edukuje pacienta o průběhu, motivuje ho a chválí za 

prodlužování doby spontánního dýchání. Vysvětlí pacientovi způsob přivolání pomoci a 

neustálého dozoru ošetřujícího personálu. 
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 Důležitým úkolem je edukace pacienta a jeho rodiny, jejíž členové se připravují na 

převzetí pacienta domů, do rodiny za trvající DUPV (viz výše). 

 Vedení dokumentace je nedílnou součástí ošetřovatelské péče. Sestra zapisuje do 

dokumentace pacienta veškeré úkony a hodnoty měření včetně monitorace, výsledků 

vyšetření, stravy, odsávání, rehabilitace, polohování, splnění medikace a edukace. 

 Součástí dokumentace jsou skórovací systémy (bolest, dekubity, pády, GCS, atd), které 

sestra denně hodnotí a zaznamenává. 

 Epizody spontánního dýchání jsou zaznamenávány většinou do dokumentace pacienta 

podle zvyklostí zdravotnického zařízení. (dekurz, zvláštní záznam, weaning protokol, aj.) 

 Sestra koordinuje intervence u pacienta s ostatním ošetřujícím personálem. 

(63, 64, 68, 71, 76) 
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7. Empirická část 

      V empirické části jsou předloženy cíle a organizace výzkumu, charakteristika 

zkoumaného vzorku a metodologie výzkumu.  

7.1. Cíle výzkumu 

      Pro náš výzkum byly stanoveny dva cíle, které se vztahují k problematice diplomové 

práce: 

1. Zmapovat zkušenosti a znalosti sester při odpojování pacientů od UPV. 

2. Zjistit, jak sestry vnímají péči o tyto pacienty a jejich pohled na možnosti dalšího rozvoje 

této péče. 

7.1.1. Hypotézy výzkumu 

      Na základě stanovených cílů výzkumu byly formulovány hypotézy: 

H1 -  Myslím si, že sestry nemají dostatek informací o této problematice a odpojování vedou 

pouze dle zvyklostí oddělení. 

H2 – Předpokládám, že sestry by uvítaly jednotný standard a základní informační texty o 

této problematice. 

H3 – Domnívám se, že sestry se stále více setkávají s dlouhodobě ventilodependentními 

pacienty. 

H4 – Myslím si, že sestry vítají specializovaná pracoviště pro dlouhodobě 

ventilodependentní pacienty, ale většina by jich tam pracovat nechtěla. 

H5 – Domnívám se, že edukace pacienta a rodiny o odpojování je nedostatečná. 

7.2.  Metody výzkumu 

      Pro náš výzkum byly použita metoda kvantitativního výzkumu. Stěžejní metodou pro 

sběr údajů bylo dotazníkové šetření, který byl určen pro všechny nelékařské zdravotnické 

pracovníky (dále již všeobecně používaný termín sestry). Na základě stanovených cílů a 

hypotéz byl sestaven zcela anonymní dotazník (viz příloha č. 6). 

7.2.1. Dotazník 

      Jednalo se o dotazník vlastní konstrukce. Dotazník obsahoval čtyřicet položek. 

V dotazníku bylo použito 38 položek zavřených (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40), 

jedna položka polootevřená (15) a jedna položka otevřená (39). Položky 1, 2 a 3 v dotazníku 

jsou identifikační a byly použity pro další vyhodnocení položek podle dosaženého vzdělání 

a typu oddělení v závislosti na stanovených hypotézách. (78) 

      Celkem bylo distribuováno 200 dotazníků. Návratnost byla 156 (78 %) dotazníků, z nich 

bylo vyřazeno 9 dotazníků pro neúplné vyplnění. Pro statistické zpracování výzkumu bylo 

použito 147 (73,5 %) dotazníků.    
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7.2.2. Zpracování dat výzkumu 

      Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány v operačním systému Microsoft 

Windows 7 Enterprise v počítačovém programu Microsoft Office Word 2013 a Microsoft 

Office Excel 2013. Výsledky byly zpracovány a předloženy ve formě statistických tabulek. 

V tabulkách bylo použito značení charakteristik:  

      N – základní soubor (celková četnost) 

      ni – výběrový soubor (absolutní četnost) 

      fi – výběrový soubor (relativní četnost vyjádřena v procentech) 

Většina tabulek byla pro přehlednost dána do grafického znázornění v podobě grafů. Byly 

použity dva druhy grafů. Grafy výsečové pro znázornění výsledků u položek s možností 

jedné odpovědi a grafy sloupcové pro znázornění položek s více možnostmi odpovědí. Pro 

kombinační položky podle vzdělání a typu oddělení byly použity také sloupcové grafy. 

7.3.  Organizace výzkumu 

      Výzkumu předcházela přípravná fáze, byl formulován námět diplomové práce a na jejich 

základě bylo stanovení cílů a formulování hypotéz pro sestavení zcela anonymního 

dotazníku. V dotazníku byl kladen důraz na použití položek, které by nijak nemohly ohrozit 

respondenty. S žádostí o umístění sběru informací bylo osloveno celkem deset nemocnic 

(dvě fakultní a osm oblastních nemocnic), ve kterých bylo zastoupeno ARO nebo ICU 

společně s oddělením NIP nebo DIOP. Pozitivní odpověď pro možnost realizace 

výzkumného šetření nám přišla pouze z pěti nemocnic. Výzkum byl realizován na lůžkových 

jednotkách ARO, ICU, JIP, NIP a DIOP pěti nemocnic a také mezi studentkami 

magisterského studia oboru Intenzivní péče ve dvou fakultách, které pracují v různých 

zdravotnických zařízeních ČR.  

      Vlastní výzkumné šetření probíhalo po schválení příslušných náměstkyň pro 

ošetřovatelskou péči či hlavních sester nemocnic. Po následném schválení výzkumu 

vrchními sestrami  příslušných odděleních, byl dotazník distribuován na příslušná 

pracoviště, v počtu předem dohodnutých vrchními sestrami. Po domluvě byl odeslán 

dotazník cestou České pošty do oblastních nemocnic.  Do fakultních nemocnic byl dotazník 

osobně donesen na příslušná pracoviště a po vyplnění osobně vyzvednut. Všem osloveným 

studentům byl dotazník předán v zastoupení do vlastních rukou. Výzkumné šetření probíhalo 

v období červenec – říjen 2017. 

7.4. Charakteristika zkoumaného vzorku 

      Zkoumaný vzorek tvořilo 147 respondentů pracujících ve zdravotnických zařízeních na 

lůžkových jednotkách ARO, ICU, JIP, NIP a DIOP. Respondenti měli různou výši 

dosaženého zdravotnického vzdělání a délku praxe na odděleních. 

Pracoviště respondentů (položka č. 1) 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů, pracuje 12 sester (8 %) na JIP; 54 (37 %) 

sester pracuje na DIOP a NIP; 8 (5 %) sester pracuje na ICU a 73 sester (50 %) pracuje na 

ARO. 
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Tabulka č. 5 Pracoviště respondentů 

  Pracoviště nᵢ fᵢ 

JIP 12 8% 

DIOP, NIP 54 37% 

ICU 8 5% 

ARO 73 50% 

celkem N 147 100% 

 

Graf č. 1 Pracoviště respondentů 

 
 

Délka praxe na oddělení (položka č. 2) 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů má délku praxe méně než 1 rok 17 (12 %) 

sester; 33 (22 %) sester má délku praxe 1 – 3 roky; 24 (16 %) sester má délku praxe 3 – 6 

let; 22 (15 %) sester má délku praxe 6 – 10 let a 51 (35 %) sester má délku praxe 10 a více 

let. 

Tabulka č. 6 Délka praxe respondentů na oddělení 

Délka praxe nᵢ fᵢ 

méně než 1 rok 17 12% 

1 - 3 roky 33 22% 

3 - 6 let 24 16% 

6 - 10 let 22 15% 

10 a více let 51 35% 

celkem N 147 100% 
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Graf č. 2 Délka praxe respondentů na oddělení 

 
 

Nejvyšší dosažené zdravotnické vzdělání (položka č. 3)     

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů bylo 10 (7%) zdravotnických asistentů *; 4 

(3%) praktické sestry *; 19 (13 %) absolventů Střední zdravotnické školy; 44 (30 %) sester 

se specializací ARIP; 61 (41 %) sester s vysokoškolským titulem Bc. a 9 (6%) sester 

s vysokoškolským titulem Mgr..  

* Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění 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. Tento zákon ruší mj. povolání zdravotnického asistenta a 

zavádí novou profesi praktická sestra. Změna ze zdravotnického asistenta na praktickou 

sestru je ze zákona automatická. 

Tabulka č. 7 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

odpověď nᵢ fᵢ 

zdravotnický asistent 10 7% 

praktická sestra 4 3% 

SZŠ 19 13% 

ARIP 44 30% 

vysokoškolské Bc. 61 41% 

vysokoškolské Mgr. 9 6% 

celkem N 147 100% 
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http://www.osetrovatelstvi.info/wp-content/uploads/2017/07/sb0072-2017.pdf
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Graf č. 3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 
 

Položku č. 3 jsme vyhodnotily ve vztahu k pracovišti respondentů. Z celkového počtu 10 

(100 %) zdravotnických asistentů všichni pracují na oddělení NIP a DIOP; z celkového 

počtu 4 (100 %) praktických sester 3 (75 %) pracují na NIP a DIOP a 1 (25 %) na oddělení 

ICU; z celkového počtu 19 (100 %) absolventů SZŠ jich 16 (84,2 %) pracuje na NIP a DIOP, 

1 (5,2 %) jich pracuje na ICU a 2 (10,6%) na ARO; z celkového počtu 44 (100 %) sester se 

specializací ARIP jich 12 (27,3 %) pracuje na NIP a DIOP, 3 (6,8 %) pracuje na ICU a 29 

(65,9 %) jich pracuje na ARO; z celkového počtu 61 (100 %) sester s vysokoškolským 

titulem Bc. jich 12 (19,7 %) pracuje na JIP, 11 (18 %) pracuje na NIP a DIOP, 3 (4,9 %) 

pracuje na ICU a 35 (57,4 %) na ARO; z celkového počtu 9 (100 %) sester s vysokoškolským 

titulem Mgr. jich celkem pracuje 2 (22 %) na NIP a DIOP a 7 (78 %) jich pracuje na ARO. 

Tabulka č. 8 Pracoviště respondentů vzhledem k dosaženému vzdělání 

  JIP NIP, DIOP ICU ARO 

Zdravotnický 

asistent 0 0% 10 18% 0 0% 0 0% 

Praktická sestra 0 0% 3 6% 1 12% 0 0% 

SZŠ 0 0% 16 30% 1 12% 2 3% 

ARIP 0 0% 12 22% 3 38% 29 40% 

Bc. 12 100% 11 20% 3 38% 35 48% 

Mgr. 0 0% 2 4% 0 0% 7 9% 

celkem (nᵢ) 12 100% 54 100% 8 100% 73 100% 

celkem (N) 147 
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Graf č. 4 Pracoviště respondentů vzhledem k dosaženému vzdělání 

 

 

8. Interpretace výsledků 

      Výsledky výzkumu jsme interpretovali na základě formulovaných hypotéz. 

Analýza výsledků k H1 

H1 -  Myslím si, že sestry nemají dostatek informací o této problematice a odpojování vedou 

pouze dle zvyklostí oddělení. 

K H1 se vztahují položky dotazníku číslo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 a 26. 

 

Položka č. 7 Vyjmenuj, které změny a reakce pacienta při odpojování od ventilátoru 

budeš pozorovat a zaznamenávat: 

      V této položce měli možnost respondenti zaškrtnout více odpovědí. Z celkového počtu 

147 (100 %) respondentů zvolilo možnost počet dechů/min 144 (97,96 %) respondentů; 

možnost dechové objemy zvolilo celkem 107 (72,79 %) respondentů; možnost barvu kůže 

zvolilo celkem 122 (82,99 %) respondentů; možnost nutriční skóre zvolilo 7 (4,76 %) 

respondentů; možnost diurézu zvolilo 8 (5,44 %) respondentů; možnost vědomí (GSC) 

zvolilo 118 (80,27 %) respondentů; možnost chování zvolilo celkem 96 (65,31 %) 

respondentů; možnost bolest si zvolilo celkem 38 (25,85 %) respondentů; možnost otevírání 

očí si zvolilo 46 (31,29 %); možnost pocení zvolilo 84 (57,14 %) respondentů; možnost 

sledování rizika vzniku dekubitů si zvolilo celkem 5 (3,40 %) respondentů a možnost riziko 

pádu zvolilo 6 (4,08 %) respondentů. 
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Tabulka č. 9 Změny a reakce pacienta při odpojování 

odpověď nᵢ fᵢ 

počet dechů/minutu 144 97,96% 

dechové objemy 107 72,79% 

barvu kůže 122 82,99% 

nutriční skóre 7 4,76% 

diurézu 8 5,44% 

vědomí (GSC) 118 80,27% 

chování 96 65,31% 

bolest 38 25,85% 

otevírání očí 46 31,29% 

pocení 84 57,14% 

riziko vzniku dekubitů 5 3,40% 

riziko pádu 6 4,08% 

 

Graf č. 5 Změny a reakce pacienta při odpojování 

 

 
 

Položka č. 8 S jakým rozmezím fyziologických hodnot byste byli spokojeni pro dýchání 

během epizod odpojení od ventilátoru?  

      V této položce měli respondenti zaškrtnout na ose rozmezí hodnot od nejnižší po nejvyšší 

hodnotu frekvence dýchání při odpojování pacienta od ventilátoru. Bohužel položka nebyla 

většinou respondentů pochopena a tak jsme se rozhodli položku vyjmout z hodnocení.   
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Položka č. 9 Které kardiovaskulární změny mohou svědčit, že pacient neakceptuje 

odpojování od ventilátoru?  

      V této položce měli respondenti možnost zaškrtnout více odpovědí. Z celkového počtu 

147 (100 %) respondentů zvolilo první možnost tachykardie 144 (97,96 %) respondentů; 

možnost bradykardie zvolilo 29 (19,73 %) respondentů; možnost fibrilace zvolilo 34      

(23,13 %) respondentů; možnost A – V blokády si zvolilo 10 (6,80 %) respondentů; možnost 

fluteru zvolilo 10 (6.80 %); možnost hypotenze zvolilo 22 (14,96 %) respondentů a možnost 

hypertenze zvolilo 123 (83,67 %) respondentů. 

