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Umění žít „teď a tady“
„Březen – za kamna vlezem, duben – ještě
tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj!“
Letošní dlouhá a chladná zima byla jako
malovaná od Josefa Lady, a tak nejeden z nás
určitě zavzpomínal na dřívější dobu, kdy ještě
platily pranostiky a kdy bylo samozřejmé, že
v létě bývá teplo a v zimě zima.
Čas od času není vůbec na škodu na něco si
zavzpomínat, pokud si však včas uvědomíme,
že současnost je teď a tady. Nikoliv minulost
ani budoucnost, ale „tady a teď“ je to
podstatné, na čem opravdu záleží. Navíc
pokud zrovna JSI DOMA, je to ta nejlepší
chvíle na světě.
V dobách, kdy se lidé řídili pranostikami,
žili teď a tady mnohem víc, než to dokážeme
my, v současné době. Pojďme si vzít příklad
z našich předků a snažme se letošní rok trávit
častěji ve společnosti našich blízkých.
Venku již krásně voní jaro a příroda se
začíná zdobit jasnými, svěžími barvami. Vše se
po zimě probudilo a začíná nový život. Jaro
nám připomíná, že žít teď a tady je důležité.
Pojďme se spolu nadechnout a rozdávat
Dech života.
Za celý tým časopisu JSI DOMA vám
přejeme příjemné a slunečné jarní dny,
zajímavé počtení a samozřejmě ty nejkrásnější
chvíle u vás doma.
Jakub Šesták
	
šéfredaktor
a koordinátor DUPV,
KARIM FN BRNO
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Domácí neinvazivní ventilační
podpora – BiPAPpřístroje

Text: Mgr. Helena Švábová, Jakub Šesták
Foto: archiv

Ne všichni pacienti, kteří trpí vzácným onemocněním, například
SMA, ALS, M. Duchenne a podobně, musí být napojeni na invazivní
ventilační přístroj. Před tím, než lékaři přistoupí k rozhodnutí zavést
pacientovi tracheostomickou kanylu, měly by být zváženy všechny
možnosti léčby včetně neinvazivní ventilace.

N

einvazivní ventilace (NIV) by měla být
zvažována jako předstupeň ventilace
invazivní. Pro pacienta je neinvazivní
metoda, při níž není nutný zásah
do oragnismu, komfortnější. Každý invazivní
vstup je považován za možné místo vstupu infekce
do organizmu pacienta. Ne vždy je však možné
neinvazivní ventilaci provádět tak, aby byla plně
efektivní, a musí se přistoupit k ventilaci invazivní.
Indikace k NIV, titrace a nastavení přístroje,
vybavení pacienta přístrojem BiPAP
a uživatelské zaškolení probíhá během
hospitalizace.

Vyšetření před zahájením NIV

• Anamnéza, fyzikální vyšetření a základní
laboratorní vyšetření,
• vyšetření krevních plynů z arteriální či
arterializované krve (dále jen „vyšetření
krevních plynů“), při podezření
na hyperkapnii ve spánku se provádí
vyšetření krevních plynů bezprostředně
po probuzení,
• funkční vyšetření plic,
• ORL vyšetření za účelem zhodnocení nosní
průchodnosti,

• skiagram hrudníku v zadopřední a boční
projekci,
• limitovaná polygrafie či polysomnografie při
podezření na komorbidní syndrom
spánkové apnoe, pokud možno v kombinací
s kapnometrií,
• ECHO srdce a EKG při podezření
na kardiální komorbiditu.
Samotná noční oxymetrie nestačí
ke stanovení noční hypoventilace a indikaci
domácí NIV.

Kombinace NIV s oxygenoterapií

Přídavek kyslíku je indikován, pokud i přes
adekvátní ventilaci a absenci apnoí a hypopnoí
je splněna jedna z podmínek:
• při kontrole limitovanou polygrafií či
polysomnografií je T90 > 30 %,
• při manuální titraci polysomnografem je
SpO2 ≤ 88% po dobu 5 a více minut.

Indikační kritéria NIV dle druhu
onemocnění

1. Obstrukční onemocnění plic
Do této skupiny patří pacienti s CHOPN
nebo cystickou fibrózou. Při symptomech

chronické ventilační insuficience a omezení
kvality života musí být splněno alespoň jedno
z kritérií:
• chronická denní hyperkapnie
s PaCO2 ≥ 6,5 kPa,
• noční hyperkapnie s PaCO2 ≥ 7,3 kPa
prokázaná vyšetřením krevních plynů
bezprostředně po probuzení,
• chronická denní hyperkapnie s PaCO2
6,0–6,5 kPa a zaznamenaný noční vzestup
o ≥ 1,3 kPa při transkutánní kapnometrii,
• chronická denní hyperkapnie s PaCO2
6,0–6,5 kPa a minimálně dvě akutní
exacerbace s respirační acidózou vyžadující
hospitalizaci v posledních 12 měsících.
V přímé návaznosti na akutní exacerbaci
vyžadující neinvazivní či invazivní ventilaci,
pokud i po stabilizaci stavu přetrvává
PaCO2 > 6,0 kPa. Stabilizací stavu se rozumí
tři měsíce od ukončení léčby pro akutní
exacerbaci.
U prvních čtyř indikačních kritérií platí, že
vyšetření krevních plynů může být pro indikaci
NIV provedeno nejdříve tři měsíce od akutního
respiračního infektu nebo ataky městnavého
selhání srdce či jiného akutního závažného
onemocnění, které má vliv na ventilaci.
Podmínkou je dobrá spolupráce pacienta
a tolerance NIV.
V případě nedostatečného efektu základních
BPAPů je indikován BPAP s objemovou
podporou.

Přístroj pro domácí
neinvazivní ventilaci
BiPAP A40

Ventilátor System
One značky Philips
Respironics
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Kontraindikace CPAP/BiPAP

• komunikace dýchacích cest
s nitrolebním prostorem,
pneumocefalus, likvorea, fraktura
base lební a nejasná zranění obličeje
a dýchacích cest
• rekurentní sinusitidy a mediootitidy
• alergie na hmotu masky a jiné
materiály přístroje
• neschopnost obsluhy přístroje bez
spolehlivého zabezpečení takové péče
jinou osobou
• nezájem o léčbu ze strany nemocného
• non-compliance nemocného

2. Restrikční onemocnění hrudníku
Do této skupiny onemocnění patří těžká
skolióza, pectus excavatum, pectus
carinatum, M. Bechtěrev, dále pooperační,
poúrazové či postspecifické deformity hrudní
stěny a restriktivní postižení pohrudnice. Při
symptomech chronické ventilační
insuficience a omezení kvality života musí
být splněno alespoň jedno z kritérií a časový
odstup tři měsíce od akutního respiračního
onemocnění nebo ataky městnavého selhání
srdce či jiného akutního závažného
onemocnění, které má vliv na ventilaci:
• chronická denní hyperkapnie
s PaCO2 ≥ 6,0 kPa,
• noční hyperkapnie s PaCO2 ≥ 6,5 kPa,
prokázaná vyšetřením krevních plynů
bezprostředně po probuzení,
• normokapnie ve dne s vzestupem PTcCO2
o ≥ 1,3 kPa v noci prokázaným
transkutánní kapnometrií.V případě
nedostatečného efektu základních BPAPů
je indikován BPAP s objemovou
podporou.
3. Neuromuskulární onemocnění
Tato skupina zahrnuje širokou škálu
onemocnění. Nejčastěji jsou s ventilačním
selháním spojeny amyotrofická laterální
skleróza, Duchennova svalová dystrofie,
myasthenia gravis, spinální svalová atrofie
a poúrazová či poinfekční poškození CNS.
Při symptomech chronické ventilační
insuficience a omezení kvality života musí
být splněno alespoň jedno z kritérií:
• chronická denní hyperkapnie
s PaCO2 ≥ 6,0 kPa,
• noční hyperkapnie s PaCO2 ≥ 6,5 kPa
prokázaná vyšetřením krevních plynů
bezprostředně po probuzení,
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• normokapnie ve dne s vzestupem PTcCO2
o ≥ 1,3 kPa, v noci prokázaným
transkutánní kapnometrií,
• Více než tři závažné infekce dolních cest
dýchacích za rok,
• AHI > 10 a ODI > 4.
4. Hypoventilační syndrom u obezity
Vzhledem k vysoké prevalenci OSA
u pacientů s OHS (až 90 %) je
bezpodmínečně nutná polysomnografie či
limitovaná polygrafie. Při splnění
diagnostických kritérií OHS, symptomech
chronické ventilační insuficience, omezení
kvality života a eliminaci respiračních
událostí přetlakem v dýchacích cestách musí
být splněno alespoň jedno z kritérií:
• noční hyperkapnie s PaCO2 ≥ 7,3 kPa
prokázaná vyšetřením krevních plynů
bezprostředně po probuzení,
• zaznamenaný vzestup PTcCO2 o ≥ 1,3 kPa
v noci při transkutánní kapnometrii,
• limitovaná polygrafie či polysomnografie
prokazuje T90 > 30 %
• při manuální titraci nebo polysomnografii
je SpO2 ≤ 90 % po dobu pěti a více minut
s minimem alespoň 85 %.
V případě redukce hmotnosti o více než
10 % u pacientů léčených NIV je vhodná
kontrola s limitovanou polygrafií či
polysomnografií a zvážení úpravy léčby.
Redukce hmotnosti je dlouhodobý léčebný cíl
u pacientů s OHS.
Oprávnění k indikaci léčby výše
uvedenými přístroji CPAP/BiPAP mají
pouze akreditovaná pracoviště ČSVSSM.

