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Příloha č. 7: Způsoby fixace femorálních kanyl (zdroj: Schmidt, 2015) 

1. transparentní krytí místa vpichu 

2. distální perfuze dolní končetiny fixovaná stehy ke kůži 

3. fixace arteriální kanyly stehy ke kůži 

4. fixace obou kanyl silikonovými protiskluzovými pásky přilepenými na kůži končetiny 

5. fixace venózní kanyly podložkou přišitou stehy ke kůži končetiny 
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Příloha č. 17: Mobilizace pacientů s extrakorporální membránovou oxygenací (zdroj: Ko, 2015) 

A: Sed v křesle z lůžka a posilování pomocí elastického pásku pacienta s femoro-jugulární VV ECMO 

B: Sed v křesle z lůžka pacienta s centrální VA ECMO 

C: Stoj pacienta s femoro-jugulární VV ECMO 

D: Chůze pacienta s femoro-jugulární VV ECM  
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Příloha č. 19: Dotazník vlastní tvorby pro zpracování výzkumné části diplomové práce 

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové 

jmenuji se Karolína Křenková a jsem studentkou 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

navazujícího magisterského studia v oboru Intenzivní péče.  

Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit k vypracování 

výzkumné části mé diplomové práce na téma Vertikalizace pacientů s periferním ECMO z pohledu 

ošetřovatelské péče.  

Dotazník nehodnotí Vaše znalosti, cílem je získat informace o Vašich zkušenostech s vertikalizací 

pacientů léčených metodou extrakorporální membránové oxygenace a zhodnotit výskyt 

nejčastějších komplikací, které Vám v polohování brání a tím zvyšují riziko komplikací spojených 

s imobilizačním syndromem. Pokud u otázky není uvedeno jinak, vyplňte prosím pouze jednu 

odpověď podle Vašich zkušeností nebo zvyklostí Vašeho pracoviště. 

Vypracování dotazníku je zcela anonymní a získaná data budou použita výhradně ke zpracování 

diplomové práce. 

Děkuji za ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku 

1. Uveďte Váš věk: 

a) do 25 let 

b) 25 – 30 let 

c) 30 – 45 let 

d) více než 45let 

 

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) středoškolské – SZŠ s maturitou 

b) vyšší odborné – Dis. 

c) vysokoškolské bakalářské 

d) vysokoškolské magisterské 

 

3. Absolvovala jste specializační vzdělání v oboru ARIP? 

a) ano 

b) ne 

 

4. Uveďte typ oddělení, na kterém pracujete: 

a) Kardiochirurgie – (RES/JIP) 



 

 

b) Koronární jednotka 

c) Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) 

d) Jiné……………………………………………… 

 

5. Uveďte délku vaší praxe na tomto oddělení: 

a) do 2 let 

b) 2 – 6let 

c) 6 – 10 let 

d) 10 - 15 let 

e)  více než 15 let 

 

6. Jaký typ léčby ECMO  je používán na Vašem pracovišti častěji? 

a) VV ECMO 

b) VA ECMO 

c) žádné 

 

7. Jaký způsob kanylace při zavedení ECMO se na vašem pracovišti používá nejčastěji? 

a) centrální  

b) kombinace centrální - periferní 

c) periferní femoro-femorální  

d) periferní femoro-jugulární 

e) periferní subclavio-femorální 

f) double-lumen kanyla 

 

8. Jaká je na Vašem pracovišti průměrná doba zavedení periferního ECMO? 

a) < 1 týden 

b) 2  - 3 týdny  

c) > 3 týdny 

d) jiný 

 

9. Jak často jsou na Vašem pracovišti hospitalizováni pacienti s periferním ECMO? 

a) 1 – 3x za měsíc  

b) 1 – 2x za čtvrt roku 

c) 1 – 2x za rok 

d) méně než 1x za rok 

 

10. Máte na Vašem pracovišti metodický postup ošetřovatelské péče o pacienta 

s periferním ECMO? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

11. Myslíte si, že je možné pacienty s periferním ECMO vertikalizovat? 

a) ano 

b) ne 



 

 

c) nevím 

 

12. Provádíte na vašem pracovišti polohováni nemocných s periferním ECMO? (na boky) 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

13. Provádíte na vašem oddělení vertikalizaci nemocných s periferním ECMO?(sed, stoj) 

a) ano, vždy když to jejich zdravotní stav dovolí 

b) ano, ale pouze výjimečně 

c) ne, pacienty s periferním ECMO je zakázáno vertikalizovat 

d) ne, nedovoluje to jejich zdravotní stav 

e) jiné………… 

 

Pokud jste v otázce č. 13 odpověděli možnost a) nebo b) pokračujte prosím dál vyplněním celého 

dotazníku. 

Pokud jste v otázce č. 13 odpověděli možnost c) nebo d) pokračujte prosím na otázku č. 21. 