 

Tabulka č. 10 Kardiovaskulární změny u neakceptování odpojování od ventilátoru 

 

odpověď nᵢ fᵢ 

tachykardie 144 97,96% 

bradykardie 29 19,73% 

fibrilace 34 23,13% 

A - V blokády 10 6,80% 

fluter 10 6,80% 

hypotenze 22 14,96% 

hypertenze 123 83,67% 

 

Graf č. 6 Kardiovaskulární změny u neakceptování odpojování od ventilátoru 

 

Položka č. 10 Máte možnost kapnometrie na vašem oddělení? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů má možnost kapnometrie na oddělení 117 

(80 %) respondentů a 30 (20 %) respondentů možnost kapnometrie na oddělení nemá. 
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Tabulka č. 11 Možnost kapnometrie 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano  117 80% 

ne 30 20% 

celkem N 147 100% 

 

Položku č. 10 jsme vyhodnotily vzhledem k typu oddělení. Z celkového počtu 147 (100 %) 

respondentů jich má možnost kapnometrie 117 (80 %) respondentů; z tohoto počtu má 

celkem 9 (75 %) sester pracujících na JIP; 28 (52 %) na NIP a DIOP; všichni 8 (100 %) 

sester z ICU a 72 (99 %) sester z ARO. Možnost kapnometrie nemají z celkového počtu 147 

(100 %) respondentů 30 (20 %) sester; z tohoto počtu 3 (25 %) sester z JIP; 26 (48 %) sester 

z NIP a DIOP a 1 (1 %) z ARO.    

Tabulka č. 12 Kapnometrie vzhledem k typu oddělení respondentů 

Oddělení 
Možnost kapnometrie 

ano ne 

JIP 9 75% 3 25% 

NIP, DIOP 28 52% 26 48% 

ICU 8 100% 0 0% 

ARO 72 99% 1 1% 

celkem (nᵢ) 117 80% 30 20% 

celkem (N) 147 

 

Položka č. 11 Máte možnost odebírat arteriální krev a analyzovat vzorky na oddělení? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů má možnost odebírat a zároveň analyzovat 

vzorky na oddělení 48 (53 %) respondentů a 69 (47 %) tuto možnost nemá. 

Tabulka č. 13 Možnost odebírat arteriální krev a analyzovat na oddělení.       

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 78 53% 

ne 69 47% 

celkem N 147 100% 

 

Položku č. 11 jsme vyhodnotily vzhledem k typu oddělení respondentů. Z celkového počtu 

147 (100 %) respondentů má možnost odebírat a zároveň analyzovat vzorky arteriální krve 

na oddělení má 78 (53 %) respondentů, z tohoto počtu má celkem 6 (50 %) sester pracujících 

na JIP; 6 (11 %) na NIP a DIOP; všichni 8 (100 %) sester z ICU a 58 (79 %) sester z ARO. 

Možnost odebírat a zároveň analyzovat vzorky arteriální krve na oddělení nemají 
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z celkového počtu 147 (100 %) respondentů 69 (47 %) sester; z tohoto počtu 6 (50 %) sester 

z JIP; 48 (89 %) sester z NIP a DIOP a 15 (21 %) z ARO.    

Tabulka č. 14 Odběr a analýza vzorků vzhledem k oddělení 

Oddělení 
Odběr a analýza krevních plynů 

ano ne 

JIP 6 50% 6 50% 

NIP, DIOP 6 11% 48 89% 

ICU 8 100% 0 0% 

ARO 58 79% 15 21% 

celkem (nᵢ) 78 53% 69 47% 

celkem (N) 147 

 

Graf č. 7 Odběr a analýza vzorků vzhledem k oddělení 

 

Položka č. 12 Pacienta z řízené ventilace převádíte v rámci odpojování od ventilátoru 

nejprve na: 

      Z celkového počtu 147 (100 %) pacienta převádí z řízené ventilace na NIV 1 (1 %) 

respondentů; na Ayre – T převádí 13 (9 %) respondentů; na SIMV převádí 55 (37 %) 

respondentů; na PSV převádí 32 (22 %) respondentů a na režim SPONT převádí 46 (31 %) 

respondentů. 
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Tabulka č. 15 Převod z řízené ventilace 

odpověď nᵢ fᵢ 

NIV 1 1% 

Ayre-T 13 9% 

SIMV 55 37% 

PSV 32 22% 

SPONT 46 31% 

celkem N 147 100% 

 

Graf č. 8 Převod z řízené ventilace 

 

Položka č. 13 Pokud pacienta převádíte na Ayre – T, kolik litrů O2/minutu nastavíte na 

začátek odpojení? 

      Respondenti měli možnost zaškrtnout na ose hodnotu popřípadě rozmezí hodnot, které 

nastaví.  Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů jich 15 (10 %) respondentů nastaví     

0 – 2 l/min; 41 (28 %) respondentů nastaví 3 – 4 l/min; 54 (37 %) respondentů nastaví 5 – 6 

l/min; 19 (13 %) respondentů nastaví 7 – 8 l/min a 18 (12 %) nastaví 9 – 10 l/min. 

Tabulka č. 16 Množství nastaveného kyslíku l/min  

odpověď nᵢ fᵢ 

0 - 2 l/min 15 10% 

3 - 4 l/min 41 28% 

5 - 6 l/min 54 37% 

7 - 8 l/min 19 13% 

9 - 10 l/min 18 12% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 9 Množství nastaveného kyslíku l/min 

 

Položka č. 22 Podle Vás by péče o pacienty v procesu odpojování od ventilátoru měla 

být: 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů si 26 (18 %) myslí, že péče o pacienta 

v procesu odpojování by měla být v péči jednotlivce; 93 (63 %) respondentů si myslí, že 

péče je součástí týmové práce; 23 (16 %) respondentů že péče o pacienty v procesu 

odpojování je v péči pouze školeného personálu a 5 (3 %) v péči pouze lékaře. 

 Tabulka č. 17 Péče o pacienta v procesu odpojování 

odpověď nᵢ fᵢ 

v péči jednotlivce 26 18% 

součást týmové práce 93 63% 

pouze školeného personálu 23 16% 

pouze lékaře 5 3% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 10 Péče o pacienta v procesu odpojování 

 

Položka č. 26 Kde jste nejvíce získali vědomostí v oblasti odpojování od ventilátoru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů získalo nejvíce vědomostí v oblasti 

odpojování od ventilátoru 2 (1 %) ze SZŠ; 33 (23 %) respondentů ze specializace ARIP; 70 

(48 %) respondentů od sester; 30 (20 %) respondentů od lékařů; 2 (1 %) respondentů 

z certifikovaného kurzu; 4 (3 %) respondentů ze semináře a 6 (4 %) z odborných knih a 

časopisů. 

Tabulka č. 18 Odkud sestry získaly vědomosti 

 odpověď nᵢ fᵢ 

Střední škola 2 1% 

ARIP 33 23% 

od sester 70 48% 

od lékařů 30 20% 

certifikovaný kurz 2 1% 

seminář 4 3% 

odborné knihy a časopisy 6 4% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 11 Odkud sestry získaly vědomosti 

 

Z předložených výsledků lze konstatovat, že H1 se nepotvrdila, sestry mají dostatek 

informací a teoretických znalostí o odpojování pacientů od ventilátoru.     

Analýza výsledků k H2    

H2 – Předpokládám, že sestry by uvítaly jednotný standard a základní informační texty o 

této problematice. 

      K H2 se vztahují položky dotazníku č. 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25 a 27.  

Položka č. 14 Postupujete v procesu odpojování od ventilátoru podle směrnic nebo 

standardu na vašem oddělení? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů zvolilo 112 (76 %) respondentů odpověď 

ano a 35 (24 %) zvolilo odpověď ne.   

Tabulka č. 19 Jednotnost práce podle standardů a směrnic 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 112 76% 

ne 35 24% 

celkem N 147 100% 

 

Položka č. 15 Kam zaznamenáváte údaje o procesu odpojování od ventilátoru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů zaznamenává 113 (77 %) respondentů do 

dekurzu; 9 (6%) respondentů do zvláštního záznamu; 2 (1%) do chorobopisu; 3 (2 %) do 

formuláře; 3 (2 %) do weaning protokolu a 17 (12 %) do jiného záznamu. Jiným záznamem 

byla všemi zvolena elektronická dokumentace.  
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Tabulka č. 20 Vedení záznamu o odpojování 

odpověď nᵢ fᵢ 

dekurz 113 77% 

zvláštní záznam 9 6% 

chorobopis 2 1% 

formulář 3 2% 

weaning protokol 3 2% 

jiné 17 12% 

celkem N 147 100% 

 

Graf č. 12 Vedení záznamu o odpojování 

 

 
 

Položka č. 16 Postupujete na vašem oddělení všichni jednotně v péči o pacienty 

v procesu odpojování od ventilátoru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů zvolilo 47 (32 %) odpověď ano; odpověď 

spíše ano zvolilo 80 (55 %) respondentů; nevím zvolili 2 (1%) respondenti; odpověď spíše 

ne zvolilo 13 (9 %) respondentů a odpověď ne zvolilo celkem 5 (3 %) respondentů. 
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Tabulka č. 21 Jednotnost v poskytování péče o pacienty v procesu odpojování 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 47 32% 

spíše ano 80 55% 

nevím 2 1% 

spíše ne 13 9% 

ne 5 3% 

celkem N 147 100% 

 

Graf č. 13 Jednotnost v poskytování péče o pacienty v procesu odpojování 

 

Položka č. 17 Považujete spolupráci vašich kolegů za přínosnou? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů zvolilo 82 (56 %) odpověď ano; 59 (40 %) 

spíše ano; 6 (4 %) respondentů zvolilo odpověď nevím a možnost odpovědi spíše ne a ne 

nezvolil nikdo s respondentů. 

Tabulka č. 22 Spolupráce kolegů 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 82 56% 

spíše ano 59 40% 

nevím 6 4% 

spíše ne 0 0% 

ne 0 0% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 14 Spolupráce kolegů 

 

 
 

Položka č. 18 Uznáváte odpojování od ventilátoru jako součást své pracovní náplně? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů 131 (89 %) respondentů uznává odpojování 

jako součást své pracovní náplně; 11 (8 %) respondentů neví a odpověď ne zvolilo 5 (3 %) 

respondentů. 

Tabulka č. 23 Odpojování jako součást pracovní náplně 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 131 89% 

nevím 11 8% 

ne 5 3% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 15 Odpojování jako součást pracovní náplně 
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Položka č. 21 Na stupnici od 1 do 10 označ své znalosti o způsobech odpojování od 

ventilátoru: 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů se nejnižší známkou 1 ohodnotilo 5        

(3,40 %) respondentů; známkou 2 se ohodnotilo celkem 3 (2,04 %) respondentů; známkou 

3 se ohodnotilo 5 (3,40 %) respondentů; známkou 4 se ohodnotilo 11 (7,48 %) respondentů; 

známkou 5 se ohodnotilo 19 (12,92 %) respondentů; známkou 6 se ohodnotilo 21 (14,28 %) 

respondentů; známkou 7 se ohodnotilo 12 (8,16 %) respondentů; známkou 8 se ohodnotilo 

celkem 27 (18,37 %) respondentů; známkou 9 se ohodnotilo 19 (12,92 %) respondentů a 

nejvyšší možnou známku 10 si zvolilo celkem 25 (17,01 %) respondentů.   

Tabulka č. 24 Sebehodnocení sester 

odpověď nᵢ fᵢ 

1 5 3,40% 

2 3 2,04% 

3 5 3,40% 

4 11 7,48% 

5 19 12,92% 

6 21 14,28% 

7 12 8,16% 

8 27 18,37% 

9 19 12,92% 

10 25 17,01% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 16 Sebehodnocení sester 
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Položka č. 23 Myslíte si, že by bylo potřeba vytvořit jednotný standard pro odpojování 

pacientů od ventilátoru pro zdravotnický personál? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů si 88 (60 %) respondentů myslí, že je 

potřeba vytvořit jednotný standard; 29 (20 %) respondentů neví a 30 (20 %) respondentů 

zvolilo odpověď ne. 

Tabulka č. 25 Názor na vytvoření standardu    

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 88 60% 

nevím 29 20% 

ne 30 20% 

celkem (N) 147 100% 

 

Položka č. 24 Byli byste ochotni pracovat a postupovat podle jednotného standardu? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů by 68 (46 %) respondentů bylo ochotno 

pracovat podle jednotného standardu; 45 (31 %) respondentů spíše ano; 21 (14 %) neví; 

odpověď spíše ne zvolilo 8 (6 %) respondentů a 5 (3 %) by nebylo ochotno pracovat podle 

jednotného standardu. 

 Tabulka č. 26 Pracovat podle jednotného standardu 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 68 46% 

spíše ano 45 31% 

nevím 21 14% 

spíše ne 8 6% 

ne 5 3% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 17 Pracovat podle jednotného standardu 

 

Položka č. 25 Chtěli byste se podílet na vytváření standardu o odpojování od 

ventilátoru na vašem oddělení, který by byl podle vašich potřeb a zkušeností? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů 1 (1 %) respondentů nezvolili žádnou 

odpověď; 71 (48 %) respondentů by se podílelo na vytváření standardu a 75 (51 %) by se 

nechtělo podílet na vytváření jednotného standardu. 

Tabulka č. 27 Spolupráce na vytváření jednotného standardu 

odpověď nᵢ fᵢ 

neodpověděli 1 1% 

ano 71 48% 

ne 75 51% 

celkem 147 100% 

 

Položka č. 27 Chtěli byste se dále vzdělávat v této problematice? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů by se dále chtělo vzdělávat 54 (37 %) 

respondentů; spíše ano zvolilo 60 (41 %) respondentů; spíše ne zvolilo 26 (17 %) 

respondentů a odpověď ne zvolilo 7 (5 %) respondentů. 

Tabulka č. 28 Vzdělávání v dané problematice 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 54 37% 

spíše ano 60 41% 

spíše ne 26 17% 

ne 7 5% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 18 Vzdělávání v dané problematice 

 

Z předložených výsledků výzkumu lze konstatovat, že H2 se potvrdila, většina respondentů 

by uvítala jednotný standard o této problematice. 

Analýza výsledků k H3 

H3 - Domnívám se, že sestry se stále více setkávají s dlouhodobě ventilodependentními 

pacienty. 

      K H3 se vztahují položky dotazníku č. 4, 5, 6, 19, 20, 28 a 29. 

Položka č. 4 Kolik dlouhodobě ventilodependentních pacientů máte na vašem 

oddělení? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů 9 (6 %) respondentů nemá žádného 

ventilodependentního pacienta na oddělení; 42 (29 %) respondentů má na oddělení 1 – 2 

ventilodependentní pacienty; 47 (32 %) respondentů má 3 – 5 ventilodependentních pacientů 

a 49 (33 %) respondentů má na svém oddělení 5 a více takových pacientů.  

Tabulka č. 29 Počet ventilodependentních pacientů 

odpověď nᵢ fᵢ 

0 9 6% 

1 - 2 42 29% 

3 - 5 47 32% 

5 a více 49 33% 

celkem N 147 100% 
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Graf č. 19 Počet ventilodependentních pacientů 

 

Položka č. 5 Myslíte si, že počet dlouhodobě ventilodependentních pacientů narůstá? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů si 112 (76 %) respondentů myslí, že počet 

takových pacientů narůstá; 16 (11 %) si myslí, že nenarůstá a 19 (13 %) neví. 