Indikace a kontraindikace léčení
syndromů spánkové apnoe metodou
CPAP a BiPAP
Kritéria pro poskytnutí těchto
zdravotnických prostředků hrazených
z veřejného zdravotního pojištění: Syndrom
spánkové apnoe musí být prokázán
celonočním monitorováním a musí být
zjištěna jeho intenzita (daná množstvím
apnoí a hypopnoí, případně poklesem
saturace hemoglobinu kyslíkem) a také musí
být zjištěna povaha apnoí (centrální nebo
obstrukční). Při rozhodování o další léčbě
nemocného se bere v úvahu celkový
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zdravotní stav, jeho věk a ostatní léčba.
Pokud se jedná o obstrukci v dýchacích
cestách, musí být doloženo, že není možné
chirurgické řešení, a v závěru ORL vyšetření
musí být uvedeno, že nelze řešit jinak než
prostřednictvím neinvazivní ventilační
podpory CPAP. K dotazníku musí být
přiložena kopie somnografického vyšetření
(průkaz splnění monitoračních podmínek)
a lékařská zpráva (průkaz splnění ostatních
podmínek – redukce hmotnosti, neřešitelnost
chirurgickou intervencí (ORL), komplikující
onemocnění atd.).
Před indikováním léčby je nutné, aby
ošetřující lékař nemocnému prokazatelným
způsobem zdůraznil všechny zásady
životosprávy a režimová opatření. Jedná se
zejména o redukci případné obezity. Dále je
pacient upozorněn na to, že bude muset
docházet na pravidelné kontroly podle
doporučení lékaře a při nedostatečném
používání přístroje bude podán návrh na jeho
odebrání.
Nemocný je povinen se dostavit nejméně
jednou za rok na kontrolu. Pokud se
na základě údajů z vestavěného měřidla zjistí,
že míra používání je za uplynulé období
menší než 50 % očekávané doby, ošetřující
lékař informuje pojišťovnu, která
nemocnému přístroj přidělila. Nepoužívaný
přístroj nemocný vrací.
Pokud nemocnému brání v řádném
používání přístroje eventuální vedlejší účinky
CPAP (například suchost v ústech, kongesce
nosní sliznice, konjunktivitida, aerofagie,
častá probuzení a komplikace s maskou, jako
jsou úniky vzduchu a otlaky), je třeba
vyzkoušet všechny postupy k jejich omezení,
včetně opakování titrace vhodného přetlaku.
Při vydání přístroje musí být pojištěnec
vybaven kompletním přístrojem a veškerým
potřebným příslušenstvím (maska, hadice,
filtry, napájení, návod k použití). Kódy
příslušenství uvede indikující lékař
na Žádance o schválení (povolení).
Přístroj (CPAP, BPAP) je hodnocen jako
celek, včetně příslušenství, masek a hadic.
Celková cena zdravotnického prostředku
se sčítá z jednotlivých položek a částku nad
maximální úhradu z veřejného zdravotního
pojištění hradí pojištěnec.

Informace:
Doporučující kritéria pro pronájem přístroje pro DDOT:
http://www.pneumologie.cz/sdeleni-vyboru/771/kriteria-indikace-ddot-2015/
VZP ČR Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P
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Oxygenoterapie
Text: MUDr. Anton Baluch, primář oddělení NIP Chronicare s. r. o., Nymburk; Bc. Martina Baluchová, DiS.

Chronické onemocnění změní hodnotový systém i smysl života nejen
samotného pacienta, ale i jeho rodiny. Nemoci s chronickou hypoxemií
(nedostatek kyslíku v krvi) jsou spojeny s nižší kvalitou života, sníženou
tolerancí zátěže, vyšší morbiditou a mortalitou. Vhodnou pomocí
při léčbě pacientů s těžkými formami postižení srdce i plic, kteří trpí
trvalou dušností, je dlouhodobá domácí oxygenoterapie – léčba
kyslíkem.
krizovou situaci zvládne. Právě zde je na místě
aktuální řešení, jímž oxygenoterapie určitě je.
Prioritou dlouhodobé domácí
oxygenoterapie (DDOT) je zajistit klientovi
komfort v domácím prostředí. Rodina
představuje záruku bezpečí a jistoty
v jakémkoli životním období jedince a její
význam se enormně zvětšuje v případě tíživé
situace, kterou dependence je. Možnost
pobývat v domácím prostředí znamená
minimalizaci stresu, infekčnosti, zvýšení
komfortu a hlavně přítomnost nejbližších. Pro
rodinu pacienta na DDOT to ovšem
představuje naprostou změnu životního stylu
se všemi sociálními, ekonomickými
i psychickými důsledky.

Krátkodobá a dlouhodobá terapie
Jeden z mobilních generátorů kyslíku

Šance na domácí léčbu

Velmi mne potěšilo, když mě Dech života
požádal, abych napsal článek o oxygenoterapii.
Obzvláště proto, že jsem svůj profesní život
zasvětil lidem, pro které fráze „nadechnout se
z plných plic“ neznamená každodenní rutinu.
Lidem zarputilým, vytrvalým, kteří nám
ostatním jdou příkladem, protože se nebojí
přijímat výzvy a nést za ně zodpovědnost.
Každý nový den prožívají naplno a šíří pohodu
a dobrou náladu, ačkoliv ani jim se problémy
a strasti běžného života nevyhýbají.
Život může být prožíván smysluplně
i v situaci, kdy vám do něj vstoupí dependence
(závislost), v tomto konkrétním případě
na kyslíku. I lidé s dependencí touží žít se svými
milovanými, trávit s nimi čas, vést „normální
život“. Nezáleží jen na samotném klientovi, jak

Krátkodobou oxygenoterapii používáme
v nemocnicích při přechodném respiračním
selhání, pokud je pacient schopen dýchat sám
bez pomoci dýchacího přístroje. Aplikuje se
pomocí tzv. brýlí, hadičky vedoucí do nosních
dírek. V mnoha případech je tato terapie
dostačující ke zvládnutí akutní dechové tísně
a časem je pacient schopen vrátit se
do normálního života.
Dlouhodobá léčba je určena pro pacienty
s chronickou dechovou nedostatečností. Mimo
jiné se jedná o pacienty s CHOPN (chronickou
obstrukční plicní nemocí), s plicními
onemocněními (idiopatická plicní fibróza,
exogenní alergická alveolitida, profesionální
pneumokoniózy, plicní projevy u systémových
chorob pojiva, granulomatóza ad.), dále
o pacienty s těžšími formami onemocnění srdce
(plicní hypertenze, levostranné srdeční selhání),
s některými onemocněními hrudní stěny (těžká
kyfoskolióza hrudní páteře), nemocné
s neurologickými poruchami (myopatie,
neuropatie) či s chronickou respirační
insuficiencí při těžké obezitě.

JSI DOMA · číslo 3 · duben 2017

Cílem DDOT je zlepšení kvality života,
zvýšení tolerance zátěže, snížení morbidity
a s tím spojené snížení incidence hospitalizace
a mortality.

Indikace a kontraindikace

DDOT je indikována u nemocných
po stabilizaci základního onemocnění,
po vyčerpání jiných dostupných léčebných
prostředků. Období stabilizace onemocnění
nastává tehdy, když nedochází ke změnám
subjektivních obtíží, klinického stavu,
respiračních a ventilačních parametrů.
V případě akutního zhoršení stavu
u nemocných, kteří do této doby nevyužívali
oxygenoterapii, lze DDOT indikovat v rámci
hospitalizace po odeznění akutních příznaků
s tím, že po šesti měsících bude proveden
kyslíkový test a zváží se pokračování DDOT.
Indikační kritéria vycházejí ze dvou
randomizovaných, kontrolovaných studií, které
prokázaly jednoznačný pozitivní vliv na přežití
chronických hypoxemických klientů.
Jaké jsou kontraindikace? DDOT nelze
indikovat bývalým kuřákům, u nichž ještě
neuběhla předepsaná doba od okamžiku, kdy
s kouřením přestali (šest měsíců), dále
nemocným s dušností bez hypoxémie, kuřákům
a nespolupracujícím jedincům. Kouření
představuje v této klinické situaci přímé
bezpečnostní riziko exploze a požáru
a omezování kuřáků nesmí být tudíž chápáno
jako diskriminační nebo regulační prvek.
Zdroje kyslíku dostupné v České republice:
a)	koncentrátor kyslíku,
b)	mobilní koncentrátor kyslíku,
c)	kapalný kyslík (stacionární + přenosné
rezervoáry),
d)	tlaková kyslíková láhev s integrovaným
ventilem – LIV kyslík je aplikován obvykle
pomocí kyslíkových brýlí (výjimečně
obličejovou maskou), při průtoku kyslíku
nad dva litry za minutu je doporučován
zvlhčovač kyslíku. Minimální denní doba,
po kterou má být kyslík inhalován, je
šestnáct hodin, přičemž jednotlivé pauzy
nesmějí být delší než dvě hodiny.