 

14. Provádíte na Vašem pracovišti změnu místa zavedení periferního ECMO např. 

z femorálního přístupu na double-lumen jugulární kanyly ECMO k umožnění 

vertikalizace pacienta? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

15. Pokud je pacient s periferním ECMO při vědomí, hemodynamicky stabilní, jaké jsou 

nejčastější důvody, které Vám brání ve vertikalizaci? (uveďte prosím 2 důvody) 

a) obavy ze zalomení/dislokace kanyl ECMO 

b) obavy vyplývající z nedostatku zkušeností s vertikalizací těchto pacientů 

c) nespolupráce ze strany pacienta  

d) krvácivé komplikace 

e) technické důvody (krátké hadice okruhu ECMO, dispoziční řešení oddělení) 

f) jiné………… 

 

16. Jaké způsoby vertikalizace používáte u nemocných s periferním ECMO? (uveďte všechny 

používané metody) 

a) vertikální náklon lůžka 

b) napolohování postele do tzv. křesla z lůžka 

c) sed s dolními končetinami z lůžka 

d) stoj u lůžka/ stoj s oporou 

e) posazování do křesla 

f) chůze 

g) žádný 

h) jiný………… 

 



 

 

17. Kdo častěji na vašem oddělení navrhuje možnost vertikalizace pacienta s ECMO? 

a) lékař 

b) sestra 

c) fyzioterapeut 

d) pacient 

e) jiný………… 

 

18. Kteří z členů zdravotnického týmu jsou přítomni při vertikalizaci pacienta? (uveďte 

všechny zúčastněné) 

a) lékař 

b) sestra 

c) fyzioterapeut 

d) perfuzionista 

e) pomocný ošetřovatelský personál (ošetřovatelé, sanitáři) 

f) popřípadě prosím uveďte další zúčastněné osoby…………….. 

 

19. Setkáváte se při vertikalizaci s komplikacemi spojenými se zavedením ECMO? 

a) často 

b) občas 

c) výjimečně 

d) nikdy 

 

20. S jakou nejčastější komplikací se setkáváte při vertikalizaci pacienta s periferním ECMO? 

a) zalomení kanyl ECMO  

b) dislokace kanyl ECMO 

c) rozpojení okruhu ECMO 

d) hemodynamická nestabilita 

e) ventilační komplikace (desaturace) 

f) krvácení z okolí zavedení kanyl ECMO 

g) žádnou 

h) jiné………… 

 

21. Myslíte si, že vertikalizace pacientů s ECMO může zmírňovat důsledky imobilizačního 

syndromu a tím prospívat celkovému zdravotnímu stavu? 

a) ano 

b) ne  

c) nevím 

 

22. Myslíte si, že vertikalizace ovlivňuje psychiku pacienta? 

a) vertikalizace pozitivně působí na psychiku pacienta 

b) vertikalizace negativně působí na psychiku pacienta 

c) vertikalizace nemá vliv na psychiku pacienta 

d) nevím 

 

Prosím o Vaše další poznámky a zkušenosti k této problematice. 



 

 

Příloha č. 20: Výstup diplomové práce - doporučení k vertikalizaci pacientů s periferním ECMO 

Vertikalizace pacientů s periferním ECMO 

Přínos: snížení rozvoje imobilizačního syndromu - prevence dekubitů, kontraktur svalů a šlach, 

prevence neuromyopatie kriticky nemocných, udržení či zlepšení svalové síly, umožnění odpojení 

od UPV, prevence delirantních stavů, zkrácení doby nutné k následné rehabilitaci a zkrácení doby 

hospitalizace. 

Zahájení polohování a vertikalizace pacientů s periferním ECMO je možné již po 24h od zavedení, 

záleží však na mnoha faktorech. Především na příčině stavu, kvůli kterému musela být podpora 

ECMO zahájena, dále na hemodynamickém stavu pacienta a nutnosti kontinuální sedace. 

Vertikalizaci může také ovlivňovat místo zavedení kanyl ECMO, krvácivé komplikace a 

nespolupráce pacienta (delirantní stav, odmítání mobilizace). 

Typy ECMO 

• VV – nahrazuje funkci plic, nejčastější kanylace jugulo-femorální, nejvhodnější 

k vertikalizaci pacientů pomocí jedné dvojcestné kanyly do jugulární žíly. 

• VA – nahrazuje funkci plic i srdce, kanylace nejčastěji femoro-femorální nebo femoro-

jugulární. 

Omezení v závislosti na místě kanylace 

• jugulární kanyla – pohyb téměř bez omezení s nutnou fixací kanyly k hlavě pacienta 

• subklavikulární kanyla – omezení pohybu v rameni končetiny na straně zavedení 

• femorální kanyla – omezení ve flexi kyčle (dosažený úhel záleží na zachování průtoku) 

Parametry umožňující vertikalizaci 

• indikace aktivní rehabilitace a vertikalizace pacienta ošetřujícím lékařem 

• souhlas chirurga, který ručí za fixaci kanyl ECMO 

• hemodynamická stabilita – nízká nebo stabilní dávka vasopresorické podpory (MAP > 

65 mmHg) 

• ventilační stabilita – DF < 35, spO2 > 92%, pO2 > 9 kPa, pCO2 < 8 kPa 

• bez závažných arytmií za posledních 24h 

• bez známek krvácení (hodnoty INR, ACT, aPTT v rozmezí určených lékařem) 