Tabulka č. 30 Nárůst dlouhodobě ventilodependentních pacientů 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 112 76% 

ne 16 11% 

nevím 19 13% 

celkem N 147 100% 

 

Graf č. 20 Nárůst dlouhodobě ventilodependentních pacientů 
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Položka č. 6 Myslíte si, že nárůst počtu dlouhodobě ventilodependentních pacientů je 

dáno především: 

      Z celkového počtu 147 (100%) respondentů na otázku neodpovědělo 3 (2 %) 

respondentů; 40 (27 %) respondentů si myslí, že důvodem je zvyšování průměrného věku; 

32 (22 %) respondentů zvolilo možnost lepší lékařské péče; 18 (12 %) respondentů zvolilo 

možnost ekonomický růst; 17 (12 %) respondentů zvolilo vyšší morbiditu a 33 (22 %) 

respondentů zvolilo důvod lepší zdravotnická technika. 

Tabulka č. 31 Důvod zvyšování počtu ventilodependentních pacientů 

odpověď nᵢ fᵢ 

neodpovědělo 3 2% 

zvyšování průměrného věku 40 27% 

lepší lékařská péče 32 22% 

lepší ošetřovatelská péče 18 12% 

ekonomický růst 4 3% 

vyšší morbidita 17 12% 

lepší zdravotnická technika 33 22% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 21 Důvod zvyšování počtu ventilodependentních pacientů 
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Položka č. 19 Kolik pacientů v procesu odpojování od ventilátoru máte ve svém 

ošetřování? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů jich 7 (5 %) respondentů nemá žádného 

pacienta v procesu odpojování; jednoho pacienta má 51 (35 %) respondentů; dva pacienty 

má 42 (29 %) respondentů; tři pacienty má 17 (12 %) respondentů; čtyři pacienty má 20    

(13 %) respondentů; pět pacientů má 5 (3 %) respondentů; šest pacientů má 2 (1 %) 

respondentů; sedm pacientů má 1 (1 %) respondentů a devět pacientů má ve svém ošetřování 

2 (1 %) respondentů. 

Tabulka č. 32 Počet pacientů na jednu sestru 

počet pacientů nᵢ fᵢ 

0 7 5% 

1 51 35% 

2 42 29% 

3 17 12% 

4 20 13% 

5 5 3% 

6 2 1% 

7 1 1% 

9 2 1% 

celkem (N) 147 100% 

 

Položka č. 20 Jste schopni se dostatečně starat najednou o více pacientů, kteří prochází 

procesem odpojování od ventilátoru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů se 48 (33 %) respondentů je schopno 

postarat o více takových pacientů; odpověď spíše ano volilo 47 (32 %) respondentů; 

odpověď musím, volilo 27 (18 %) respondentů; 19 (13 %) zvolilo odpověď spíše ne a 6           

(4 %) respondentů zvolilo ne.  

Tabulka č. 33 Péče o více pacientů v procesu odpojování 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 48 33% 

spíše ano 47 32% 

musím 27 18% 

spíše ne 19 13% 

ne 6 4% 

celkem 147 100% 
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Graf č. 22 Péče o více pacientů v procesu odpojování 

  

Položka č. 28 Považujete systém péče o dlouhodobě ventilodependentní pacienty za 

uspokojivý? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů 37 (25 %) respondentů považuje péči za 

uspokojivou; 66 (45 %) respondentů spíše ano; 29 (20 %) respondentů neví; 15 (10 %) 

respondentů spíše ne a žádný respondent nezvolil odpověď ne. 

Tabulka č. 34 Kvalita péče o ventilodependentní pacienty 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 37 25% 

spíše ano 66 45% 

nevím 29 20% 

spíše ne 15 10% 

ne 0 0% 

celkem (N) 147 100% 

 

 

 

 

 

 

 

33%

32%

18%

13%

4%
ano

spíše ano

musím

spíše ne

ne



 
66 

 

Graf č. 23 Kvalita péče o ventilodependentní pacienty 

 
 

Položka č. 29 Myslíte si, že péče o tyto pacienty je kvalitní? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů považuje 47 (32 %) respondentů péči za 

kvalitní; 81 (55 %) respondentů zvolilo spíše ano; 15 (10 %) respondentů neví; 4 (3 %) 

respondentů zvolilo spíše ne a odpověď ne nebyly zvolena žádným z respondentů. 

Tabulka č. 35 Hodnocení kvality péče 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 47 32% 

spíše ano 81 55% 

nevím 15 10% 

spíše ne 4 3% 

ne 0 0% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 24 Hodnocení kvality péče 

 

Z předložených výsledků výzkumu lze konstatovat, že H3 se potvrdila, sestry se stále váce 

setkávají s dlouhodobě ventilodependentními pacienty na svých odděleních.  

 

Analýza výsledků k H4 

H4 - Myslím si, že sestry vítají specializovaná pracoviště pro dlouhodobě 

ventilodependentní pacienty, ale většina by jich tam pracovat nechtěla. 

      K H4 se vztahují položky dotazníku č. 30, 31, 32, 33 a 34. 

Položka č. 30 Myslíte si, že vznik specifických oddělení NIP/DIP a DIOP má v našem 

systému zdravotnictví smysl? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů 1 (1 %) respondentů neodpovědělo; 145  

(98 %) respondentů zvolilo odpověď ano a 1 (1%) respondentů odpověď ne. 

Tabulka č. 36 Smysl NIP/DIP a DIOP 

odpověď nᵢ fᵢ 

neodpovědělo 1 1% 

ano 145 98% 

ne 1 1% 

celkem (N) 147 100% 
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Položka č. 31 Co si myslíte, s jakým cílem jsou zřizována nová oddělení typu NIP/DIP, 

DIOP v soukromém sektoru poskytování zdravotnických služeb? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů zvolilo 32 (22 %) respondentů odpověď 

ekonomický; 47 (32 %) respondentů zvolilo finanční zisk; 60 (41 %) respondentů zvolilo 

humanitní cíl; 5 (3 %) respondentů zvolilo odpověď lukrativní; 2 (1 %) respondentů zvolilo 

cíl zvýšení zaměstnanosti a 1 (1 %) respondentů na otázku neodpovědělo. 

Tabulka č. 37 Cíl zřizování nových oddělení 

odpověď nᵢ fᵢ 

ekonomický 32 22% 

finanční zisk 47 32% 

humanitní  60 41% 

lukrativní 5 3% 

zvýšení zaměstnanosti 2 1% 

neodpovědělo 1 1% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 25 Cíl zřizování nových oddělení 

 

 

Položka č. 32 Vítali byste vznik respiračních center jako navrhovaný systém pro 

budoucnost? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů by 82 (56 %) respondentů vítalo vznik 

respiračních center; 58 (39 %) respondentů neví a odpověď ne zvolilo 7 (5 %) respondentů.    
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Tabulka č. 38 Vznik krajských respiračních center 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 82 56% 

nevím 58 39% 

ne 7 5% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 26 Vznik krajských respiračních center 

 

 

Položka č. 33 Pracovali byste v takovém respiračním centru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů by 9 (6 %) respondentů pracovalo 

v respiračním centru; 23 (16 %) respondentů volilo spíše ano; 21 (14 %) respondentů by tam 

pracovalo, jen pokud by to bylo nutné; 54 (37 %) respondentů zvolilo odpověď spíše ne a 

40 (27 %) respondentů zvolilo odpověď ne.  

Tabulka č. 39 Práce v respiračním centru 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 9 6% 

spíše ano 23 16% 

pokud by to bylo nutné 21 14% 

spíše ne 54 37% 

ne 40 27% 

celkem (N) 147 100% 
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Graf č. 27 Práce v respiračním centru 

 

Položku č. 33 jsme vyhodnotili vzhledem k dosaženému vzdělání respondentů. Z celkového 

počtu 147 (100 %) respondentů zvolilo odpověď ano žádný zdravotnický asistent, 1 

praktická sestra, 2 sestry s dosaženým vzděláním SZŠ, žádná sestra se specializací, 5 sester 

s titulem Bc. a 1 sestra s titulem Mgr.; odpověď spíše ano volilo 5 zdravotnických asistentů, 

1 praktická sestra, 5 sester SZŠ, 4 sester s ARIP, 7 sestry Bc. a 1 sestra Mgr.; odpověď pokud 

by to bylo nutné volilo celkem 3 zdravotnických asistentů, žádná praktická sestra, 5 sester 

SZŠ, 6 sester s ARIP, 6 sester Bc. a 1 sestra Mgr.; odpověď spíše ne volili 2 zdravotničtí 

asistenti, 1 praktická sestra, 5 sester SZŠ, 15 sester s ARIP, 29 sester Bc. a 2 sestry Mgr.; 

odpověď ne nevolil žádný zdravotnický asistent, zvolilo 1 praktická sestra, 2 sestry SZŠ, 19 

sester s ARIP, 14 sester Bc. a 2 sestry Mgr.. 

Tabulka č. 40 Práce v respiračním centru vzhledem k dosaženému vzdělání 

  

ano 
spíše 

ano 

pokud 

by to 

bylo 

nutné 

spíše 

ne 
ne 

zdravotnický asistent 0 5 3 2 0 

praktická sestra 1 1 0 1 1 

SZŠ 2 5 5 5 2 

ARIP 0 4 6 15 19 

Bc. 5 7 6 29 14 

Mgr. 1 1 1 2 4 

celkem (nᵢ) 9 23 21 54 40 

celkem (N) 147 
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Položka č. 34 Podle Vás práce na oddělení NIP/DIP, DIOP je pro ošetřující personál 

především: 

      Respondenti měli možnost zaškrtnout jednu až tři z nabídnutých odpovědí. Část 

respondentů označila více možností odpovědi, proto došlo k přehodnocení výsledků 

výzkumu a byly započítány všechny odpovědi respondentů. Z celkového počtu respondentů 

147 (100 %) jich 86 (58,50 %) zvolilo odpověď fyzicky náročný; 61 (41,50 %) respondentů 

zvolilo stresující; 4 (2,72 %) respondentů povzbuzující; 57 (38,78 %) zvolilo stereotypní; 6 

(4,08 %) respondentů zvolilo nenáročný; 12 (8,16 %) respondentů motivující; 59 (40,14 %) 

respondentů zvolilo vedoucí k vyhoření; 2 (1,36 %) respondentů zvolilo odpočinkový; 85 

(57,82 %) respondentů zvolilo velmi psychicky zatěžující; 2 (1,36 %) respondentů veselý; 

27 (18,37 %) respondentů demotivující; 8 (5,44 %) respondentů trest; 1 (0,68 %) 

respondentů zvolilo splněný sen; 28 (19,05 %) respondentů zvolilo bez vidiny cíle a 2      

(1,36 %)  respondentů zvolilo možnost odpovědi usměvavý. 

Tabulka č. 41 Charakteristika práce na oddělení NIP/DIP a DIOP 

odpověď nᵢ fᵢ 

fyzicky náročný 86 58,50% 

stresující 61 41,50% 

povzbuzující 4 2,72% 

stereotypní 57 38,78% 

nenáročný 6 4,08% 

motivující 12 8,16% 

vedoucí k vyhoření 59 40,14% 

odpočinkový 2 1,36% 

velmi psychicky zatěžující 85 57,82% 

veselý 2 1,36% 

demotivující 27 18,37% 

trest 8 5,44% 

splněný sen 1 0,68% 

bez vidiny cíle 28 19,05% 

usměvavý 2 1,36% 
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Graf č. 28 Charakteristika práce na oddělení NIP/DIP a DIOP 

 

 

Položku č. 34 jsme vyhodnotili vzhledem k pracovišti NIP a DIOP a ARO. Odpověď fyzicky 

náročný zvolilo 45 sester z NIP a DIOP a 28 sester z ARO; odpověď stresující 19 sester 

z NIP a DIOP a 30 sester z ARO; odpověď povzbuzující 1 sestra z NIP a DIOP a 2 sestry 

z ARO; odpověď stereotypní 25 sester z NIP a DIOP a 25 sester z ARO; odpověď nenáročný 

žádná sestra z NIP a DIOP a 6 sester z ARO; odpověď motivující 3 sestry z NIP a DIOP a 9 

sester z ARO; odpověď vedoucí k vyhoření 17 sester z NIP a DIOP a 32 sester z ARO; 

odpověď odpočinkový žádná ze sester NIP a DIOP a 2 sestry z ARO; odpověď velmi 

psychicky zatěžující 33 sester z NIP a DIOP a 40 sester z ARO; odpověď veselý 1 sestra 

z NIP a DIOP a žádná ze sester ARO; odpověď demotivující 8 sester z NIP a DIOP a 14 

sester z ARO; odpověď trest 2 sestry z NIP a DIOP a 4 sestry z ARO; odpověď splněný sen 

žádná sestra z NIP a DIOP a 1 sestra z ARO; odpověď bez vidiny cíle 5 sester z NIP a DIOP 

a 19 sester z ARO a možnost odpovědi usměvavý zvolili 2 sestry z NIP a DIOP a žádná 

sestra z ARO.  
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Tabulka č. 42 Charakteristika práce na oddělení NIP/DIP a DIOP z pohledu respondentů 

pracujících na NIP a DIOP a ARO 

odpověď NIP, DIOP ARO 

fyzicky náročný 45 28 

stresující 19 30 

povzbuzující 1 2 

stereotypní 25 25 

nenáročný 0 6 

motivující 3 9 

vedoucí k vyhoření 17 32 

odpočinkový 0 2 

velmi psychicky zatěžující 33 40 

veselý 1 0 

demotivující 8 14 

trest 2 4 

splněný sen 0 1 

bez vidiny cíle 5 19 

usměvavý 2 0 

 

Graf č. 29 Charakteristika práce na oddělení NIP/DIP a DIOP z pohledu respondentů 

pracujících na NIP a DIOP a ARO 
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Z předložených výsledků výzkumu lze konstatovat, že H4 se potvrdila. Většina respondentů 

by vítala vznik respiračních center, ale většina by tam pracovat nechtěla. 

Analýza výsledků k H5 

H5 - Domnívám se, že edukace pacienta a rodiny o odpojování je nedostatečná. 

     K H5 se vztahují položky dotazníku č. 35, 36, 37, 38, 39 a 40. 

Položka č. 35 Domníváte se, že DUPV (domácí umělá plicní ventilace) je málo 

podporována zdravotními pojišťovnami? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů si 61 (41 %) respondentů myslí, že ano; 

odpověď spíše ano si myslí 48 (33 %) respondentů; 26 (18 %) respondentů neví; 9 (6 %) 

respondentů spíše ne a 3 (2 %) respondentů si myslí, že ne. 

Tabulka č. 43 Podpora DUPV zdravotními pojišťovnami 

odpověď nᵢ  fᵢ 

ano 61  41% 

spíše ano 48  33% 

nevím 26  18% 

spíše ne 9  6% 

ne 3  2% 

celkem /N) 147  100% 

 

Graf č. 30 Podpora DUPV zdravotními pojišťovnami 

 

Položka č. 36 Staráte se a připravujete u vás na oddělení pacienty pro DUPV? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů se stará a připravuje pacienty na DUPV 79 

(54 %) respondentů a 68 (46 %) respondentů ne. 
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Tabulka č. 44 Připravování pacientů na DUPV 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 79 54% 

ne 68 46% 

celkem (N) 147 100% 

 

Položku č. 36 jsme vyhodnotili ve vztahu k typu oddělení respondentů. Z celkového počtu 

79 (100 %) respondentů, kteří připravují pacienty na DUPV ne svém oddělení, jich je 2         

(3 %) respondentů z oddělení JIP; 45 (57 %) respondentů z NIP a DIOP; 4 (5 %) respondentů 

z ICU a 28 (35 %) respondentů z ARO. 