Podrobné informace o problematice
oxygenoterapie naleznete na webové
adrese:
www.pneumologie.cz/soubory/
Standard%20DDOT-%20final.pdf
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Skutečný příběh:

Jak jsme přišli
k DDOT?

TÉMA

a diagnóza deficit A1AT. Dispenzarizace
v Thomayerově nemocnici a výhled na jediné
možné řešení – transplantaci plic.
K suplementaci chybějícího antitrypsinu
nedošlo, zato došlo k postupnému přesunu

Oxygenoterapie může v mnoha
případech zachránit život, jak
ukazuje následující skutečný
příběh, o který se s vámi, čtenáři
časopisu JSI DOMA, podělila
příbuzná pacienta Miroslava.
To, že s námi žije skleróza multiplex, jsme
věděli, ale nebránila nám v životě ani v aktivním
sportování, zkrátka jsme ji ignorovali. Jen v létě
měl Miroslav vodnatou rýmu, ale ne stále. Pak
začal být unavenější, dušnější, zvlášť při námaze.
A tak jsem ho donutila jít na plicní, bylo mu
necelých dvaačtyřicet let.
Paní doktorka diagnostikovala astma
a CHOPN. Pomalu jsme tušili, že je to špatné.
Dala mu Berodual, nařídila tělesný klid.
Samozřejmě nechtěl, ale dušnost vítězila. Pak
přišla bronchopneumonie, hospitalizace

Prožít výjimečný den s nejbližšími lze i díky
oxygenoterapii
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z CHOPN II na III a k čím dál větší námahové
dušnosti.
Přiznám se, že jsem neměla čas čekat, než
někam dojde, takže jsem zařídila invalidní vozík
a hned byly přesuny trochu rychlejší. A tak
v nemocnici po dalších vyšetřeních napsali
žádost o koncentrátor kyslíku a začala naše
DDOT. Zařídili jsme si i přenosný koncentrátor,
aby Miroslav nemusel být neustále doma a mohli
jsme, hlavně v létě, opět jezdit na výlety.
A pak přišla další veliká exacerbace, opět JIP
v Thomayerově nemocnici, pak rychlý převoz
do FN Motol… A pak už se jen zeptali, jak se
staví k otázce transplantace. Po veliké práci
a přerodu z imobilního, kachektického pacienta
k hubenému, chodícímu o francouzských holích
řekla komise své ano. Dostali jsme domů
kyslíkovou láhev (lidově „bombu“) a malý
přenosný zásobníček a – čekáme.
V čem ho to omezuje? Bez kyslíku nemůže
nic. Takže dlouhá hadice se táhne celým bytem.
Už s ním jde i do vany. Se zásobníkem, který
podle míry naplnění vydrží asi sedm hodin,
můžeme z domu i na delší dobu. Kdybychom
chtěli na dovolenou, vím, že je možné
dohodnout místo pobytu a velkou bombu nám
tam dovezou.
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Může lékař odmítnout
ošetřit pacienta?
Text: Mgr. Petra Maryšková
Foto: Ingimage.com

Možnosti a kapacity lékaře nejsou bezbřehé, proto musí existovat
možnost odmítnout ošetření či přijetí pacienta do péče. Ač si to
někteří pacienti nemyslí, i lékař je člověk a není možné po něm
požadovat ošetření za každé situace či jej neúměrně přetěžovat,
protože to by nakonec vedlo spíše ke zhoršení péče.
V závažných situacích lze odmítnout

Základní právo zdravotnického pracovníka
vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách. Konkrétně jde o § 50,
který zdravotnickému pracovníkovi umožňuje
odmítnout ošetření pacienta či neposkytnout
zdravotní službu v případě, že by při tom došlo
k přímému ohrožení jeho života nebo
k vážnému ohrožení jeho zdraví. Skutečně však
musí jít o přímé ohrožení života, například
o ošetření pacienta v hořícím výtahu, nebo
o vážné ohrožení zdraví, například pokud by se
pacient nacházel v chemicky zamořeném
prostředí, které by mohlo nezvratně vážně
poškodit zdraví lékaře. Musí se tedy jednat
o velmi závažnou situaci, za niž jistě nelze
považovat případ, kdy lékař odmítne ošetření
z důvodu, že by pacient mohl potencionálně
trpět žloutenkou a podobně.

Svoboda vyznání vs. ochrana zdraví

Dále zákon zdravotnickému pracovníkovi
umožňuje odmítnout poskytnutí zdravotních
služeb pacientovi v případě, že by jejich
poskytnutí odporovalo jeho svědomí nebo
náboženskému vyznání. V tomto bodě na sebe
tedy naráží lidské právo na svobodu myšlení,
svědomí a náboženského vyznání s právem
na ochranu zdraví a ve svém důsledku i právem
na život. Proto je třeba u každého případu
individuálně posoudit, které právo v daném
případě převažuje.
Jako příklad uvádím nábožensky
motivované přesvědčení lékaře nepředepisovat
antikoncepci; zde má pacient právo
rozhodnout se jinak, popřípadě odejít
k jinému lékaři, a nedochází k přímému
poškození zdraví. Jestliže však lékař odmítne
podat nutnou krevní transfúzi, může již
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Právo lékaře odmítnout ošetření je ze zákona
spojeno s řadou povinností

ohrozit život pacienta, zde pak již jistě
převažuje právo na ochranu zdraví. Ostatně
i zákon přímo stanoví, že zdravotnický
pracovník nemůže odmítnout poskytnutí
zdravotních služeb, pokud by odmítnutím
došlo k ohrožení života pacienta nebo
k vážnému ohrožení jeho zdraví a poskytovatel
není schopen zajistit poskytnutí zdravotních
služeb jiným zdravotnickým pracovníkem.

Povinnosti s právem spojené

Právo odmítnout ošetření je ze zákona navíc
spojeno s řadou povinností. Zdravotník je
především povinen o využití tohoto práva
ihned informovat poskytovatele (není-li jím
přímo on sám), který zabezpečí pacientovi
jiného zdravotnického pracovníka (popřípadě
jej zajistí sám). Nemůže-li poskytovatel zajistit
jiného zdravotnického pracovníka, zaopatří
pacientovi jiného poskytovatele, který mu
zdravotní služby poskytne. Pokud však pacient
zajištění jiného poskytovatele odmítne, je nutné
o tom vyhotovit písemný záznam podepsaný
jak pacientem, tak příslušným zdravotnickým
pracovníkem, a založit jej jako součást
zdravotnické dokumentace pacienta.
Základní právo zdravotnického pracovníka
na odmítnutí poskytnutí zdravotní péče zákon
doplňuje ještě právem odmítnout přijetí
pacienta do péče.
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Roli mohou hrát kapacitní důvody