• vědomí 

• afebrilní 

• stabilní průtoky ECMO za posledních 12 – 24h  

Příprava před vertikalizací 

1. naplánování rozsahu vertikalizace dle aktuálního stavu pacienta 

2. úprava místnosti/okolí lůžka – připravit chodítko, křeslo, odstranit překážky, připravit 

převozný monitor vitálních funkcí, kyslíkovou lahev, převozný ventilátor 

3. zajistit kontinuální monitoraci fyziologických funkcí během vertikalizace (TK, EKG, spO2) 



 

 

4. zajistit přítomnost multidisciplinárního týmu a přiřadit jednotlivé povinnosti, za které 

bude během vertikalizace zodpovědný (lékař v dosahu pro případ výskytu komplikací), 

počet členů se může lišit dle stupně mobilizace a svalové síly pacienta 

• sestra – invazivní linky, ventilační okruhy 

• perfuzionista (popřípadě lékař) – kanyly a okruh ECMO 

• fyzioterapeut – řídi fyzioterapii 

• pomocný ošetřovatelský personál – pomoc při přesunu pacienta 

 

stupeň mobilizace nácvik mobilizace a způsob aktivního cvičení 

1. terapeutické cvičení v lůžku rozsah pohybu, protahovací, posilovací a dechové 

cvičení, svalová vytrvalost 

2. mobilizace v lůžku přesuny v lůžku – do strany nebo nahoru a dolů, 

otáčení na boky, posazování v lůžku - křeslo z lůžka  

3. sed na okraji lůžka s nohama na 

zemi a cvičení 

přesun z lehu do sedu přes bok, nácvik rovnováhy 

těla vsedě, přenášení váhy těla a přesuny pánve  

4. přesun ze sedu do stoje nácvik postavení z postele s oporou, nácvik stoje a 

držení těla 

5. nácvik chůze nácvik chůze na místě – kroky, přesouvání váhy, 

přesun lůžko židle/křeslo- sed v křesle, chůze po 

rovině 

Komplikace:  

• krvácení z okolí kanyl 

• hemodynamická nestabilita (srdeční frekvence, krevní tlak) 

• ventilační komplikace – nutnost navýšení ventilační podpory během vertikalizace 

• zalomení či poškození okruhu ECMO 

• dislokace kanyl 

• rozpojení či zavzdušnění okruhu ECMO 

• selhání kyslíkového zdroje 

• pád 

Hlášené nežádoucích událostí 

Všechny neočekávané situace a události, které mohou mít vliv na stav pacienta, by měly být 

hlášeny. Cílem je vyhodnotit tyto rizika a zajistit co nejbezpečnější provádění péče. 

Checklist – kontrola stavu pacienta před zahájením vertikalizace 

Kontrola stavu pacienta by měla být provedena vždy a těsně před zahájením vertikalizace pacienta 

s periferním ECMO. Kontrolu provádí fyzioterapeut spolu s ošetřující sestrou. V případě 

nepřítomnosti fyzioterapeuta provede kontrolu stavu pacienta sestra. 



 

 

CHECKLIST 

datum a čas 
POŽADAVKY 

SPLŇUJE / 

NESPLŇUJE 

PODPIS 

1. VĚDOMÍ 
orientace pacienta, schopnost reagovat na 

pokyn, ochota spolupráce 
 

2. HEMODYNAMICKÁ STABILITA 
nízká nebo stabilní dávka vasopresorické 

podpory (MAP > 65 mmHg) 
 

3. VENTILAČNÍ STABILITA 
DF < 35, spO2 > 92%, pO2 > 9 kPa, pCO2 < 8 

kPa 
 

4. KONTROLA INVAZIVNÍCH 

VSTUPŮ, SOND A 

VENTILAČNÍCH OKRUHŮ 

místo zavedení, fixace  

5. KONTROLA A FIXACE KANYL 

ECMO 

místo zavedení kanyl, pozice, zafixovat 

kanyly proti tahu pomocí přídatných 

popruhů či silikonových pásek 

 

6. KONTROLA PRŮTOKŮ ECMO 

PŘI KANILACI FEMORÁLNÍCH 

KANYL 

provedení flexe v kyčli a sledování stability 

průtoků ECMO - příprava na rozsah pohybu, 

např. zda bude možná pozice vsedě 

 

7. VIZUÁLNÍ KONTROLA 

OKRUHU ECMO 
spoje, kohouty, nastavení  

 

Zápis k hodnocení mobilizace a sledování stavu pacienta před, během a po vertikalizaci 

Plánovaný stupeň mobilizace: dosažený: 

Stav nebo nastavení před 

zahájením vertikalizace úpravy 

během a po ukončení 

před během po 

Místo zavedení kanyl ECMO: 

…………………………………………….... 

kontrola pozice kanyl, fixace, 

krvácení 

   

Hemodynamický stav – dávky 

vasopresorů (název a dávka), 

oběhové změny (KT, frekvence, 

arytmie) 

   

Ventilační podpora (způsob 

ventil. podpory, parametry) 

   

Parametry průtoku a 

oxygenace ECMO (průtok krve, 

rpm, FiO2, průtok směsi plynů) 
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