Tabulka č. 45 Příprava DUPV ve vztahu k oddělení 

oddělení nᵢ fᵢ 

JIP 2 3% 

NIP, DIOP 45 57% 

ICU 4 5% 

ARO 28 35% 

celkem (N) 79 100% 

 

Graf č. 31 Příprava DUPV ve vztahu k oddělení 
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Položka č. 37 Edukujete pacienty, kteří by měli začít s procesem odpojování od 

ventilátoru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů edukuje pacienty 58 (39 %) respondentů; 

odpověď spíše ano zvolilo 60 (41 %) respondentů; 5 (3 %) respondentů odpověď není to 

možné; 14 (10 %) respondentů spíše ne a 10 (7 %) respondentů needukuje vůbec. 

Tabulka č. 46 Edukace pacientů 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 58 39% 

většinou ano 60 41% 

není to možné 5 3% 

spíše ne 14 10% 

ne 10 7% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 32 Edukace pacientů 

 
 

Položku č. 37 jsme vyhodnotili ve vztahu k typu oddělení respondentů. Z celkového počtu 

147 (100 %) respondentů jich volilo odpověď ano 1 (8 %) sester z JIP, 27 (50 %) sester 

z NIP a DIOP, 2 (25 %) sester z ICU a 28 (38 %) z ARO; odpověď většinou ano volilo 5  

(42 %) sester z JIP, 16 (30 %) sester z NIP a DIOP, 5 (62 %) sester z ICU a 34 (47 %) 

z ARO; odpověď není to možné zvolila 1 (8 %) sestra z JIP, 3 sestry z NIP a DIOP, žádná 

ze sester z ICU a 1 (1 %) sestra z ARO; odpověď spíše ne volilo 4 (34 %) sester z JIP, z NIP 

a DIOP 5 (9 %) sester, žádná ze sester z ICU a 5 (7 %) z ARO; odpověď ne volil 1 (8 %) 

sestra z JIP, 3 (6 %) sester z NIP a DIOP, 1 (13 %) sester z ICU a 5 (7 %) z ARO.  
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Tabulka č. 47 Edukace pacientů ve vztahu k typu oddělení respondentů 

  ano 

většinou 

ano 

není to 

možné spíše ne ne 

JIP 1 8% 5 42% 1 8% 4 34% 1 8% 

NIP,DIOP 27 50% 16 30% 3 5% 5 9% 3 6% 

ICU 2 25% 5 62% 0 0% 0 0% 1 13% 

ARO 28 38% 34 47% 1 1% 5 7% 5 7% 

celkem (nᵢ) 58 39% 60 41% 5 3% 14 10% 10 7% 

celkem (N)         147         

 

Položka č. 38 Edukujete rodinu pacienta v procesu odpojování od ventilátoru? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů edukuje rodinu pacienta 68 (46 %) 

respondentů; 46 (31 %) edukuje jen ty co chtějí a 33 (23 %) respondentů nedukuje rodinu 

vůbec. 

Tabulka č. 48 Edukace rodiny 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 68 46% 

jen ty co chtějí 46 31% 

ne 33 23% 

celkem (N) 147 100% 

 

Graf č. 33 Edukace rodiny 
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Položka č. 39 Jaké informace podáváte o procesu odpojování pacientovi a jeho rodině? 

      V této položce měli respondenti napsat, jaké informace podávají o procesu odpojování 

pacientovi a jeho rodině. Tuto možnost využilo pouze z celkového počtu 147 (100 %) 

respondentů jen 85 (57,82 %) respondentů. Odpovědi respondentů jsou řazeny podle počtu 

od nejčastěji zmiňované po nejméně zmiňované: 

Edukace pacienta: 

 informace o způsobu odpojování          29 x 

 informace podává lékař                         26 x 

 řešení problémů selhání                         18 x 

 péče o dýchací cesty                              17 x 

 sledování změn při odpojování             12 x 

 monitorace                                             8 x 

 podpora okolí     6 x   

 komunikace     6 x 

 dechová rehabilitace    5 x 

 spolupráce     4 x 

 ošetřovatelská péče    4 x 

 přínos      4 x 

 trpělivost a čas    3 x 

 podávání kyslíku    3 x 

 podle kompetencí    3 x 

 možné psychické a fyzické problémy 2 x 

 snížení analgézie    2 x 

 delirantní stavy    1 x 

 časový harmonogram odpojování  1 x 

 strava      1 x 

Edukace rodiny:   

 podává lékař      3 x 

 podpora rodiny    3 x 

 jen DUPV     2 x 

 

Položka č. 40 Máte možnost podávat pacientům a rodině informační leták nebo ucelené 

informace o procesu odpojování? 

      Z celkového počtu 147 (100 %) respondentů má možnost 24 (16 %) respondentů podávat 

ucelené informace a 123 (84 %) nikoliv. 

Tabulka č. 49 Dostupnost ucelených informací 

odpověď nᵢ fᵢ 

ano 24 16% 

ne 123 84% 

celkem (N) 147 100% 
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Z předložených výsledků výzkumu lze konstatovat, že H5 se potvrdila. Většina respondentů 

edukuje pacienta i rodinu v procesu odpojování. 
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9. Diskuse 

      Diplomová práce je zaměřena na problematiku náročného odpojování dlouhodobě 

ventilodependentního dospělého pacienta. 

      V diskuzi jsme rozebrali jednotlivé položky dotazníku, kde jsme přidali náš vlastní názor 

na výsledky výzkumného šetření. 

      K porovnání výsledků našeho výzkumného šetření jsme se snažili najít výzkumné práce 

z ČR, ale žádné dostupné výzkumné šetření nebylo nalezeno. K porovnání jsme použili 

výzkumná šetření z cizích zemí: Carl-Johan Cederwall, Kaety Plos, Louise Rose, Amanda 

Dubeck and Mona Ringdal Critical care nurses management of prolonged weaning: an 

interview study 2014 (79); Mauricio Danckers MD, Horiana Grosu MD, Raymonde Jean 

MD, Raul B. Cruz MD, Amelita Fidellaga RN, BSN, MSHA, Qifa Han PhD, Elizabeth  

Awerbuch MD, Nagesh Jadhav MD, Keith Rose MD, Hassan Khouli MD Nurse-driven, 

protocol-directed weaning from mechanical ventilation improves clinical outcomes and is 

well accepted by intensive care unit physicians  2013 (80); Jeanette Eckerblada, Heléne 

Erikssona, Anita Kärnera, Ulla Edéll-Gustafsson Nurses’ conceptions of facilitative 

strategies of weaning patients from mechanical ventilation–A phenomenographic study  

2009 (81); Hege S Haugdahl and Sissel L Storli ‘In a way, you have to pull the patient out 

of that state…’: the competency of ventilator weaning 2012 (82); Bronagh Blackwood, 

Jenifer Wilson-Barnettb The impact of nurse-directed protocolised-weaning from 

mechanical ventilation on nursing practice:A quasi-experimental study 2007 (83), které se 

touto problematikou zabývaly. 

      První tři položky našeho dotazníku jsme přiřadili do charakteristiky zkoumaného vzorku 

respondentů. První položka dotazníku byla zaměřena na pracoviště respondentů. Nejvíce 

zastoupenou skupinou byli respondenti pracující na ARO 73 (50 %), druhou skupinou byli 

respondenti pracující na DIOP a NIP 54 (37 %), třetí skupinou byli respondenti pracující na 

JIP různého zaměření 12 (8 %) a nejméně zastoupenou skupinou byli respondenti pracující 

na ICU 8 (5 %). Druhá položka dotazníku se týkala délky praxe respondentů na příslušném 

oddělení. Nejvíce početná skupina 51 (35 %) respondentů udala praxi 10 a více let, druhá 

skupina 33 (22 %) respondentů udala délku své praxe 1 – 3 roky, třetí skupinu tvořilo 24  

(16 %) respondentů s praxí 3 – 6 let, čtvrtou skupinu tvořilo 22 (15 %) respondentů s praxí 

6 – 10 let a nejméně početnou skupinu tvořilo 17 (12 %) respondentů s praxí méně než 1 

rok. Tyto výsledky jsou dle našeho názoru velmi pozitivní, neboť ukazují, že velmi zkušené 

sestry zůstávají na specializovaných pracovištích delší dobu a mohou předávat své 

zkušenosti a vědomosti mladším kolegům, kteří se teprve v oboru intenzivní péče zaučují. 

Hege S Haugdahl and Sissel L Storli (82) ve své studii uvádí, že znát pacienta není pro sestřin 

výkon až tak důležité jako zkušenosti a vzdělání a že znalosti příslušného oboru a zkušenosti 

z praxe jsou důležité pro klinická rozhodování a výkon sester. Třetí položka dotazníku byla 

zaměřena na nejvyšší dosažené zdravotnické vzdělání respondentů. Nejpočetnější 

zastoupenou skupinou 61 (41 %) byli respondenti s dosaženým vysokoškolským vzděláním 

Bc., druhou početnou skupinu 44 (30 %) respondentů tvořili respondenti se specializací 

ARIP, třetí skupinu 19 (13 %) respondenti, kteří absolvovali SZŠ, další skupinu tvořilo 10 

(7 %) zdravotnických asistentů (od 1. 9. 2017 obor zrušen a nahrazen praktickou sestrou), 
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čtvrtou skupinu tvořilo 9 (6 %) respondentů s vysokoškolským vzděláním Mgr. a nejméně 

početnou skupinu 4 (3 %) respondentů byla praktická sestra. Tyto skupiny respondentů 

bychom mohli shrnout do dvou vzorků. Prvním vzorkem by byla skupina 33 (23 %) 

respondentů se základním zdravotnickým vzděláním (zdravotnický asistent, praktická sestra, 

SZŠ) a druhou skupinu 114 (77 %) respondenti s vyšším zdravotnickým vzděláním (ARIP, 

Bc., Mgr.). Z uvedených výsledků vyplývá, že daleko větší část nelékařských 

zdravotnických pracovníků pracujících v oboru intenzivní péče je ochotna se v tomto oboru 

dále profesně vzdělávat, což je pro kvalitu českého ošetřovatelství a neustále se rozvíjející 

zdravotnictví dobrá zpráva. Velice zajímavých výsledků jsme dosáhli, když jsme 

vyhodnotili pracoviště respondentů ve vztahu k dosaženému vzdělání. Na JIP pracuje 12 

(100 %) respondentů s vysokoškolským vzděláním Bc., na ARO pracuje 2 (3 %) 

respondentů se základním zdravotnickým vzděláním SZŠ a 71 (97 %) respondentů s vyšším 

zdravotnickým vzděláním (ARIP 29 (40 %), Bc. 35 (48 %), Mgr. 7 (9 %)), na ICU pracuje 

2 (24 %) respondentů se základním zdravotnickým vzděláním (praktická sestra 1 (12 %), 

SZŠ 1 (12 %)) a 6 (76 %) respondentů s vyšším zdravotnickým vzděláním (ARIP 3 (38 %), 

Bc. 3 (38 %)) a na oddělení DIOP a NIP pracuje 29 (54 %) respondentů se základním 

zdravotnickým vzděláním (zdravotnický asistent 10 (18 %), praktická sestra 3 (6 %), SZŠ 

16 (30 %)) a 25 (46 %) respondentů s vyšším zdravotnickým vzděláním (ARIP 12 (22 %), 

Bc. 11 (20 %), Mgr. 2 (4 %)). Z výsledků vyplývá, že specializace a náročnost práce na 

oddělení ARO, ICU a JIP vyžaduje i vyšší vzdělanost zdravotnického personálu. Tímto nijak 

nechceme práci na DIOP a NIP znevažovat, je to dáno především složením pacientů 

s akutním ohrožením životních funkcí a množstvím invazivních vstupů a měření. 

      Ve čtvrté položce jsme se ptali respondentů, kolik ventilodependentních pacientů mají 

na jejich oddělení. Nejvíce 49 (33 %) respondentů uvedlo 5 a více takových pacientů na 

jejich oddělení, 3 – 5 ventilodependentních pacientů má 47 (32 %) respondentů, 1 – 2 

ventilodependentních pacientů uvedlo 42 (29 %) respondentů a žádného takového pacienta 

nemá 9 (6 %) respondentů na oddělení. Výsledky ukazují, že ventilodependentní pacienti 

jsou hospitalizováni na odděleních ve vyšším počtu. 

      Většina 112 (76 %) respondentů si myslí, že počet dlouhodobě ventilodependntních 

pacientů narůstá. Pouze 16 (11 %) respondentů si myslí, že počet takových pacientů 

nenarůstá a 19 (13 %) neví. S touto položkou úzce souvisí i výsledky čtvrté položky, která 

poukazuje na počet pacientů na odděleních respondentů. Právě vzrůstající počet takových 

pacientů podnítil vznik oddělení NIP a DIOP a i přes neustále se zvyšující počty lůžek na 

těchto odděleních, není možno všechny ventilodependentní pacienty přeložit z akutních 

lůžek. Jejich kapacita je nedostatečná a proto se setkávají respondenti s dlouhodobě 

ventilodependentními pacienty i na akutních lůžkách ARO a ICU. 

      Šestá položka dotazníku navazovala na předchozí položku, kde jsme se respondentů 

ptali, z jakého důvodu si myslí, že je nárůst počtu ventilodependentních pacientů. 

Nejpočetnější skupina 40 (27 %) respondentů si myslí, že příčinou je zvyšování průměrného 

věku obyvatelstva. Druhou skupinou 32 (22 %) respondentů si myslí, že je to způsobeno 

lepší lékařkou péčí a také stejný počet 33 (22 %) respondentů lepší zdravotnickou technikou. 

Na dalším místě se v tabulce v počtu 18 (12 %) odpovědí respondentů umístila lepší 

ošetřovatelská péče společně s 17 (12 %) odpovědí respondentů vyšší morbiditou. Pouze 4 
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(3 %) respondentů zaškrtlo ekonomický růst a 3 (2 %) vůbec neodpovědělo. Průměrný věk 

dožití obyvatelstva se neustále zvyšuje. Podle údajů z Českého statistického úřadu (84) 

v roce 2000 byl průměrný věk u mužů 71,6 let a u žen 78,3 let. V roce 2016 vzrostl průměrný 

věk dožití u mužů na 76,2 a u žen na 82,1 let. To s sebou nese i vyšší morbiditu obyvatelstva. 