TÉMA
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o právo poskytovatele odmítnout přijetí
(a jedná se tedy spíše o praktické kázeňské
pacienta, pokud by vzdálenost místa pobytu
problémy, které vedou k neefektivnosti
pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby.
péče),
Nedílnou povinností všeobecného praktického
• přestane-li pacient poskytovat součinnost
lékaře je totiž i povinnost navštěvovat své
nezbytnou pro další poskytování
pacienty v domácím prostředí. Je zřejmé, že
zdravotních služeb (ani na opakované výzvy
nelze po lékaři spravedlivě požadovat, aby
se nedostaví k ošetření) – toto však neplatí,
dojížděl 200 km k návštěvě
jestliže neposkytování součinnosti souvisí se
pacienta, s ohledem
zdravotním stavem pacienta.
V případě ohrožení života či neodkladné
na neefektivitu této cesty.
O odmítnutí poskytování zdravotní péče či
Poskytovatel zdravotních
o jejím ukončení je zdravotnický pracovník ze
péče má právo na ochranu zdraví vždy
služeb může samozřejmě také
zákona povinen vypracovat písemnou zprávu,
přednost.
odmítnout přijetí pacienta, který
v níž uvede důvod odmítnutí nebo ukončení.
je pojištěncem zdravotní
zdravotních služeb a tím i zdravotnické
pojišťovny, se níž nemá poskytovatel uzavřenu
Zákaz odmítnutí či ukončení péče
zařízení. Toto právo však není neomezené.
smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním
I přes výše uvedené však stále platí základní
Podle § 48 zákona o zdravotních službách
pojištění. Toto právo se však nevztahuje
podmínka, že poskytovatel nesmí odmítnout
totiž poskytovatel, kterého si pacient zvolil,
na pojištěnce z jiných států Evropské unie,
přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči
může odmítnout jeho přijetí do péče, pokud by
Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské (vyjma předání jinému poskytovateli se
přijetím pacienta bylo překročeno jeho únosné
konfederace či ze států, se kterými má Česká
souhlasem či pominutí důvodu této péče)
pracovní zatížení, nebo jestliže jeho přijetí brání republika uzavřenu smlouvu o sociálním
v následujících situacích:
provozní důvody, personální zabezpečení nebo
zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu
• jde-li o pacienta, jemuž je nutné poskytnout
technické a věcné vybavení zdravotnického
nároky na zdravotní péči.
neodkladnou péči,
zařízení. Překročením únosného pracovního
• jde-li o porod nebo se jedná o zdravotní
zatížení se zde rozumí stav, kdy by přijetím
Ukončení péče o pacienta
služby, které jsou nezbytné z hlediska
dalšího pacienta došlo ke snížení úrovně kvality
Zdravotnický pracovník musí mít
ochrany veřejného zdraví nebo ochrany
a bezpečnosti zdravotních služeb
samozřejmě také možnost ukončit poskytování
zdraví při práci,
poskytovaných pacientům již přijatým. Únosné
péče pacientovi, kterého do péče již přijal.
• jde-li o krizové situace nebo výkon
pracovní zatížení tak není přesně číselně
Zákon na tuto situaci pamatuje a vymezuje
ochranného léčení nařízeného soudem.
specifikováno a v podstatě ani nemůže být
základní případy, kdy k tomuto
(např. lékař pracuje na více pracovištích, různé
kroku může zdravotnický
Zákon s právem lékaře na odmítnutí či
typy pacientů), a je tak opět nutné toto zatížení
pracovník (poskytovatel)
posuzovat individuálně.
přistoupit samostatně.
ukončení zdravotní péče počítá, vždy
Oboustranná dohoda o ukončení
však musí jít o zákonné důvody.
Otázky vzdálenosti a pojištění
péče s pacientem je samozřejmě
Zákon zná i specifickou podmínku
možná vždy.
v případě poskytování zdravotních služeb
Z jakých důvodů lze péči jednostranně
Opět má tedy převahu právo na ochranu
v oboru všeobecné praktické lékařství
ukončit? Poskytovatel je oprávněn ukončit péči
zdraví a právo na život před subjektivním
a praktické lékařství pro děti a dorost. Jedná se
o pacienta v případě, že prokazatelně předá
právem zdravotnického pracovníka.
pacienta s jeho souhlasem do péče jiného
Obecně je však jakýkoliv zdravotnický
poskytovatele (nejčastěji v případě převodu
pracovník dle ustanovení § 49, odst. 1 zákona
praxe apod.), nebo pominou-li důvody pro
o zdravotních službách povinen poskytovat
poskytování zdravotních služeb pacientovi. To
zdravotní služby, ke kterým získal odbornou
však neplatí v těchto případech:
nebo specializovanou způsobilost, v jejím
• jde-li o registrujícího poskytovatele (tedy
rozsahu, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu
klasicky půjde spíše o specialisty, jako je
pacienta a na náležité odborné úrovni. Přitom je
například chirurgická ambulance),
povinen řídit se příslušnými etickými principy
• vysloví-li pacient nesouhlas s poskytováním
a zároveň neprodleně poskytnout odbornou
veškerých zdravotních služeb,
první pomoc každému, jestliže by bez této
• omezuje-li pacient závažným způsobem
pomoci byl ohrožen život nebo vážně ohroženo
práva ostatních pacientů, úmyslně
zdraví a není-li pomoc včas dosažitelná
a soustavně nedodržuje navržený
obvyklým způsobem, a zajistit pacientovi podle
individuální léčebný postup, pokud
potřeby poskytnutí zdravotních služeb. Zákon
s poskytováním zdravotních služeb vyslovil
tedy počítá s tím, že zdravotnický pracovník
souhlas,
primárně aktivně poskytuje zdravotní péči a jen
•
neřídí-li
se
pacient
vnitřním
řádem
a
jeho
v odůvodněných případech je oprávněn tuto
Zdravotnické zařízení může odmítnout pacienta
chování není způsobeno zdravotním stavem
svou povinnost odmítnout.
i kvůli naplnění kapacity
Listina základních práv a svobod garantuje
každému právo na ochranu zdraví a v případě
účasti na veřejném zdravotním pojištění
dokonce i na bezplatnou zdravotní péči. Zákon
o zdravotních službách v § 28 navíc konstatuje,
že pacient má právo vybrat si poskytovatele
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Ošetřovatelská péče o pacienta
s permanentním močovým katétrem
Text: Mgr. Lucie Kosková
Foto: archiv autorky

Infekce močových cest jsou
druhé nejčastější infekce
po zánětech dýchacích cest.
Močové infekce patří mezi
nejčastější nemocniční nákazy,
na komplikace způsobené záněty
močových cest se každoročně
léčí obrovské množství populace
a nemalé procento na primární
infekty močových cest či jejich
komplikace umírá.

U

pacientů s permanentním močovým
katétrem, kteří jsou propuštěni
z nemocnice do domácího ošetřování,
je důležité zajištění kvalitní
ošetřovatelské péče. V domácím prostředí se
o ně mohou starat příbuzní, zdravotní sestry
z agentur domácí péče či v případě obyvatel
domovů pro seniory zde působící sestry. Pokud
to umožní jejich stav, tak i oni sami. Předem by
měli být ale dostatečně vyškoleni zdravotním
personálem – sestrou či lékařem.

Povinnosti při vlastním výkonu

Katetrizace ženy
1.	Zajistíme vhodnou polohu pacientky
– na zádech, s pokrčenými koleny
a oddálenými dolními končetinami.
2.	Ke genitáliím připravíme emitní misku
k zachycení moče (nebo ponecháme
drenážní konec katétru ve vnitřním obalu,
popřípadě již napojíme na drenážní
systém), druhá emitní miska slouží
k odložení použitých tamponů.

Schéma zavedení
močového katétru

Pomůcky potřebné k zavedení
močového katétru

• sterilní katétry různých typů a velikostí
• sterilní rukavice, ústenka, nebo
nesterilní rukavice a sterilní pinzeta
• drenážní systém (sběrný sáček nebo
uzavřený močový drenážní systém
s antirefluxní chlopní či ventilem) nebo
uzavírací zátka ke katétru
• 1–2 emitní misky
• sterilní tampony
• dezinfekční roztok na sliznice
• sterilní lubrikant s anestetikem
(Mesocain gel, popř. Instillagel)
• stříkačka se sterilním roztokem
(fyziologický roztok nebo aqua,
glycerinový roztok)
• podložka, buničitá vata
Je možné použít kompletní set
pomůcek – např. MEDISET pro močovou
katetrizaci (set s pomůckami bez močové
cévky a sběrného sáčku).

3.	Polijeme 3–4 sterilní tampony
dezinfekčním roztokem, nebo využijeme
asistenci druhé osoby.
4.	Otevřeme zevní obal katétru, vnitřní obal
otevřeme tak, abychom mohli asepticky
uchopit katétr cca 6 cm od zaváděcího konce,
nebo využijeme asistence druhé osoby.
5.	Na katétr asepticky aplikujeme připravený
lubrikant.
6.	Provedeme hygienickou dezinfekci rukou.
7.	Nasadíme si sterilní rukavice nebo
použijeme ochranné rukavice a sterilní
pinzetu.