Otázkou zůstává lepší lékařská a ošetřovatelská péče. Podle nejnovější definice WHO je 

kvalita zdravotní péče definována jako stupeň dokonalosti poskytované zdravotní péče ve 

vztahu k soudobé úrovni znalostí a technologického vývoje. Všeobecně se v hodnocení 

úrovně kvality zdravotní péče hodnotí dodržování legislativních norem, dodržování 

akreditačních standardů, dodržování interních norem, kontrola provozu a prostředí, 

kontinuita poskytované péče a bezpečnost pacienta. Lepší zdravotnická technika, 

diagnostická i léčebná, jistě vede ke zvyšování počtu dlouhodobě ventilodependentních 

pacientů. Dostupnost zdravotnické techniky dnes již bereme jako samozřejmost. 

Ekonomický růst v ČR, na zdravotnictví bylo vynakládáno dle UZIS (85) v roce 2010 7,3 % 

HDP což činilo v přepočtu 289035 miliónů Kč, v roce 2014 7,6 % HDP což činilo v přepočtu 

299907 miliónů Kč a v roce 2016 vynaložila ČR 7,2 % HDP v přepočtu 276200 miliónů Kč. 

Nutno podotknou, že na snižování výdajů na zdravotnictví má i vliv snižování počtu 

zdravotnických zařízení a počty lůžek. 

      Poměrně překvapující pro nás byly výsledky sedmé položky dotazníku, kde respondenti 

měli označit změny a reakce u pacienta při odpojování od ventilátoru, které budou pozorovat 

a zaznamenávat. Respondenti měli možnost zaškrtnout více odpovědí. Nejvíce zvolenou 

možností odpovědi bylo počet dechů/minutu, kterou zvolilo 144 (97,96 %) respondentů. 

Více jak 50 % respondentů označilo odpovědi: počet dechů/minutu; dechové objemy; barvu 

kůže; vědomí (GSC); chování a pocení. To jsou správné možnosti, které by sestra měla 

sledovat a zaznamenávat do dokumentace u pacienta v procesu odpojování od ventilátoru. 

Ostatní nabízené možnosti nejsou u pacienta v procesu odpojování od ventilátoru tak 

důležité, nicméně jsou součástí komplexní péče o pacienta, kdy skórovací systémy a škály 

jsou denní součástí sesterské práce. Jeanette Eckerblada, Heléne Erikssona, Anita Kärnera, 

Ulla Edéll-Gustafsson (81) uvádí ve své studii, že znalost a používání vyspělé techniky vede 

k větší kompetenci sester a tyto znalosti umožňují sestrám zhodnotit a posoudit několik 

fyziologických parametrů, které jsou klíčové k snadnějšímu odpojení pacienta od 

ventilátoru. Nejistota při používání různých medicínských technik představuje velký 

nedostatek v ošetřovatelské praxi, kdy v kritických situacích je to právě kompetentnost 

sester, která dává pacientovi pocit jistoty. Hege S Haugdahl and Sissel L Storli (82) uvádí, 

že povědomí a schopnost rozumět projevům pacienta jsou základním předpokladem úkonů 

následujících v procesu odpojování od ventilátoru. Koncept pohodlí – nepohodlí, situace 

nastávající při odpojování pacienta od ventilátoru jsou charakterizovány dilematy a 

komplexností a vyžadují profesionální úsudek sestry. Pocity ve spojení s technickými 

znalostmi pracují jako spojené protipóly, které se navzájem posilují a pomáhají při klinickém 

posouzení. 

      V osmé položce měli respondenti zaškrtnout na ose rozmezí hodnot od nejnižší po 

nejvyšší hodnotu frekvence dýchání při odpojování pacienta od ventilátoru. Otázka 

v dotazníku byla námi špatně formulována a tak položka nebyla většinou respondentů 

pochopena a proto jsme se rozhodli položku vyjmout z hodnocení. 
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      Naprostá většina respondentů v deváté položce zvolila správně nejčastější 

kardiovaskulární změny: tachykardii a hypertenzi, které mohou svědčit pro neakceptování 

odpojování od ventilátoru. Respondenti měli možnost více odpovědí. Ostatní možnosti se 

také mohou projevit v procesu odpojování, ale jejich četnost je v poměru k tachykardii a 

hypertenzi malá. 

      Možnost kapnometrie má 117 (80 %) respondentů. Možnost kapnometrie jsme dále 

vyhodnotili ve vztahu k oddělení respondentů, kde na ARO a ICU byla možnost měření 

stoprocentní a na JIP různého zaměření 75 %. Na jednotkách NIP a DIOP jen pouze polovina 

respondentů má možnost kapnometrie. Na akutních lůžkách je většinou součástí 

pacientského okruhu kapnometr (čidlo etCO2), kdy je možno rychle reagovat na změny 

úpravou parametrů na ventilátoru. U spontánně dýchajících pacientů a pacientů v procesu 

odpojování od ventilátoru je důležité sledování kapnometrie, proto je zvláštní, že na 

jednotkách NIP a DIOP, které se specializují na dlouhodobě ventilované pacienty tuto 

možnost má pouze polovina. 

      Možnost odebírat arteriální krev a analyzovat vzorky přímo na oddělení má 78 (53 %) 

respondentů. Dále jsme tuto položku vyhodnotili vzhledem k oddělení respondentů. Kde na 

ICU byla 100 % možnost, na ARO již pouze 79 % možnost a na JIP 50 % možnost odebírat 

a přímo analyzovat arteriální vzorky na vyšetření krevních plynů. Na oddělení NIP a DIOP 

byly možnost pouze 11 % respondentů. Samotný odběr je dán kompetencemi, kdy punkci 

arterie smí provádět pouze sestra se specializací ARIP nebo s vysokoškolským titulem Mgr.. 

Analyzovat vzorky na POCT může jakákoli sestra po zaškolení příslušným laborantem. 

      Pacienta z řízené ventilace převádí v rámci odpojování od ventilátoru 46 (31 %) 

respondentů nejčastěji na režim SPONT, který je na starších ventilátorech pod režimem 

PSV, kterou zvolilo 32 (22 %) respondentů. Tento režim je běžně označován jako tlaková 

podpora a jde o režim s variabilním dechovým objemem, kdy každý dech musí být trigrován 

pacientem, poté ventilátor generuje podpůrný inspirační tlak do nastaveného na ventilátoru. 

Postupným snižováním podpory a její tolerance může pacient začít spontánní dýchání bez 

ventilátoru. Třetím ventilačním režimem byl 55 (37 %) respondentů zvolen SIMV, který 

není k odpojování pacientů od ventilátoru doporučován a přesto se používá velmi často. 13 

(9 %) respondentů převádí pacienta z řízené ventilace přímo na spontánní dýchání přes Ayre-

T. Jen pokud pacient prošel testem SBT a lékař na základě výsledku testu usoudil, že pacient 

je schopen spontánního dýchání. Jen jeden respondent převádí pacienta z řízené ventilace na 

NIV. Při dlouhodobé ventilaci a prolongovaném odpojování pacienta od ventilátoru to 

nebývá běžnou praxí.   

      V další položce dotazníku jsme se respondentů ptali, kolik nastaví litrů/minutu kyslíku 

při převádění pacienta na Ayre-T na začátek odpojování. Respondenti měli možnost 

zaškrtnout rozmezí hodnot na ose. Nejvíce 54 (37 %) respondentů zaškrtlo na ose 5 – 6 l/min 

a 41 (28 %) respondentů 3 – 4 l/min. Jen malá část respondentů 19 (13 %) nastaví 7 – 8 

l/min, 18 (12 %) nastaví 9 – 10 l/min a 15 (10 %) nastaví 0 – 2 l/min. V odborných publikací 

není nikde uveden přesný počet kyslíku l/min, který by se měl nastavit u pacientů v procesu 

odpojování. Používané systémy k odpojování pacientů většinou neumožňují přesné 

nastavení inspirační frakce kyslíku. Lékař i sestra by se měli především řídit předchozím 

FiO2 nastaveným na ventilátoru a po odpojení aktuální hodnotou SpO2, kdy v úvodu 
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odpojování by nastavení kyslíku v l/min mělo být vyšší a postupně při dobrých hodnotách 

SpO2 či hodnot kapnometrie snižovat jeho příkon.  

      V procesu odpojování od ventilátoru postupuje většina 112 (76 %) respondentů podle 

směrnic nebo standardu a pouze 35 (24 %) respondentů nepostupuje. Tato otázka byla 

záměrně respondentům položena, neboť sami jsme se přesvědčili, že směrnice ani standard 

na odpojování pacientů od ventilátoru pro nelékařské zdravotnické pracovníky není. Proces 

odpojování „weaning“ není v kompetenci sester, sestra pouze sleduje pacienta během 

odpojování a zaznamenává naměřené a zjištěné reakce pacienta a plní ordinace lékaře. Lze 

se jen domnívat, že sestry si myslí, že vědomosti a praktické zkušenosti sester předávané na 

nové kolegy vycházejí ze standardů nikoliv ze zvyklostí oddělení. Zajímavé jsou i výsledky 

vycházejí ze studií Mauricio Danckers MD, Horiana Grosu MD, Raymonde Jean MD, Raul 

B. Cruz MD, Amelita Fidellaga RN, BSN, MSHA, Qifa Han PhD, Elizabeth  Awerbuch 

MD, Nagesh Jadhav MD, Keith Rose MD, Hassan Khouli MD (80), kteří tvrdí, že vytvoření 

směrnic pro odpojování od ventilátoru může zlepšit klinické výsledky, ale jejich dopad závisí 

na struktuře oddělení, zaměstnanců a schopnosti přizpůsobení. Weaning směrnice vedené 

sestrou jsou bezproblémové, bezpečně uskutečněny a nekomplikovaně zavedeny a 

především snížili čas na mechanické ventilaci. Jeanette Eckerblada, Heléne Erikssona, Anita 

Kärnera, Ulla Edéll-Gustafsson (81) uvádí, že používání daného protokolu (standardu) může 

být neuspokojivé tam, kde jeho užití vytváří určitou bariéru mezi sestrami a lékaři, kteří 

uznávají odlišné koncepce procesu odpojování. Propagování efektivního odpojení od 

ventilátoru je však pravděpodobně více závislé na ošetřujícím personálu oddělení a jeho 

vedení než na faktu, že mají k dispozici nějaký protokol. Hege S Haugdahl and Sissel L 

Storli (82) uvádí, že zavedení protokolů (standardu) odpojování vedlo ke snížení potřebného 

času pro odpojení a vylepšení výsledků u pacientů. Protokoly jsou určeny především 

k odstranění praktických odlišností nahrazením subjektivity objektivitou. Používání 

protokolů by nemělo vyloučit individuální přístup a klinická posouzení. Bronagh 

Blackwood, Jenifer Wilson-Barnettb (83) uvádí ve své studii, že odpojování pacientů od 

ventilátoru pomocí protokolů poskytovalo strukturovaný soubor návodů k následování pro 

mladší sestry. Ty to považovaly za obzvláště důležité vzhledem k tomu, že často postrádaly 

zkušenosti s odpojováním a nechat se vést těmito návody jim pomohlo cítit se pohodlněji a 

sebevědoměji. Sestry s více zkušenostmi jsou si jistější při rozhodováních v odpojování na 

základě svých hodnocení a pozorování pacienta, a že důvod proč nenacházely protokoly tak 

užitečné je ten, že už měly zažitý vlastní styl odpojování a protokoly by tedy omezovaly 

jejich samostatnost. 

      Proces odpojování většina 113 (77 %) respondentů zaznamenává do dekurzu pacienta a 

17 (12 %) respondentů zvolilo jiné, co v tomto případě všichni shodně označili za 

elektronickou dokumentaci. Jen malá část 9 (6 %) respondentů zaznamenává do zvláštního 

záznamu a shodně 3 (2 %) respondentů do formuláře a weaning protokolu a pouze 2 (1 %) 

respondentů vede záznam v chorobopisu pacienta. V dnešní podobě zdravotnické 

dokumentace pacienta se jeví záznam do dekurzu jako dobře zvolená varianta. U pacientů, 

kteří jsou dlouhodobě ventilodependentní a podstupují opakované epizody odpojování i 

během jednoho dne, by bylo podle nás s výhodou použití  weaning protokolu. Kde by byl 

jasně zaznamenáván čas a veškeré parametry a reakce pacienta při odpojování od ventilátoru. 
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Bylo by to více přehledné a především lehce hodnotitelné pro lékaře i sestry, kteří by mohli 

podle záznamů přizpůsobit proces odpojování samotnému pacientovi.  

      V procesu odpojování pacientů od ventilátoru postupuje 47 (32 %) respondentů jednotně 

a spíše ano postupuje jednotně 80 (55 %) respondentů. Nejednotně postupuje 5 (3 %) 

respondentů a spíše ne 13 (9 %) respondentů v procesu odpojování pacienta od ventilátoru. 

Ze studie Jeanette Eckerblada, Heléne Erikssona, Anita Kärnera, Ulla Edéll-Gustafsson (81) 

vyplývá, že používají – li sestry různé individuální koncepce, pak se proces bezpečného a 

efektivního odpojení pacientů od ventilátoru spíše komplikuje. 

      Spolupráci kolegů považuje za přínosnou 82 (56 %) respondentů a spíše ano 59 (40 %) 

respondentů. Důležitost spolupráce a kooperace kolegů vyplývá i ze studií: Carl-Johan 

Cederwall, Kaety Plos, Louise Rose, Amanda Dubeck and Mona Ringdal (79) poukazují, že 

sestry vyzdvihly důležitost kooperace a spolupráce s ostatních kolegů na oddělení, která 

vede k úspěšnému a jedinečnému positivnímu výsledku odpojení specifického pacienta. 

Jeanette Eckerblada, Heléne Erikssona, Anita Kärnera, Ulla Edéll-Gustafsson (81) uvádí, že 

k usnadnění odpojování pacientů od ventilátoru bylo zapotřebí, aby všechny zúčastněné 

strany spolupracovaly. Problémy v týmové práci byly brány jako překážky v procesu 

odpojování. Vytvoření dobrého ošetřovatelského prostředí a dobrá týmová spolupráce byly 

zásadní. Hege S Haugdahl and Sissel L Storli (82) uvádí, že profesionální tým je důležitý 

pro společná rozhodnutí a vytváření obecných strategií. I my považujeme jednotnost a 

spolupráci celého zdravotnického týmu za důležitou v péči o pacienty v procesu odpojování. 

Nejednotnost a nespolupráce kolegů by podle nás vedlo pouze k chaosu a nedůvěře pacientů 

ve zdravotnický personál, do kterého dlouhodobě ventilodependentní pacient vkládá své 

naděje a na něhož je plně odkázán. 

      Další položkou v dotazníku byla otázka, v níž jsme se respondentů ptali, zda považují 

odpojování od ventilátoru jako součást své pracovní náplně. Většina 131 (89 %) respondentů 

to považuje za svou náplň práce, 11 (8 %)respondentů neví a 5 (3 %) to nepovažuje jako 

svou náplň práce. Nad výsledky této položky jsme se pozastavili. Odpojování, jak již bylo 

napsáno výše, není v kompetenci sestry. Rozhodnutí o odpojování a přesně určený plán a 

způsob je plně v kompetenci lékaře. Sestra pouze plní ordinace lékaře a především sleduje a 

monitoruje pacienta během procesu odpojování. Myslíme si, že sestry volily odpojování jako 

součást své pracovní náplně proto, že se domnívají, že toto je celý proces odpojování, za 

který jsou odpovědny ony. Ze své praxe víme, že na oddělení NIP velmi zkušené sestry sami 

odpojují pacienty za účelem postupného odpojování od ventilátoru, ale jen u pacientů, kteří 

opakovaně podstupují epizody spontánního dýchání během dne, nicméně prvotní rozhodnutí 

o započetí odpojování stále zůstává v kompetenci lékaře.  

      V položce devatenáct našeho dotazníku jsme se ptali respondentů, kolik mají pacientů 

v procesu odpojování ve svém ošetřování, myšleno na jedné směně. Nejpočetnější skupina 

51 (35 %) respondentů má pouze jednoho pacienta, druhou početnou skupinu tvoří 42         

(35 %) respondentů, kteří mají dva pacienty ve své péči. Tři pacienty udává 17 (12 %) 

respondentů a čtyři pacienty 20 (13 %) respondentů. Žádného pacienta v procesu odpojování 

nemělo 7 (5 %) respondentů. Celkem pět pacientů udává 5 (3 %) respondentů a stejně 

početnou skupinou 1 % respondentů udává šest, sedm a devět pacientů. Tyto výsledky jsou 

dány zejména pracovištěm respondentů, kde na jednotkách ARO a ICU, pokud to počet 
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ošetřovatelského personálu umožňuje, je jeden maximálně dva pacienti na jednu sestru. To 

na odděleních NIP a DIOP je situace poněkud jiná. Sestra na NIP má ve svém ošetřování     

3 – 5 pacientů a sestra na DIOP 4 – 8 pacientů. Vše samozřejmě záleží na počtu ošetřujícího 

personálu a bohužel mnohdy i na stanovených podmínkách zdravotními pojišťovnami. 

      Další položka úzce souvisí s předchozí položkou. Ptali jsme se respondentů, zda jsou 

schopni se dostatečně starat najednou o více pacientů, kteří prochází procesem odpojování 

od ventilátoru. Nejpočetnější skupina 48 (33 %) respondentů zvolila ano a 47 (32 %) 

respondentů spíše ano. Další skupina byla 27 (18 %) respondentů, kteří nevědí, zda jsou 

schopni se postarat o více pacientů. 19 (13 %) respondentů volilo spíše ne a 6 (4 %) 

respondentů není schopno se postarat o více pacientů. I tyto výsledky naznačují, že počet 

pacientů na sestru převyšují možnosti sester se adekvátně a bezpečně postarat o více pacientů 

v procesu odpojování najednou. Tyto výsledky se mohou odrazit i na vyšší celkové době 

odpojování jednotlivých pacientů. Nedostatek zdravotnického personálu se velice odráží na 

celkovém stavu ošetřovatelské péče. To je důsledkem toho, že na oddělení NIP a DIOP jsou 

přijímány i zdravotničtí asistenti, nyní již praktické sestry, které pracují po zaškolení stejně 

jako všeobecné sestry.  

      Respondenti měli na stupnici od 1 do 10 označit své znalosti o způsobech odpojování od 

ventilátoru. Nejpočetnější skupina 27 (18,37 %) označilo své odpovědi číslem 8 a druhá 

skupina 25 (17,01 %) respondentů číslem 10. Tyto výsledky poukazují, že v sebehodnocení 

jsou sestry spíše skromné. Další výsledky našeho výzkumného šetření prokazují, že znalosti 

sester v oblasti samotného procesu odpojování jsou lepší, než oni sami usuzují. 

      V další položce jsme se respondentů ptali na jejich názor, zda by péče o pacienty 

v procesu odpojování měla být v péči jednotlivce, součást týmové práce, pouze v péči 

školeného personálu nebo v péči pouze lékaře. Většina 93 (63 %) respondentů byla pro 

týmovou práci. Důležitost týmové spolupráce také vyplývá ze studie Jeanette Eckerblada, 

Heléne Erikssona, Anita Kärnera, Ulla Edéll-Gustafsson (81), kde tvrdí, že k usnadnění 

odpojení pacienta od ventilátoru je zapotřebí, aby všechny zúčastněné strany spolupracovali. 

Zásadním předpokladem je důraz na sdílení informací, komunikaci a dlouhodobý léčebný 

plán. Tým musí usilovat o stejný cíl a mít stanovené obecné strategie. Druhou skupinu 

tvořilo 26 (18 %) respondentů, kteří si myslí, že péče by měla být v péči jednotlivce. I my 

jsme jednoznačně pro týmovou práci, ale určitou výhodu spatřujeme v tom, kdy jedna sestra 

pečuje na oddělení NIP a DIOP o stejného pacienta delší dobu. Zná pacienta i jeho příbuzné, 

dokáže odhadnout pacientovi reakce a nálady, což umožňuje sestrám odhalit případnou 

intoleranci odpojování od ventilátoru.  To vyplývá i ze studie  Jeanette Eckerblada, Heléne 

Erikssona, Anita Kärnera, Ulla Edéll-Gustafsson (81), kde uvádějí, že kontinuita v procesu 

odpojování byla důležitá pro dobrý vztah mezi personálem a pacientem. Získat důvěru trvalo 

delší dobu a sestry si jí velice vážily. Procesu odpojování pomáhalo, když se sestra mohla 

delší dobu souvisle starat o stejného pacienta, což umožňovalo vybudovat si dobrý vztah 

s pacientem a jeho příbuznými. Vytvoření pocitu bezpečí u pacientů za pomoci fyzického a 

emocionálního kontaktu se sestrou bylo identifikováno jako důležitá součást úspěšného 

odpojení. Na druhé straně jiné sestry viděly i nevýhody dlouhodobé soustavné péče o 

stejného pacienta. Opakované recidivy způsobující nutnost začínat odpojování opakovaně a 

také velmi pomalé či žádné uzdravování mohly vést u sester k frustraci a pocitu bezmoci. 
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Pouze 5 (3 %) respondentů si myslí, že péče o tyto pacienty by měla být pouze v kompetenci 

lékaře. Jak již bylo zmíněno výše, rozhodnutí a vedení weaningu je plně v kompetenci 

lékaře. Sestra na základě indikace lékaře pacienta odpojí způsobem, který určí lékař. 

Sledování a dokumentace pacienta je v kompetenci sestry. V dnešní době v některých 

zemích probíhají výzkumy, kde sestra na základě weaning protokolů, vede odpojování 

pacientů od ventilátoru. Také jsou sestry specialistky – respirační terapeuti (respiratory 

therapist), které na specializovaných jednotkách vedou odpojování podle směrnic, nicméně 

rozhodnutí a test SBT stále zůstává v kompetenci lékaře. 

      V další položce dotazníku jsme se respondentů ptali, zda si myslí, že bylo potřeba 

vytvořit jednotný standard pro odpojování pacientů od ventilátoru pro zdravotnický 

personál. Většina 88 (60 %) respondentů si myslí, že je to potřeba. I tyto výsledky této 

položky nám potvrzují, že ošetřovatelský standard na odpojování pacientů od ventilátoru 

zatím není. Ze studie Hege S Haugdahl and Sissel L Storli (82) vyplývá, že vytvoření 

směrnic a standardů o odpojování může napomáhat doktorům a sestrám jako výchozí bod 

v diskuzi v procesu odpojování. Pro nově příchozí to také představuje jednodušší seznámení 

se s procesem odpojování. Přesto navrhují, aby s použitím protokolů nebyla opomíjena 

komplexnost výzev spojených s odpojováním. Hlavním důvodem je, že použití protokolu 

vyžaduje speciální kompetence v procesu odpojování, včetně odborných znalostí 

nezbytných pro klinická zhodnocení pacientovy schopnosti snášet samotný proces 

odpojování od ventilátoru. Stejné výsledky udává i studie Bronagh Blackwood, Jenifer 

Wilson-Barnettb (83), kde vypracované směrnice pro weaning byly shledány velice 

přínosným materiálem pro sestry juniorky, praxi nezkušené, které postrádaly bohaté 

zkušenosti v tomto oboru. Pomocné směrnice jim pomáhaly jak postupovat, co lze očekávat 

v procesu odpojován a jak stále praktikovat bezpečnou péči. Celkem 30 (20%) respondentů 

si myslí, že není potřeba jednotného standardu. Domníváme se, že se jedná především o 

velmi zkušené sestry, které používají zaběhlé metody jimi ověřené a odzkoušené. To 

potvrdily výsledky našeho výzkumu, kdy 14 (27 %) respondentů, kteří pracují 10 a více let, 

není pro vytvoření jednotného standardu a druhou skupinou je 6 (25 %) respondentů, kteří 

pracují 3 – 6 let.   

      S předchozí položkou úzce souvisí i další položka našeho dotazníku, kde jsme se 

respondentů ptali, zda by byli ochotni pracovat podle jednotného standardu. Z výsledků 

vyplývá, že většina 68 (46 %) ano a spíše ano 45 (31 %) respondentů by byla ochotna 

pracovat podle jednotného standardu. Jen malá část 13 (9 %) respondentů by nebyla ochotna 

pracovat podle jednotného standardu. V procesu odpojování dlouhodobě 

ventilodependentního pacienta, zejména při netoleranci a opakovaných pokusech o 

odpojení, je potřeba vytvořit individuální plán pro daného pacienta. Stejný názor mají i ve 

studii Carl-Johan Cederwall, Kaety Plos, Louise Rose, Amanda Dubeck and Mona Ringdal 

(79), kde tvrdí, že podstata weaning procesu používaná sestrami je založena na tom, že každý 

pacient vyžaduje na míru ušitou péči. Vytvoření individuálního plánu, který je specifikovaný 

a úměrný kondici pacienta s holistickým přístupem.  

      Na vytváření jednotného standardu o odpojování od ventilátoru na jejich oddělení, podle 

jejich potřeb a zkušeností, by se chtělo podílet jen 71 (48 %) respondentů. Větší část 75      

(51 %) respondentů nikoliv. Tyto výsledky nás velice překvapily. Podle našich výsledků 
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mají sestry dostatek teoretických vědomostí a zkušeností, a pokud by byla možnost sestavit 

jednotný standard na jejich oddělení, tak by se většina sester nechtěla podílet. Vědomosti a 

zkušenosti s odpojováním je předáváno novým sestrám podle zvyklostí daného pracoviště, 

na základě toho by mohl jednotný standard pro dané pracoviště být velkým přínosem pro 

ošetřující personál, kontinuitu a bezpečnost pro pacienta.  

      Respondenti 70 (48 %) získali nejvíce vědomostí v oblasti odpojování od sester, dále 33 

(23 %) z ARIPu a 30 (20 %) respondentů od lékařů. Tyto výsledky nám potvrzují fakt, že 

nejvíce zkušeností a vědomostí získávají sestry od svých starších kolegů, kteří předávají své 

nabyté zkušenosti z praxe. I nás to dále utvrzuje v tom, že vedení odpojování je vedeno na 

odděleních jen podle zažitých a zaběhlých postupů. 

      Dobrou zprávou je, že většina respondentů 114 (78 %) by se chtělo dále vzdělávat 

v problematice odpojování pacientů od ventilátoru. Důležitým faktorem bude zvolení 

správné formy, jak budou sestrám nové informace a nové vědomosti předávány. Z předchozí 

položky jsme viděli, že pouze 6 (4 %) respondentů čerpají nové vědomosti z dostupné 

odborné literatury, 2 (1 %) z certifikovaného kurzu a 4 (3 %) respondentů čerpali ze 

semináře. Určitou překážkou v čerpání vědomostí z odborné literatury je dostupnost takové 

literatury v českém jazyce, kde většina „starších“ sester neovládá odbornou angličtinu a je 

plně odkázána na literaturu v mateřské řeči.  Domníváme se, že by bylo vhodné vytvoření 

směrnice a jednotného standardu pro pracoviště, které se odpojováním pacientů od 

ventilátoru zabývají a prezentovat lektorem ošetřujícímu personálu. Je to zejména v zájmu 

zdravotnického zařízení vzdělávat svůj zdravotnický personál a tím přispět ke zlepšení 

ošetřovatelské péče. 

      V další položce jsme se respondentů ptali, zda považují systém péče o dlouhodobě 

ventilodependentní pacienty za uspokojivý. Většina respondentů 66 (45 %) spíše ano a 37 

(25 %) ano. Jen malá část respondentů si myslí, že spíše ne. V posledních dvaceti letech, od 

vzniku prvního OCHRIPu, neustále přibývá takových specializovaných pracovišť v ČR. A i 

přes rostoucí počet takovýchto oddělení je počet lůžek pro dlouhodobě ventilodependentní 

pacienty nedostačující. Je ale jasné, že nastavený systém péče a možnosti pro takovéto 

pacienty se nadále zlepšuje.  

      V položce, kde jsme se respondentů ptali na kvalitu péče o tyto pacienty, si většina 66 

(45 %) spíše ano a 37 (25 %) ano respondentů myslí, že péče je kvalitní. Vznik 

specializovaných pracovišť NIP a DIOP přinesl novou perspektivu pro dlouhodobě 

ventilodependentní pacienty. Pobyt na těchto odděleních se počítá v týdnech, měsících a 

letech. Péče o tyto pacienty musí být komplexní, řeší se nejen samotný zdravotní problém, 

ale i celková situace pacienta, jak v oblasti sociální tak i medicínské. Personál se snaží o 

navázání domovské atmosféry, aby byla získána důvěra pacienta v ošetřující personál. 

Používání fenestrované vnitřní kanyly umožňuje pacientům mluvit a spadá do strategie, 

která umožní zvýšit vůli a motivaci pacientů při odpojování od UPV. Pokud mohou slyšet 

svůj hlas, považují to mnohdy za příznak navrácení části jejich osobnosti zpět, náznak 

uzdravení, který zvyšuje jejich motivaci. Dobrý psychický stav a motivace je důležitou 

součástí v procesu odpojování od ventilátoru. 

      Naprostá většina 145 (98 %) respondentů si myslí, že vznik specifických oddělení NIP 

a DIOP má v našem systému zdravotnictví smysl. Tyto jednoznačné výsledky korespondují 
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i s našim názorem. Překlad dlouhodobě ventilodependentních pacientů z akutních lůžek na 

nižší stupeň NIP a DIOP s sebou nese hlavně finanční úsporu a pro samotné pacienty 

kontinuitu péče o ně samotné. 