8.	Nedominantní rukou roztáhneme velké
a malé stydké pysky, druhou rukou
postupně třemi stěry dezinfikujeme
močové ústí pomocí sterilních tampónů
napuštěných v dezinfekčním roztoku.
Na každý stěr, který provádíme shora
směrem dolů ke konečníku, použijeme
nový tampon, doba expozice
dezinfekčního roztoku se řídí pokyny
výrobce.
9.	Rukou, kterou jsme prováděli dezinfekci,
uchopíme katétr (cca 6 cm od zaváděcího
konce, drenážní konec směřuje do emitní
misky (možno ponechat ve vnitřním obalu
nebo mít již napojený na drenážní
systém).
10.	Katétr potřený znecitlivujícím gelem, šetrně
zavedeme do močové trubice – dokud
nezačne vytékat moč (sledujeme
anatomický průběh). Pokud byl katétr
zaveden nesprávně do pochvy, je nutno
použít nový sterilní katétr.
11.	Pokud zavádíme permanentní katétr,
zajistíme jeho fixaci napuštěním balónku
sterilním roztokem (výrobce doporučuje
typ roztoku a množství).
12.	Otřeme genitálie, při jednorázové
katetrizaci šetrně vytáhneme katétr
z močové trubice.
Katetrizace muže
1.	V přípravě pomůcek postupujeme stejně
jako před katetrizací ženy (prvních 7
bodů).
2.	Nedominantní rukou uchopíme penis
ve svislé poloze, přičemž stáhneme
předkožku. Třemi krouživými stěry
dezinfikujeme močové ústí pomocí
sterilních tampónů napuštěných
v dezinfekčním roztoku. Na každý stěr
použijeme nový tampon. Doba expozice
dezinfekčního roztoku se řídí pokyny
výrobce.
3.	Popřípadě asepticky aplikujeme lubrikant
se znecitlivující složkou přímo do močové
trubice.
4.	Rukou, kterou jsme prováděli dezinfekci,
uchopíme katétr (cca 6 cm od zaváděcího
konce, drenážní konec směřuje do emitní
misky (možno ponechat ve vnitřním obalu
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nebo mít již napojený na drenážní
systém).
5.	Katétr (popřípadě potřený znecitlivující
složkou) šetrně zavedeme do močové
trubice, dokud nezačne vytékat moč
(sledujeme anatomický průběh).
6.	Pokud zavádíme permanentní katétr,
zajistíme jeho fixaci napuštěním balónku
sterilním roztokem (výrobce doporučuje
typ roztoku a množství).
7.	Přetáhneme předkožku zpět a otřeme
genitálie.
8.	Při jednorázové katetrizaci šetrně
vytáhneme katétr z močové trubice.

 Příklady sběrných močových
systémů
 Foleyův balonkový katétr

Komplikace permanentní katetrizace

Permanentní katétr může být potenciálním
zdrojem zdravotních problémů. Velmi
nepříjemnou a bolestivou komplikací je
nechtěné vytažení cévky při nešetrné
manipulaci. Je nezbytné, aby lékař či sestra
neprodleně zavedli nový katétr.
Možné je i protékání moči z ústí močové
trubice kolem cévky. Zde se zkontroluje těsnost
katétru lehkým povytažením a množství
tekutiny v balónku.

Zvláštní upozornění

• Zabránit parafimóze, dát pozor, aby
předkožka byla přetažena přes žalud.
• Zabránit refluxu moči ze sběrného
sáčku do močových cest – zajistit
správné umístění sběrného sáčku pod
úroveň pánve, a – pokud to lze
– používat sběrné sáčky se
zabezpečením před možným zpětným
tokem.
• Standardní sběrné sáčky na moč
(vypouštěcí) jsou určeny pro
krátkodobé odvádění moče. Doba
použitelnosti je 24 hodin.
• Uzavřené sběrné sáčky na moč jsou
opatřeny antireflexním ventilem
(chlopní), který zabraňuje návratu
moče ze sběrného systému
do močového měchýře. Výměna
sběrného močového systému se provádí
při výměně permanentního močového
katétru. Doba použitelnosti je 14 dnů.
• Zátky na močové katétry se používají
pro uzavření a odpojení močového
katétru od sběrného systému na moč,
jsou sterilní a jednorázové. Na každé
uzavření katétru je třeba použít vždy
nový uzávěr.

Uvnitř katétrů se často tvoří inkrustace
(krystalky), které mohou katétr ucpat
a způsobit jeho neprůchodnost, cévka se pak
musí neprodleně vyměnit.
Nejzávažnější komplikací je vznik močové
infekce, která se projevuje zarudnutím,
pálením, řezáním, případně krvácením či
výtokem v oblasti genitálu. Prevence spočívá
především v důkladné hygieně urogenitální
oblasti, pravidelné kontrole průchodnosti cévky
a dostatečné hydrataci.

Základní pravidla péče
o permanentní močový katétr

• Před manipulací s cévkou nebo se sběrným
sáčkem na moč si vždy pečlivě umyjte ruce.
• Umývejte okolí katétru vodou a mýdlem každý
den a po každém vykonání velké potřeby.
• Dbejte o to, aby cévka byla neustále
průchodná a moč bez potíží odtékala.
• Sběrný sáček na moč musí být stále pod

•

•

•

•

•

úrovní močového měchýře, aby moč volně
odtékala.
Upevněte katétr pevně ke stehnu pomocí
popruhu, dbejte ale na to, aby nebyl příliš
stažený. Měl by mít jistou vůli, aby nevznikal
nadměrný tlak v močovém měchýři.
Vyprazdňujte sáček nejméně jednou za 4 až
8 hodin, pokud se naplní dříve, pak i častěji.
Nedotýkejte se konce odváděcí trubičky.
Neodpojujte žádnou část systému katétru.
Pokud dojde k rozpojení hadičky, očistěte oba
konce ubrouskem napuštěným dezinfekčním
prostředkem a okamžitě opět spojte.
Sledujte ústí močové trubice. Zčervenání,
pálení, krvácení či výtok mohou být známky
močové infekce.
Sledujte barvu moči. Za fyziologických
podmínek je barva moče jantarově žlutá
a neměla by zapáchat. Při častém močení
(více jak 2,5 litru za den) má moč slámově
žlutou barvu.

Použitá literatura
Standardní ošetřovatelský postup – katetrizace močového měchýře R/D/00999/10/004
http://www.zelenahvezda.cz/pacientska-sekce/p-inkontinence/pece-o-permanentni-katétr-v-domacimprostredi
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Domácí péče
Text: Mgr. Helena Švábová
Foto: Ingimage.com

V našich životech se mohou
vyskytnout situace, s nimiž
potřebujeme pomoci, neboť na ně
sami nestačíme a ani rodina či
známí nám nemohou či nechtějí
pomoci. Komu by se chtělo
do ústavu či nemocnice? Naštěstí
v mnoha případech můžeme
využít domácí ošetřovatelskou
(zdravotní) péči nebo domácí
pečovatelskou službu, a to podle
potřeby jeden nebo i oba druhy
pomoci zároveň.
Domácí ošetřovatelská
(zdravotní) péče

Domácí ošetřovatelská (zdravotní) péče je
již podle názvu zaměřená na ošetřování
a odbornou zdravotní pomoc. Tuto službu
vykonávají sestry, které mají bohatou praxi,
vzdělání a jsou velmi samostatné a soběstačné.
Péči indikuje ošetřující lékař. V praxi jde
nejčastěji o ošetřování akutních nebo
chronických onemocnění u lidí ve stáří,
nemohoucnosti či špatné sociální situaci
v domácím prostředí (není nutná hospitalizace
nebo na hospitalizaci navazuje). Tato péče může
být poskytována na tři hodiny denně, sedm dní
v týdnu a bývá hrazena zdravotními
pojišťovnami.
Při potřebě zvýšené péče je možné předepsat
tzv. signální kód, kdy je hrazeno až šest hodin
péče. Samozřejmostí je možnost častější
návštěvy, ale ta je pak již hrazena samotným
klientem. Některé agentury domácí péče
zajišťují i půjčení kompenzačních pomůcek
(berle, chodítka, zvedák do koupelny atd.).
Nejčastěji domácí ošetřovatelskou péči lékař
indikuje:
• při péči o imobilního člověka, s nutností
zajištění jeho fyziologických potřeb,
• u hojení ran a nutnosti převazů těchto ran,
proleženin,
• u diabetiků (kontroly glykemií, aplikace
inzulínu),
• při nutnosti odběrů biologického materiálu,
• u rehabilitace,

Domácí péče zahrnuje velké množství činností

• při péči o stomie, tracheostomie, močové
katétry a jiné,
• při měření krevního tlaku, teploty, pulsu.
Informace o domácí ošetřovatelské péči vám
poskytne váš ošetřující lékař, popřípadě sestra
ve vaší oblasti. Adresy různých agentur
poskytujících tuto péči lze nalézt také
na internetových stránkách.

Domácí pečovatelská služba

Tato služba je poskytována a navrhována
různým lidem či rodinám. Nejčastěji je
využívána pro osoby, které již nejsou schopny
zabezpečit všechny své denní zvyklosti
a potřeby, dále u sociálně znevýhodněných,
jako pomoc zdravotně či tělesně postiženým
a pomoc rodinám s postiženým dítětem.