      V další položce jsme chtěli znát názor respondentů na to, s jakým cílem jsou zřizována 

nová oddělení typu NIP a DIOP v soukromém sektoru. Respondenti měli možnost výběru 

z pěti nabídnutých možností. Nejpočetnější skupinu tvořilo 60 (41 %) respondentů, kteří 

sledují humanitní cíl – potřebu takových lůžek. Další početnou skupinu tvořilo 47 (32 %) 

respondentů, kteří sledují finanční zisk a 32 (22 %) sleduje ekonomický cíl. To, že si 

respondenti zvolili nejvíce možnost humanitní cíl, odráží zřejmě samotné povolání 

respondentů. Myslíme si, že všichni zdravotníci by měli mít humanitní smýšlení. Možnost 

odpovědi finanční zisk jsme zařadili z důvodu, neboť v některých soukromých pracovištích 

si pacienti nebo jejich příbuzní musí doplácet doplňkové služby, jako rehabilitaci nebo 

paušální platbu za den pobytu. Samozřejmě tomu nahrávají i platby zdravotních pojišťoven 

za osobu a vykazování výkonů zdravotnickými zařízení. Jako ekonomický cíl bylo námi 

myšleno poskytování zdrojů státu nebo společenství pro zajištění veřejných služeb. Je 

možné, že respondenti nedokázali rozlišit mezi finančním ziskem, lukrativním a 

ekonomickým cílem. Námi špatně nabídnuté možnosti odpovědí zřejmě velmi ovlivnilo 

výsledky. 

      Respondentů jsme se ptali, zda by vítali vznik krajských respiračních center jako 

navrhovaný systém pro budoucnost. Celkem 82 (56 %) respondentů by vznik respiračních 

center vítalo, 58 (39 %) respondentů neví a pouze 7 (5 %) respondentů ne. Počet dlouhodobě 

ventilodependentních pacientů stále narůstá. Vznik respiračních center by mohl urovnat 

úroveň péče od státních akademických až po menší nemocnice a soukromé NIP a DIOP a 

zajistit plně komplexnost a kontinuitu péče o tyto pacienty. 

      V navazující položce jsme respondentům položili otázku, zda by v takovém respiračním 

centru pracovali. Záporné odpovědi přišli od většiny respondentů, spíše ne zvolilo celkem 

54 (37 %) a ne 40 (27 %) respondentů. Tyto výsledky odráží i stav ošetřujícího personálu na 

dnešních NIP a DIOP. Jen málo sester chce pracovat na těchto oddělení, a pokud nastoupí, 

tak mnohdy po krátké době odchází pracovat do jiného oboru. Domníváme se, že je to dáno 

zejména skladbou pacientů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni na těchto odděleních. 

Sestra má mnohdy ve své péči pacienta dlouhou dobu a mnohdy bez zlepšování zdravotního 

stavu, což může u mnohých vyústit k frustraci a syndromu vyhoření. Zajímavé výsledky 

jsme dostali, když jsme položku vyhodnotili vzhledem k výši vzdělání respondentů. Většina 

sester s vyšším zdravotnickým vzděláním by v takovém centru nechtěla pracovat. Celkem 

83 (73 %) sester z celkového počtu 114 sester s vyšším zdravotnickým vzděláním by 

nepracovalo v takovém centru a 13 (11 %) sester by tam pracovalo, jen pokud by to bylo 

nutné. U respondentů se základním zdravotnickým vzděláním nebyly takové rozdíly 

v nabízených možnostech.  

      V následující položce dotazníku jsme chtěli, aby respondenti specifikovali práci na NIP 

a DIOP pro ošetřující personál. Celkem bylo nabídnuto 13 možností a respondenti mohli 

zvolit více odpovědí. Nejčastější odpovědí 86 (58,5 %) respondentů byla možnost fyzicky 

náročný a hned za ní odpověď velmi psychicky zatěžující, kterou zvolilo 85 (57,82 %) 

respondentů. Další tři možnosti stresující, stereotypní a velmi psychicky zatěžující zvolilo 
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zhruba stejný počet respondentů 61 (41,5 %) – 57 (38,78 %). Možnost demotivující a bez 

vidiny cíle zvolilo také zhruba stejný počet respondentů 28 (19,05 %) a 27 (18,37 %). Další 

možnosti byly zvoleny jen v malém počtu respondentů a to možnost motivující 12 (8,16 %), 

trest 8 (5,44 %), nenáročný 6 (4,08 %), povzbuzující 4 (2,72 %), odpočinkový společně 

s veselý a usměvavý 2 (1,36 %) a pouze jeden respondent zvolil možnost splněný sen. Tuto 

položku jsme dále vyhodnotili vzhledem k pracovišti respondentů a to pouze respondentů 

pracujících na ARO a NIP/ DIOP. Tímto jsme chtěli vidět rozdíly v názoru respondentů na 

práci na NIP a DIOP. Největší rozdíl byl ve volbě možnosti fyzicky náročný, kde rozdíl byl 

o 17 respondentů pracujících na NIP/DIOP větší. V možnostech, kde bylo více respondentů 

pracujících na NIP/DIOP byly ještě veselý (+1) a usměvavý (+2). Naopak respondenti 

pracující na ARO zvolili o mnoho více možnosti vedoucí k vyhoření (+15), bez vidiny cíle 

(+14), stresující (+11), velmi psychicky zatěžující (+7), demotivující a motivující (+6). 

Možnost nenáročný, odpočinkový a splněný sen zvolili respondenti pouze pracující na ARO. 

Tyto výsledky jsou dány i nepoměrem respondentů pracujících na ARO a NIP/DIOP. 

Nicméně některé rozdíly v možnostech jsou překvapivé například názor respondentů na 

práci na NIP/DIOP bez vidiny cíle. Většina pacientů je právě přijímána z akutních lůžek 

ARO, takže respondenti mají velký přehled o tom, jaké a v jakém zdravotním stavu tito 

pacienti jsou. Také možnost nenáročný, který byl zvolen pouze všemi respondenty pracující 

na ARO, je dle našeho názoru nepřiměřený a to už vůbec nechceme hodnotit možnost 

splněný sen zvolený jedním respondentem pracujícím na ARO, protože pokud by to myslel 

vážně, tak určitě má možnost přejít na toto oddělení. Podle výsledků vyplývá, že většina 

respondentů zvolila velmi negativní možnosti, které mohou zapříčinit nedostatek 

ošetřujícího personálu na těchto odděleních. Jen velmi malá část volila pozitivní možnosti. 

Přitom možnost usměvavý a veselý nebyla dána do našeho dotazníku náhodou. Ze své 

dlouholeté praxe na oddělení NIP a DIOP víme, že pokud kolem sebe máme kolektiv 

spolupracovníků, se kterými si velmi dobře rozumíte, může vám práce připadat i veselá a 

usměvavá. Podle našeho názoru, jsou dobré interpersonální vztahy na pracovišti důležitou 

součástí jednotlivce.  

      Další část položek našeho dotazníku byla věnována DUPV a edukaci. V položce jsme se 

respondentů ptali, zda se domnívají, že DUPV je málo podporována zdravotními 

pojišťovnami. Námi položená otázka mohla být poněkud návodná. Většina respondentů 61 

(41 %) volila ano a 48 (33 %) spíše ano. Jen malá část respondentů se domnívá, že je DUPV 

podporována zdravotními pojišťovnami. Prevalence pacientů na DUPV (HMV – home 

mechanical ventilation) je v Evropě 6,6 klientů/100000 obyvatel, kdy údaje v jednotlivých 

zemích se liší. Ve Francii je počet roven 17, v Polsku 2,2 a v ČR je pouze 1 klient 

DUPV/100000 obyvatel.  

      Další položka je věnována péči a přípravě pacientů na DUPV na odděleních respondentů. 

Více než polovina 79 (54 %) respondentů se stará a připravuje své pacienty na DUPV. Dále 

jsme položku vyhodnotili vzhledem k pracovišti respondentů. Z výsledků vyplývá, že 

největší skupinou je 45 (57 %) respondentů pracujících na NIP a DIOP, kteří připravují své 

pacienty na DUPV. Je to vcelku logické, neboť tato oddělení jsou specializována na pacienty 

s prolongovaným odpojováním od ventilátoru. A mnohdy po neúspěšných pokusech 

odpojení, kdy pacient zůstává trvale závislý na dechové podpoře, je DUPV jeho jedinou 
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šancí se dostat do domácího prostředí, ke své rodině. Trochu překvapivé jsou výsledky 28 

(35 %) respondentů pracujících na ARO. I tyto výsledky naznačují, že i dlouhodobě 

ventilodependentní pacienti jsou hospitalizováni na akutních lůžkách ARO, neboť je 

nedostačující kapacita lůžek na NIP a DIOP. 

      Pacienty, kteří by měli začít s procesem odpojování od ventilátoru, edukuje většina 

respondentů. Kdy ano volilo 58 (39 %) a většinou ano 60 (41 %) respondentů. Pacient má 

právo na informace v takovém rozsahu, kterému rozumí a dokáže je přijmout. Sestry 

seznamují pacienta s plány a s tím, že vše funguje. Důležitá je informace o tom, že bude 

neustále hlídán ošetřujícím personálem, dáno signalizační zařízení a v případě potřeby opět 

napojen na ventilátor. U některých pacientů v důsledku dlouhodobé dechové podpory může 

vzniknout závislost na ventilátoru. U těchto pacientů, pokud po odpojení přetrvává strach a 

obavy, které jsou důsledkem opětovného napojení na ventilátor, mnohdy dochází ke 

snižování podpory a odpojení bez vědomí pacienta. Tyto naše názory jsou podobné názorům 

respondentů ze studií Hege S Haugdahl and Sissel L Storli (82), kde udávají, že vybudování 

důvěry mezi pacientem a sestrou je důležité proto, aby se zabránilo návalům paniky při 

dalších epizodách spontánního dýchání. To vyžaduje stupeň kompetence, která zahrnuje 

ustanovení důvěry, ale také ochotu použít vůči pacientovi mírnou sílu i tam, kde je to 

nezbytné. Studie Jeanette Eckerblada, Heléne Erikssona, Anita Kärnera, Ulla Edéll-

Gustafsson (81) uvádí, sestry popsaly odvádění pacientovy pozornosti jako techniku 

minimalizující pacientovy obavy a úzkost v procesu odpojování od ventilátoru. Sestry 

pracující na JIP odhadly, kdy a zda má být pacient informován o procesu odpojování. 

Analýzou a hodnocením poklesu pacientovy tělesné odolnosti, pozorováním výrazu tváře a 

komunikací s ním si sestry utvářely představu o pacientově aktuálním fyziologickém a 

psychickém stavu. Posouzením těchto faktorů byly schopné uzpůsobit stupeň odvádění 

pozornosti potřebný pro každého individuálního pacienta. Také některé informace mohou 

být důležité pro úspěšný proces odpojování. Jako rozptýlení lze použít například diskuzi nad 

rodinnými fotografiemi, hudbou, televizí či návštěvou rodiny. Během takového rozptýlení 

pacientovy pozornosti mohou sestry omezit podporu ventilace bez pacientova vědomí. 

Položku jsme dále vyhodnotili ve vztahu k pracovišti respondentů. Výsledky korespondují 

s výsledky celé položky. 

      Rodinu pacienta, který je v procesu odpojování, edukuje také většina 68 (46 %) 

respondentů. Tady už nebyly výsledky tak jednoznačné oproti předcházející položce, neboť 

46 (31 %) respondentů edukuje jen ty co chtějí a 33 (23 %) needukuje vůbec. V tomto vidíme 

velký nedostatek, neboť rodina pacienta je pro našeho pacienta důležitá. Podpora rodiny je 

neodmyslitelným článkem celého procesu odpojování. Pokud pacient nemá důvěru 

v ošetřující personál, rodina pacienta může tuto roli nahradit. 

      V další položce měli respondenti napsat, jaké informace o procesu odpojování 

poskytnout pacientovi a jeho rodině. Vůbec nejčastější byla 29 x napsána informace o 

způsobu odpojování. Jako druhou nejpočetnější odpovědí 26 x bylo to, že informace podává 

lékař. S touto odpovědí nemůžeme souhlasit, neboť sestra je ta, která má v péči pacienta a je 

mu nablízku. Informuje ho o tom, co je plně v její kompetenci (sledování a monitorace, 

signalizační zařízení, péče o dýchací cesty, řešení problémů během odpojování s možností 
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opětovného napojení na ventilátor).  Rodině pacienta respondenti sdělují důležitost podpory 

rodiny a informace ohledně DUPV, které jsou v kompetenci sestry. 

      V poslední položce našeho dotazníku jsme se respondentů ptali, zda mají možnost 

podávat pacientům a jeho rodině informační leták nebo ucelené informace o procesu 

odpojování. Většina 123 (84 %) respondentů tuto možnost nemá.  Pokud by takováto 

možnost byla, bylo by to určitě zjednodušení práce ošetřujícího personálu, nejen sester, ale 

i lékařů. Rodina a mnohdy i pacienti hledají spoustu informací na internetu, a ty se většinou 

snaží konzultovat s ošetřujícím personálem. Stačila by třeba pouze nástěnka s ucelenými 

informacemi pro rodinu. Pro pacienty, kteří se připravují na DUPV také nejsou ucelené 

informace, většinou si samo oddělení vytváří jakýsi manuál pro DUPV, který obsahuje 

informace o tom, jaké kroky učinit a co je potřeba naučit rodinu a pacienta samotného.   

      Z výsledků našeho výzkumu vyplývá, že vytvoření jednotného ošetřovatelského 

standardu by mohlo vést ke zlepšení péče o dlouhodobě ventilodependentní pacienty. 

Zavedení jednotného standardu by mohlo pomoci nezkušeným sestrám v oblasti odpojování 

a vyvarování se pochybení v této oblasti, které by mohly vést k prodloužení času odpojování. 

Naše výsledky je třeba potvrdit ještě dalšími výzkumy, kdy bude potřeba zhodnotit jednotný 

postup v odpojování v praxi. Myslíme si, že jednotnost postupů mohou vést u dlouhodobě 

ventilodependentních pacientů k tomu, že zkušená sestra, by mohla sama vést celý weaning 

proces. 
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9.1. Doporučení pro praxi - Návrh standardu ošetřovatelské péče  

Standard ošetřovatelské péče – weaning – odpojování pacientů od ventilátoru 

Cíl standardu: Pacientovi bude poskytnuta kvalitní ošetřovatelská péče spojená s asistencí 

a péčí u pacienta, který prochází procesem odpojování od ventilátoru. Bude provedena 

stanoveným postupem a kompetentním personálem s maximální odpovědností, 

s minimálním výskytem komplikací. 