Všechny formy této pomoci mají za cíl, aby
klient a jeho rodina žili co nejvíce
plnohodnotným životem ve svém domácím
prostředí.
Tato služba se platí, a to buď plně, nebo
částečně, a zajišťují ji pečovatelky. Jedná se
především o pomoc při běžných denních
činnostech, jako je například hygiena, zajištění
stravy a chodu domácnosti.
Oba typy péče jsou v dnešní době velkou
výhodou, umožňují být v domácím prostředí,
udržovat sociální kontakt s rodinou i mít pocit
bezpečí v nelehké situaci. Pamatujme však, že
vždy záleží na člověku samotném, jak se
k nabízené a poskytované péči postaví a co
udělá pro to, aby tato péče byla přijatelná
a příjemná pro obě strany.
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Jaké
respirační
a inhalační
pomůcky
hradí
pojišťovna?
Text: Jakub Šesták, Mgr. Helena Švábová
Foto: archiv
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• nebulizátor k inhalátoru (nástavec)
– hrazen maximálně 1 kus / 2 roky do výše
600 Kč, předpis podléhá schválení revizním
lékařem.
Některé respirační a inhalační pomůcky jsou
pacientům zapůjčovány, a to rovněž na základě
schválení revizním lékařem:
• koncentrátor kyslíku (stacionární + mobilní)
– pomůcka je pojištěnci zapůjčována,
zapůjčení podléhá schválení revizním
lékařem a poskytnutí je vázáno na smlouvu
s ústředím VZP,
• Homeolox (tekutý kyslík) – pomůcka je
pojištěnci zapůjčována, podléhá schválení

revizním lékařem; poskytování je vázáno
na smlouvu s ústředím VZP,
• přístroj CPAP – pomůcka je pojištěnci
zapůjčována, hrazen maximálně
1 kus / 10 let do výše 40 000 Kč, předpis
podléhá schválení revizním lékařem,
• přístroj BiPAP – pomůcka je pojištěnci
zapůjčována, hrazen maximálně
1 kus / 10 let do výše 60 000 Kč, předpis
podléhá schválení revizním lékařem.
Ostatní pomůcky, které nejsou v sazebníku, se
schvalují individuálně. Předepsání pomůcky je
vždy nutné konzultovat s vaším lékařem. Pomůcky,
které nejsou uvedené v sazebníku pojišťovny, vždy
podléhají schválení revizního lékaře.

Výrobci přizpůsobují
inhalátory dětským
pacientům

Často se ptáte, na jaké pomůcky
k ventilátoru máte nárok v rámci
zdravotního pojištění. Proto
jsme se rozhodli zveřejnit souhrn
nejdůležitějších pomůcek a změn,
které pojišťovny v poslední době
udělaly.

R

espirační a inhalační pomůcky
předepisuje pacientovi smluvní lékař
pojišťovny na základě poukazu. Podle
typu zdravotní pomůcky se jedná
o lékaře následujících odborností: odbornost
označovaná zkratkou TRN (plicní oddělení),
ALG (alergologie), OTO (ORL oddělení),
NEU (neurologie), PED (pediatrie).

Podmínky pro poskytování příspěvků
Při pořízení pomůcky můžete využít
příspěvek pojišťovny vždy jednou za přesně
vymezené období v řádu let, přičemž je
stanovena maximální výše příspěvku
v korunách:

• inhalátor kompresorový – hrazen je
maximálně 1 kus / 5 let, do výše 4 500 Kč,
předpis podléhá schválení revizním lékařem,
• inhalátor ultrazvukový – hrazen maximálně
1 kus / 10 let, do výše 4 500 Kč, předpis
podléhá schválení revizním lékařem,
• spirometr osobní – hrazen maximálně
1 kus / 3 roky, do výše 300 Kč, předpis
podléhá schválení revizním lékařem,

Inhalátor je pro mnoho pacientů
nepostradatelnou pomůckou

Kyslíkový koncentrátor
SimplyGo značky Philips umožňuje uživateli větší mobilitu
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Příspěvek na péči lze nyní vyřídit
při pobytu v nemocnici

Text: Marie Ochmanová,
zdravotně sociální pracovnice, Nemocnice Znojmo
Foto: Ingimage.com

Dříve zákon nedovoloval, aby si hospitalizovaní pacienti vyřídili příspěvek na péči v nemocnici. Po podání
žádosti bylo řízení pozastaveno po dobu, kdy byl pacient ve zdravotnickém zařízení, a v řízení se
pokračovalo až po propuštění z nemocnice. Pacienti se tak ocitali v neřešitelných situacích. Díky nové
legislativě již hospitalizace není překážkou pro vyřízení příspěvku na péči.
K čemu je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je státní dávka určená pro
osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické
osoby. Z poskytnutého příspěvku pacient hradí
pomoc, kterou mu může poskytovat osoba
blízká, asistent sociální péče, registrovaný
poskytovatel sociálních služeb (například
pečovatelská služba, domov pro seniory ad.),
dětský domov nebo speciální lůžkové
zdravotnické zařízení hospicového typu.
Jsou stanoveny čtyři stupně závislosti
na pomoci jiné fyzické osoby. Stupeň závislosti se
hodnotí podle počtu základních životních potřeb,
které pacient není schopen bez cizí pomoci
zvládat. V případě péče o pacienta ve druhém až
čtvrtém stupni závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby se pečujícímu člověku doba péče
započítává do důchodového pojištění.
O příspěvek na péči je třeba požádat úřad práce,
kam žadatel přísluší podle trvalého bydliště.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI OD 1. SRPNA 2016
Stupeň závislosti

Příspěvek / měsíc
(péče o osoby do 18 let věku)

stupeň I (lehká závislost)

3 300 Kč

880 Kč

stupeň II (středně těžká závislost)

6 600 Kč

4 400 Kč

stupeň III (těžká závislost)

9 900 Kč

8 800 Kč

stupeň IV (úplná závislost)

13 200 Kč

13 200 Kč

Šetření může probíhat v nemocnici

Od 1. srpna 2016 platí zákon č. 189/2016
Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Změny přinesly nejen navýšení
příspěvku na péči o deset procent (viz tabulka),
INZERCE

ZAPOJILI JSME SE DO PROJEKTU WWW.GIVT.CZ

1.
Vyberte e-shop a DUPV Dech života

2.
Klikněte na „Zahájit nákup“

Příspěvek / měsíc
(péče o osoby starší 18 let)

3.
Nakupte jak jste zvyklí

4.
Část vaší útraty půjde
na naši organizaci!
Nezaplatíte ani korunu navíc.

ale tento zákon také umožňuje provádět
sociální šetření ohledně příspěvku na péči
přímo v nemocnici.
V praxi to vypadá tak, že hospitalizovaný
pacient, jenž si podává nebo má v řízení žádost
o příspěvek na péči, případně návrh na změnu
výše příspěvku na péči, doloží příslušnému
úřadu práce potvrzení o hospitalizaci, která
splňuje zákonem stanovené podmínky. Podle
zákona by se mělo jednat o nepřetržitou,
dlouhodobou hospitalizaci pro jednu diagnózu,
která trvá déle než šedesát dní.
Poté se do nemocnice dostaví sociální
pracovník z úřadu práce, aby zde provedl
sociální šetření, a celé řízení o příspěvku
na péči se dá do pohybu. Následuje obvyklý
postup, kdy si okresní správa sociálního
zabezpečení vyžádá lékařskou zprávu, a potom
už posudkový lékař rozhodne.
Dříve zákon nedovoloval, aby si
hospitalizovaní pacienti vyřídili příspěvek na péči
v nemocnici. Po podání žádosti bylo řízení
pozastaveno po dobu, kdy byl pacient
ve zdravotnickém zařízení, a v řízení se
pokračovalo až po propuštění z nemocnice. Bylo
to nedořešené zejména pro ty pacienty, kteří byli
dlouhodobě hospitalizováni například v léčebně
dlouhodobě nemocných, jejich zdravotní stav
neumožňoval propuštění do domácího prostředí,
zároveň však nebylo možné příspěvek na péči
vyřídit. V domovech pro seniory a jiných
zařízeních sociální péče přitom dávají přednost
klientům, kteří již mají příspěvek na péči vyřízený.
Nový zákon tedy přispěl k urychlení
vyřízení příspěvku i při dlouhodobém pobytu
v nemocnici.
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Péče o pacienta
s tracheostomickou kanylou
Text: Mgr. Michaela Hlávková, Bc. Jitka Coufalová

Každý dospělý nebo dítě se může dostat do situace, kdy mu bude zavedena tracheostomická kanyla. Buď
z důvodu indikace obstrukce horních dýchacích cest způsobené tumory, těžkými traumaty, oboustrannou
parézou hlasivek, nebo kvůli zavedení dlouhodobé ventilační podpory. Výhodou tracheostomické kanyly je
trvalý přístup do dýchacích cest, nevýhodou pak nutnost chirurgického výkonu.

P

oužití kanyly usnadňuje péči
o dýchací cesty, je možné provádět
důkladnější hygienu dutiny ústní,
snazší je i manipulaci s nemocným.
Dochází ke zmenšení mrtvého dechového
prostoru a kanyla také umožňuje příjem per os,
poskytuje větší komfort pro nemocného
a usnadňuje fázi odpojování nemocného
od ventilátoru.

Péče o tracheostomickou kanylu

Tracheostomickou kanylu je potřeba
pravidelně ošetřovat a měnit. Velkou pozornost
je nutné věnovat okolí tracheostomické kanyly.
Musíme sledovat případné změny na kůži,
například zarudnutí, hnisavý sekret atd. Kanylu
je také nutné sterilně převazovat alespoň
dvakrát denně v rámci celkové hygieny a vždy
v případě potřeby. Nejprve pacienta odsajeme
a odstraníme původní podložení. Poté
zkontrolujeme a očistíme okolí s pomůckami
k tomu určenými. Kanyla musí být správně
zafixována. Fixaci kanyly můžeme provádět
speciálním fixačním páskem, tkalounem nebo
obinadlem. Fixace musí být přiměřená, aby
nedošlo k porušení kožní integrity
a nedocházelo ke změně polohy kanyly.