Standard určen pro: nelékařský zdravotnický personál (všeobecné sestry, sestry se 

specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči, zdravotnické záchranáře) 

Kritéria struktury (S) 

1. Prostředí: zdravotnická zařízení – oddělení poskytující UPV 

Weaning – odpojování pacientů od ventilátoru je proces, který je zahájen co nejdříve u 

intubovaných a tracheostomovaných pacientů na UPV. Úspěšné odpojování pacientů od 

ventilátoru závisí na schopnosti pacienta dýchat sám, což znamená, že musí mít spontánní 

dechové úsilí pro efektivní výměnu plynů, kompenzovaného kardiovaskulárního systému a 

dostatečnou pevnost dýchacího svalstva a úroveň vědomí. Podle nové klasifikace jsou 

v procesu odvykání od UPV používány následující definice: 

 Jednoduché odpojení – simple weaning – kdy pacient toleruje první test schopnosti 

spontánní ventilace (SBT – spontaneous breathing trial) a je úspěšně extubován 

 Obtížné odpojení – difficult weaning – iniciální SBT je neúspěšný, úspěšné odpojení je 

provedeno do maximálního třetího pokusu o SBT, nebo je úspěšné do sedmi dnů od 

prvního pokusu SBT 

 Prolongované odpojování – prolonged weaning – neúspěšné tři a více pokusů SBT, 

nebo odpojení trvá déle než sedm dnů od prvního pokusu SBT 

2. Vybavení/Pomůcky:  

 Ventilátor s pacientským hadicovým systémem 

 Monitorovací zařízení, pulzní oxymetr, kapnometr, ventilometr 

 Funkční odsávačka s odsávacími katétry různých velikostí 

 Centrální rozvod kyslíku, popřípadě alternativní dodávka kyslíku 

 Lékařem zvolený způsob typu spontánního dýchání (SPONT – režim ventilátoru, Ayre-

T, O2 mušle, HME filtr, fonační chlopeň) – viz foto příloha 

 Průtokový ventil kyslíku + kyslíkovou hadici 

 Zvlhčování podávaného kyslíku 

 Fonendoskop 

 Volitelné: ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, ústenky, maska s obličejovým 

štítem), odběrové pomůcky k odběru arteriální krve na krevní plyny či další parametry 

POCT, dezinfekční prostředky 
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3. Dokumentace: a) lékařská část – dekurz s ordinacemi, medikační list 

                              b) ošetřovatelská část – elektronická nebo papírová dokumentace (denní 

dekurz, plán péče, realizace intervencí, hodnocení plánu péče, edukace pacienta a rodiny, 

protokol pro realizaci odpojování) 

 

Kritéria procesu (P) 

Sestra: 

1. na základě ordinace lékaře (záznam v dekurzu či medikačním listu) o začátku odpojování 

pacienta od ventilátoru. Lékař na základě testu SBT indikuje odpojování pacienta od 

ventilátoru, kde přesně definuje způsob, který bude pro daného pacienta optimální. V denní 

vizitě uvede v dekurzu parametry pro odpojování a časné varovné známky únavy pacienta a 

kritéria, kdy má ošetřující sestra lékaře informovat a povolat, pacienta na jeho ventilátor opět 

připojit.  

2. sestra nebo lékař seznámí pacienta s léčebným plánem odpojování od ventilátoru, 

informuje o režimu i navštěvující členy rodiny. 

3. provede hygienickou dezinfekci rukou 

4. sestra připraví kompletní pomůcky a přístroje podle zvoleného způsobu odpojování a 

zkontroluje jejich funkčnost 

5. provede identifikaci pacienta 

6. vysvětlí pacientovi postup odvykání, ujistí pacienta o trvalé kontrole a dohledu během 

odpojování, zajistí funkční signalizační zařízení. Ujistí se, zda je pacient připojen k monitoru 

a že jsou limity alarmů nastaveny vhodně, zapnuty a slyšitelné pro ošetřující personál. 

7. použije rukavice popřípadě jiné ochranné pomůcky 

8. podle potřeby pacienta odsaje z dýchacích cest a nechá prodechnout na ventilátoru. 

9. pacientovi měří hodnoty TK, DF, SF, teplotu, SpO2 nebo EtCO2 a zaznamená do 

dokumentace  

10. pacienta odpojí od ventilátoru a na ETK či TSK napojí lékařem zvolený systém 

k odpojování (v začátcích odpojování je vhodné nechat ventilátor zapnut a nechat dýchat 

pomocí umělé plíce). 

11. sejme ochranné pomůcky a provede dezinfekci rukou 

12. zaznamená čas odpojení a pravidelně zaznamenává hodnoty TK, SF, SpO2 a sleduje 

známky a příznaky intolerance spontánního dýchání (dušnost, pocení, neklid, arytmie). 
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13. při vzniku komplikací informuje lékaře a podle jeho ordinace pacienta napojí zpět na 

ventilátor.  

Doporučení: 

- ujistěte se, že pacient před počátkem odpojování je dostatečně odpočinutý a vyspalý 

- odpojování naplánujte tak, aby pohodlně a realisticky zapadl do pacientova denního 

režimu. Vyvarujte se odpojování v době jídla a hned po jídle, při toaletě nebo dlouhých 

léčebných nebo diagnostických intervencí, protože pacient se velmi snadno unaví. 

- Nastavte pacientovi časový rozvrh, aby měl pocit kontroly nad odpojováním 

- zaměstnejte pacienta činností, aby se pouze nesoustředil na odpojování a na sledování času 

- poskytněte pacientovi i jeho rodině uklidnění a podporu  

- v případě intolerance spontánního dýchání, ujistěte pacienta, že neúspěchy jsou běžné a 

povzbuďte ho k dalšímu odpojování v dalších pokusech  

- tolerance spontánního dýchání : DF méně než 24 dechů/minutu, SF a TK v rozmezí 15 % 

z pacientových běžných hodnot, dechový objem 3 – 5 ml/kg t.hm., arteriální pH vyšší než 

7,35, pO2 v arteriální krvi minimálně 7,9 kPa a pCO2 udržováno nižší než 5,9 kPa, SpO2 

nad 90 %, absence arytmií, absence abnormálních pohybů břišních a hrudních svalů. 

 

Kritéria pro zahájení procesu odvykání od ventilátoru 

• odstranění příčiny, která vedla k indikaci UPV  

• absence nadměrného sputa 

• schopnost odkašlat 

• oběhová stabilita nemocného 

 absence známek ischemie myokardu 

TF < 140 minutu, TK syst 90 - 160 mmHg, absence vysokých dávek katecholaminů 

absence známek nízkého srdečního výdeje, šokové stavy 

•adekvátní oxygenace 

PaO₂/FiO₂ ≥ 150, SpO₂ > 90%, FiO₂ ≤ 0,5 

PEEP ≤ 8 cmH₂O 

tlaková podpora ≤ 15 - 20 cmH₂O 

• adekvátní ventilace 

absence respirační acidózy 

dechová frekvence ≤ 35 dechů/minutu 

dechová aktivita - schopnost iniciovat inspirium 

dechový objem > 5 ml/kg 

index f/VT - dechový objem ≤ 105 dechů/min/litr 

• mentální stav nemocného 

• absence febrilií 

•absence závažné anémie 
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Kritéria úspěšnosti SBT 

• vnitřní prostředí a výměna krevních plynů 

SaO₂ ≥ 85 - 90 % 

PaO₂ ≥ 50 - 60 mmHg (6,7 – 8 kPa) 

pH ≥ 7,32 

vzestup PaCO₂ ≤ 10 mmHg (1,3 kPa) 

• kardiovaskulární systém 

TF < 120 - 140/min (absence vzestupu výchozí hodnoty o více než 20 %) 

TK syst < 180 - 200 mmHg, > 90 mmHg (absence vzestupu výchozí hodnoty o více 

než 20 %) 

• respirační systém 

DF ≤ 30 - 35/min (absence vzestupu výchozí hodnoty o více než 50 %) 

 

Kritéria výsledku (V) 

1. pacient je informován o odpojování 

2. pacient splňuje kritéria pro zahájení procesu odpojování od ventilátoru 

3. netrpí bolestí, dušností a obavami z odpojování 

4. je zajištěna bezpečnost pacienta z hlediska vzniku komplikací (dušnost, intolerance 

spontánního dýchání) 

5. pomůcky a vybavení jsou dostupné a funkční 

6. pacient má monitorovány vitální funkce a je sledován jeho celkový stav  

7. jsou splněny další ordinace lékaře (inhalace, odsávání, podávání léčiv) 

8. v dokumentaci pacienta je veden řádný záznam o odpojování, včetně hodnot 

fyziologických funkcí a celkového času epizod odpojování 
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Přílohy standardu: foto pořízeno se souhlasem na NIP/DIOP FN Motol 

1. systém Ayre-T – podle Philipa Ayre-ho 
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2. systém O2 mušle 
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3. systém fonační chlopně 

CAVE: při použití fonační chlopně je nutné  vyprázdnit vzduch z těsnící manžety !!! 
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4. systém HME filtr 
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10. Závěr 

      Odpojování dlouhodobě ventilodependentních pacientů od ventilátoru je 

neodmyslitelnou součástí rutinní klinické praxe na jednotkách intenzivní péče. Ačkoliv 

v současné době je rozhodnutí o odpojování pouze v kompetenci lékaře, sestra hraje 

neodmyslitelnou roli v celém procesu odpojování pacientů od ventilátoru. Znalosti a 

zkušenosti sester, včetně jejich zručnosti a pohotovému jednání vedou ke zlepšení a zkrácení 

doby weaningu. 

      Diplomová práce na téma „Problematika náročného odpojování dlouhodobě 

ventilodependentních dospělých pacientů“ obsahuje dvě stěžejní části. V první části jsme se 

pokusili z dostupné odborné literatury vybrat nejdůležitější poznatky z oblasti odpojování 

pacientů od ventilátoru. Ve druhé empirické části jsme se zaměřili na interpretaci námi 

zjištěných dat z kvantitativního výzkumného dotazníkového šetření, které bylo prováděno 

v pěti nemocnicích a dvou fakultách, u studentů oboru Intenzivní péče. Respondenti byli 

nelékaři na odděleních ARO, JIP, NIP a DIOP, kteří se odpojováním pacientů od ventilátoru 

ve své praxi setkávají. Některá data našeho výzkumného šetření byly v diskusi porovnávány 

s výsledky výzkumů, které se tímto tématem zabývaly. 

      Cílem diplomové práce bylo zmapovat problematiku odpojování dlouhodobě 

ventilodependentních dospělých pacientů, které vychází ze soudobých postupů. Měla za cíl 

zmapovat zkušenosti a znalosti sester při odpojování pacientů od umělé plicní ventilace, 

které vychází z jejich klinické praxe na jejich pracovišti. Dále jejich názory a postoje 

k týmové spolupráci, jednotnosti postupů, jednotného standardu, charakteristiky práce na 

NIP/DIOP a edukaci pacientů a jejich rodiny při odpojování a přípravě pacientů na DUPV. 

Prvním stanoveným cílem diplomové práce bylo zmapovat zkušenosti a znalosti sester při 

odpojování pacientů od UPV. Výsledky našeho výzkumného šetření ukázaly, že sestry mají 

dostatek informací o odpojování a přitom se v otázce sebehodnocení, výrazně podhodnocují. 

Také v oblasti postupu podle jednotného standardu se ukázaly odpovědi respondentů za 

nereálné, neboť naše vlastní zjištění ukazují, že jednotný ošetřovatelský standard na 

odpojování pacientů od UPV na odděleních není k dispozici. Přitom většina respondentů by 

uvítala jednotný ošetřovatelský standard o odpojování pacientů od UPV, když stále dochází 

ke zvyšujícímu se počtu dlouhodobě ventilodependentních pacientů a v této problematice by 

se chtěli dále profesně vzdělávat. Výsledky našeho výzkumného šetření v součtu ukázaly, 

že H1 se nepotvrdila a H2 a H3 se potvrdily. Druhým cílem výzkumu bylo zjistit, jak sestry 

vnímají péči o tyto pacienty a jejich pohled na možnosti dalšího rozvoje této péče. 

Respondenti vnímají systém i péči o dlouhodobě ventilodependentní pacienty za kvalitní, i 

když většina z nich charakterizovala práci na oddělení NIP/DIOP za fyzicky náročnou a 

velmi psychicky zatěžující a pracovat na specializovaných odděleních pro odpojování 

pacientů od UPV by nechtěla. Dále respondenti spatřují malou podporu zdravotních 

pojišťoven v DUPV, kdy přitom většina respondentů pečuje, edukuje a připravuje pacienty 

na DUPV. Výsledky našeho výzkumného šetření v součtu ukázaly, že H4 i H5 se potvrdily.  

      Naše výsledky poukazují na potřebu jednotného standardu a důležitosti týmové 

spolupráce lékařů i sester. Zavedení jednotného standardu může zlepšit a zjednodušit 

odpojování pacientů od UPV zejména pro nezkušené sestry.   
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Seznam zkratek 

aj. a jiné 

ARDS  acute respirátory mitress syndrome 

ARIP  specializace v oboru anesteziologicko, resuscitační a intenzivní péči 

ARO  anesteziologicko resuscitační oddělení   

atd.  a tak dále 

Bc.  bakalářský titul 

Ca+  vápník 

CIM   critical illness myopathy 

Cl-  chlorid 

CMP  cévní mozková příhoda 

CO2  oxid uhličitý 

CT  výpočetní tomografie 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

DF  dechová frekvence 

DIOP  Oddělení dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče 

DIP  Oddělení dlouhodobé intenzivní péče 

DUPV  domácí umělá plicní ventilace 

EBM   evidence based medicine 

ECMO  extrakorporální membránová oxygenace 

EKG  elrktrokardiogram 

ESICM Evropská společnost intenzivní medicíny 

EtCO2  kapnometrie (tlak Co2 ve vydechovaném vzduchu) 

FiO2  inspirační koncentrace kyslíku 

GCS  Glasgow Coma Scale 

GINA  Global Initiative for Asthma 

GOLD  Global Initiative for Chronic Obstruktive Lung Disease 

H2O  voda 

hCMP  hemoragická cévní mozková příhoda 

HDP  hrubý domácí produkt 

HDU  High Dependency Unit 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc  

iCMP  ischemická cévní mozková příhoda 

ICU  Intensive care unit 

ICUAW Intensive Care Unit-Acquired Weakness 

ICH  intracerebrální krvácení 

JIP  jednotka intenzivní péče 

K+  draslík 

kPa  jednotka kilopascal 

l/min  jednotka litry/minutu 

MCS  Minimally Conscious State 
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mg/l  jednotka miligram/litr   

Mgr.  magisterský titul 

ml  jednotka mililitr 

ml/kg  jednotka mililitr/kilogram 

mmHg  jednotka milimetr rtuťového sloupce 

MODS  multiorgánová dysfunkce 

MOF  multiorgánové selhání 

MR  magnetická rezonance 

MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Na+  sodík 

NIP  Oddělení následné intenzivní péče 

NIV  neinvazivní ventilační podpora 

NIVS  non-invasive ventilátory support 

O2  kyslík 

OCHRIP Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče 

pCO2  parciální tlak oxidu uhličitého 

PEEP  positive end-expiration ventilation   

PEG  perkutánní endoskopická gastrostomie 

pO2  parciální tlak kyslíku 

POCT  Point of care testing 

RASS  Richmond Agitation-Sedation Scale 

SAK  subarachnoidální krvácení 

Sb.  sbírky 

SBT  spontaneous breathing trial 

SF  srdeční frekvence 

SIRS  systemic inflammatory response syndrome 

SpO2  saturace krve kyslíkem 

SZO/WHO Světová zdravotnická organizace 

SZŠ  Střední zdravotnická škola 

t.hm.  tělesné hmotnosti 

TIA  tranzitorní ischemická ataka 

TK  tlak krevní 

tzv.  tak zvané 

UK  Univerzita Karlova 

UPV  umělá plicní ventilace 

USA  Spojené státy americké 

UWS  Unresponsive Wakefulness Syndrome 

ÚZIS  Ústav zdravotnických informací a statistiky 
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