Aktivní zvlhčovač
Hamilton-H900

Odsávání z tracheostomie

U pacientů, kteří mají nově zavedenou
tracheostomii, dochází v prvních dnech
ke zvýšené sekreci hlenu. Hlen se hromadí
v dýchacích cestách a ztěžuje tak dýchání.
Stagnace hlenu je zároveň rizikem pro vznik
infekce. Pacienti většinou nedokážou
nahromaděný hlen sami účinně vykašlat, proto
musí být odsáván. Odsávání je výkon, u něhož
je nutné dodržet určité zásady šetrnosti, délky
a frekvence odsávání, abychom předešli
možným komplikacím. Odsávání provádíme
pomocí vakuové nebo elektrické odsávačky.
U dlouhodobých nebo trvalých nosičů kanyl se

epitel v dýchacích cestách mění z cylindrického
s řasinkami na vrstevnatý dlaždicový epitel
s minimální tvorbou sekretu.
Frekvence odsávání se přizpůsobuje
potřebám nemocného, časté odsávání není
vhodné ani pro nemocného, ani pro dýchací
cesty. Odsává se krátkým, přerušovaným
podtlakem, v časovém intervalu maximálně
4–5 sekund. Sterilní odsávací cévka se zavádí
až k místu pevného odporu, povytáhne se
o 1 cm a pak se za stálého vytahování cévky

odsává. Odsávání se může provádět otevřeným
nebo uzavřeným způsobem. Odsávání
otevřeným způsobem probíhá za pomoci
sterilních odsávacích katétrů různé velikosti,
na jedno použití. Odsávání uzavřeným
způsobem se nejčastěji používá na JIP/ARO
oddělení, jedná se o uzavřený systém typu
Trach-care, kdy se systém při odsávání nemusí
rozpojovat a katétr zůstává sterilní.
Doporučenou dobu použití garantuje výrobce,
většinou to bývá 72 hodin.
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Mezi komplikace, které mohou vzniknout
při tracheálním odsávání, řadíme například
poškození tracheální sliznice, zanesení infekce
do dýchacích cest, hypertenzi, hypoxémii,
vyvolání arytmií atd.

Lavážování

Provádí se při zaschlých, krvavých krustách,
při hustém a vazkém hlenu, který se hůře
odsává. Lavážování provádíme před nebo
během odsávání, kdy do dýchacích cest podél
stěny kanyly aplikujeme malé množství
(1–5 ml) solného roztoku nebo sekretolytika.
Necháme roztok působit. Pacient se prodýchá,
zkusí odkašlat a poté rozpuštěný hlen odsajeme.

Zvlhčování a ohřívání
vdechované směsi

Nedílnou součástí péče o tracheostomickou
kanylu patří zvlhčování a ohřívání vdechované
směsi. Za fyziologických podmínek ohřívají
a zvlhčují vdechovaný vzduch horní cesty
dýchací. U pacienta s tracheostomií je tato
funkce dýchacího systému zcela vyřazená. Pro
zachování optimální funkce respiračního epitelu
je nutné tuto funkci plně nahradit. Pokud
vdechované plyny nebudou uměle zvlhčovány
a ohřívány, objevuje se vysoké riziko komplikací,
například zadržování sekretu, což může mít
za následek vznik infekce dolních dýchacích cest,
snížení kašlacího reflexu, zvýšení viskozity sputa

Pomůcky pro
pasivní zvlhčování
(umělý nos)

Zvlhčovač MR850 novozélandského výrobce Fisher & Paykel

způsobující obturaci dýchacích cest a vzniku
atelektáz. Vdechovaná směs by měla mít teplotu
minimálně 30 °C a vlhkost okolo
70–100 procent.
Zvlhčení a předehřátí vzduchu můžeme
dosáhnout dvěma způsoby – aktivním
a pasivním zvlhčováním. Aktivní zvlhčování je
součástí ventilátoru a je zajištěno prouděním
vdechovaného vzduchu, který prochází přes
komorový systém obsahující ohřátou sterilní
vodu, v níž dochází k ohřívání a zvlhčení plynů.
(Marková, Fendrychová, 2006, s. 92). Výhodou
této metody je kvalitní ohřátí, zvlhčení,
nezvětšující se mrtvý dýchací prostor, stálost
nastavené teploty. Další možností je napojení
vyhřívaných dýchacích okruhů. Nevýhodou je
větší riziko pomnožení mikroorganismů. Mezi
aktivní zvlhčovače řadíme průtokový

probublávací zvlhčovač, tepelný zvlhčovač
využívající elektricky vyhřívanou vodní nádobu
nebo ultrazvukový inhalátor.
Druhou metodou je pasivní zvlhčování
využívající specifických pomůcek, takzvaných
výměníků tepla a vlhkosti (filtr HME, head and
moisture exchanger), který je vložen mezi
dýchací cesty pacienta a okruh ventilátoru. Při
výdechu zadržují teplo i vlhkost
z vydechovaného vzduchu a v průběhu nádechu
je předávají vdechované směsi. Výhodou této
metody je jednoduší manipulace, ale naopak
nevýhodou je zvětšování mrtvého prostoru
a nebezpečí neprůchodnosti dýchacích cest
sekretem. Mezi pasivní zvlhčovače patří
takzvaný umělý nos, který se využívá u pacientů
se spontánním dýcháním a zachycuje až
70 procent vlhkosti z vydechovaného vzduchu.

Literatura
Marková, Marta, Fendrychová, Jaroslava: Ošetřování pacientů s tracheostomií. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2006. s. 101. ISBN 80-7013-445-3.
Freeman, Samantha: Care of adult patiens with a temporary tracheostomy. Nursing standard [online]. 2011, vol. 26, iss. 2, p. 49–56.
[cit. 2013-11-14]. ISSN 0029-6570. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=fb13c6b9-8078-4a6c-96df5c1ed0c5b676%40sessionmgr4001&hid=4107
Kapounová, G.: Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1830-9.
Klimešová, Lenka, Klimeš, Jiří: Umělá plicní ventilace. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2011. s. 110. ISBN 978-80-7013-538-9.
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Kritéria pro spoluúčast
pojišťovny při nákupu
asistenta kašle
Text: Jakub Šesták
Foto: archiv

Dlouhou dobu se neziskové
organizace snažily zařadit
asistenta kašle do sazebníku
pojišťoven. Letos v únoru se vše
podařilo a asistenta si můžete
nechat předepsat za spoluúčasti
pojišťovny. Jaké podmínky
musíte splňovat a jaká vyšetření
čekají na pacienty, kteří asistenta
potřebují, se dozvíte níže.
Indikační kritéria ZP asistent
kašle (kód 0171665)

a)	
s poklesem vitální kapacity pod 50 %
náležité hodnoty,
b)	se snížením vrcholového výdechového
průtoku pod 2,7 l/s,
c)	
se snížením vrcholového průtoku vzduchu
při kašli pod 160 l/min,
d)	se snížením hodnot maximálního
nádechového ústního (nosního) tlaku pod
80 % náležité hodnoty,
e)	se snížením hodnot maximálního
výdechového ústního tlaku pod 80 %
náležité hodnoty,
f)	se sníženou saturací hemoglobinu kyslíkem
pod 90 %,
g)	
s opakovanými aspiracemi potravy,
h)	s výskytem svalové únavy dýchacích svalů
znemožňující provést efektivní zakašlání.

Asistenta kašle indikujeme při
následujících onemocněních:
• spinální svalová atrofie,
• muskulární dystrofie,
• myopatie,
• dětská mozková obrna,
• transversální míšní léze,
• amyotrofická laterální skleróza,
• ostatní vzácná onemocnění spojená
s poruchou expektorace (např.
poruchy metabolismu, Charcot Marie
Tooth, Huntingtonova choroba).
Přitom musí být splněny tyto
podmínky: Neefektivní kašel, který je
spojený se stagnací bronchiálního sekretu,
s nedostatečnou schopností vytvořit efektivní
vrcholový průtok vzduchu během kašle
a s oslabením nebo únavou dýchacích svalů
v jedné ze tří níže popsaných situací.

Rozdělení pacientů do kategorií

Pojišťovny uvádí dvě kategorie pacientů:
spolupracující dítě či dospělý a nespolupracující
pacienti.
A) Spolupracující dospělí:
Neefektivní expektorace spojená se splněním
alespoň čtyř z uvedených kritérií:
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výdechového ústního tlaku pod 80 %
náležité hodnoty,
e)	
se sníženou saturací hemoglobinu kyslíkem
pod 90 %,
f)	
s opakovanými aspiracemi potravy,
g)	
s výskytem svalové únavy dýchacích svalů
znemožňující provést efektivní zakašlání.
Současně je nutná spolupracující rodina
nebo jiný opatrovník, aby byla zabezpečena
terapie pomocí tohoto přístroje.
C) Nespolupracující pacienti:
U dospělých i dětských pacientů, u kterých
není možné z důvodu závažnosti jejich
zdravotního stavu, nízkého věku či
nedostatečné spolupráce provést spirometrické
vyšetření a vyšetření maximálního
nádechového a výdechového ústního tlaku, je
indikace přístroje provedena na podkladě
klinických projevů neefektivní expektorace.
Současně je nutná spolupracující rodina nebo
jiný opatrovník, aby byla zabezpečena terapie
pomocí tohoto přístroje.
Na základě nastavení nádechového
a výdechového tlaku u konkrétního pacienta
došlo k vzestupu PCF naměřeného na přístroji
CoughAssist během vstupního hodnocení
(vyšetření na přístroji s nejnižší možnou
tlakovou podporou +5cmHO a – 5 cmHO)
o 15 % a více v porovnání PCF na počátku
a po léčebném nastavení přístroje.
Nastavení asistenta kašle provádí
pracovníci ve zdravotnickém zařízení při
zaškolování v zacházení s přístrojem nebo
pověření pracovníci dodavatelských
společností po konzultaci s ošetřujícím
lékařem. Na českém trhu působí dvě
dodavatelské společnosti a pacient má
možnost zvolit si dodavatele asistenta kašle.

Kontraindikace pro používání
přístroje

Asistent kašle CoughAssist E70

B) Spolupracující děti:
Neefektivní expektorace spojené se
splněním alespoň čtyř z níže uvedených
kritérií:
a)	
s poklesem vitální kapacity pod 60 %
náležité hodnoty normy,
b)	se snížením vrcholového výdechového
průtoku pod 70 % náležité hodnoty,
c)	
se snížením hodnot maximálního
nádechového ústního (nosního) tlaku pod
80 % náležité hodnoty,
d)	se snížením hodnot maximálního

•
•
•
•
•
•
•
•

pneumotorax
barotrauma
pneumomediastinum
rozsáhlé bulózní postižení plic
akutní plicní edém
syndrom akutní respirační tísně
hemoptýza
stav po recentní plicní operaci
(lobektomie, pneumonektomie)
• drenáž mozkových komor
U jiných klinických situací je zdravotnický
prostředek asistent kašle hrazen ve výši
3 462 Kč (kód 0171800).
Zdroj:
Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P
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Péče o dutinu ústní u pacientů na UPV
Text a foto: Mgr. Moravčík Branislav, KARIM FN Brno

Mikroorganizmy, které kolonizují ústa, výrazně zvyšují riziko zánětu plic spojeného s umělou plicní ventilací
a v ústech pacientů na UPV se kolonizují v zubním plaku a na sliznici úst. U pacientů dochází ke změnám
v mikrobiální flóře dutiny ústní, kde převládají především gramnegativní a jiné virulentní organismy. Při péči
o dutinu ústní je třeba dodržovat osvědčená pravidla.
Pomůcky:

• měkký zubní kartáček (případně
kartáček jednorázový či s možností
napojení na odsávání)
• zubní pasta
• ústní voda či antiseptický roztok
s obsahem chlorhexidinu
• oblíbené nápoje, polévky
• pěnové štětičky
• odsávačka
• emitní miska
• dřevěné špachtle
• případně ústní rozvěrač
• osobní ochranné pomůcky – rukavice
ústenka

Postup:

Správná péče o dutinu ústní snižuje riziko
vzniku infekcí

Zásady péče o dutinu ústní

Před samotnou péči o dutinu ústní pečlivě
zkontrolujeme stav dutiny ústí – stav sliznic,
jazyka, rtů, zubů – a pátráme po defektech,
zarudnutí, případně jiné patologii. Do dutiny
ústní pacienta nikdy nevnikáme násilím, neboť
tím může dojít k poranění tkání či zubů. Ústní
rozvěrač používáme pouze v krajním případě.
Čištění zubů by se mělo provádět minimálně
dvakrát denně pomocí měkkého zubního
kartáčku. Součástí je vyčištění jazyka, dásní
a sliznic dutiny ústní s odsátím sekretů z dutiny
ústní, případně prostoru nad obturační
manžetou kanyly – subglotického prostoru.
V rámci prevence vzniku ventilátorové
pneumonie je vhodné dutinu ústní vytírat
pomocí pěnových štětiček s antiseptickým
roztokem s obsahem chlorhexidinu třikrát
denně. Očista dutiny ústní se provádí
s minimálně dvacetiminutovým odstupem
po očistě zubů, abychom předešli traumatizaci
zubní skloviny.

Postup pro vytírání dutiny ústní

Otíráme dásně pacienta od stoliček
po řezáky, nejdříve horní čelist zprava, poté
zleva. Stejným postupem postupujeme u dolní
čelisti. Poté vytíráme jazyk od kořene ke špičce;
postupujeme šetrně, abychom u pacienta
nevyvolali dávicí reflex. Jako poslední vytíráme
tvrdé patro, opět zezadu směrem dopředu. Také
zde postupujeme šetrně, abychom pacienta
nepodráždili ke zvracení.
Dutinu ústní vytíráme navlhčenými
molitanovými štětičkami dle potřeby pacienta
(zajištění vlhkosti sliznice dutiny ústní).
Využíváme přitom chuťové preference pacienta,
k vytírání lze použít štětičky namočené
do oblíbených nápojů, polévek, ke zvlhčení úst je
možné použít i takzvané cucací váčky. V případě
potřeby lze k vytírání dutiny ústní využít
i léčivých odvarů z bylin, například heřmánku,
šalvěje. Dle potřeby pacienta odsáváme sliny
z dutiny ústní pomocí jednorázových odsávacích
cévek za přerušovaného sání.

1.	Připravte si veškeré pomůcky na dosah
k lůžku pacienta.
2.	Proveďte hygienickou dezinfekci rukou.
3.	Oblečte si osobní ochranné pomůcky.
4.	Informujte pacienta o plánovaném
výkonu – dle jeho aktuálních
kognitivních a mentálních možností
(možnosti a schopnosti vnímat).
5.	Pacienta uveďte do vhodné polohy.
6.	Odsajte z dutiny ústní přebytečné sliny
a sekrety.
7.	Šetrně vyčistěte zuby a jazyk pomocí
zubního kartáčku. K dočištění dásní,
sliznic a jazyka použijte pěnové štětičky
(důležitá je mechanická očista
a odstranění zubního plaku).
8.	Zbavte dutinu ústní zbytků pasty a slin
šetrným odsátím a vytřete ji pěnovými
štětičkami s obsahem antiseptického
roztoku s chlorhexidinem (roztok se
naváže na sliznice a zuby a jeho účinek
přetrvává až 12 hodin) – dodržujte
časový odstup 30 minut po vyčištění
zubů.
9.	Ukliďte pomůcky.
10.	Proveďte hygienickou dezinfekci
rukou.
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Kůň jako lék
Text: Lenka Žáková Foto: Ingimage.com

V současné době máme to
štěstí, že se stále objevují
nové způsoby léčby různých
onemocnění a neduhů.
Jednou z těchto možností
je i takzvaná animoterapie
– tedy léčba, při které jsou
(spolu)terapeuty různá domácí
zvířata. K nejčastějším patří
canisterapie (psi), felinoterapie
(kočky) a hipoterapie (koně).
Význam animoterapie v poslední době roste
i díky tomu, že se interakcí mezi lidmi a zvířaty
zabývá stále více odborníků. Příčinou může být
narůstající odcizování se člověka přírodě.
Následkem toho je nedostatek vazeb a podnětů,
se kterými se člověk dříve běžně setkával. Lidé
jsou osamělejší, i když kolem sebe mají veškerou
modrní techniku, která je má spojovat s okolím.

Léčebné využití koně není žádnou novinkou.
O pozitivním vlivu jízdy na koni se zmiňuje již
starořecký lékař Hippokrates, první písemně
doložené lékařské doporučení k jízdě pochází ze
druhého století našeho letopočtu od lékaře
Galéna. V naší době dochází k většímu rozvoji
hipoterapie od šedesátých až sedmdesátých let
dvacátého století.
Léčebné využití koně neboli hiporehabilitace
má následující formy:
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Hipoterapie je nejrozšířenější formou
animoterapie. Využívá trojrozměrného pohybu
koňského hřbetu, který se přenáší na klienta.
rytmický pohyb může ovlivnit různé
pohybové a funkční poruchy (DMO,
roztroušená skleróza, skolióza, spasmy
a plegie a další).
Léčebné pedagogicko-psychologické
ježdění (LPPJ) je metoda psychoterapie,
jež při léčbě psychiatrických,
psychologických a emocionálních poruch
využívá koně a interakce s ním. Cílem je
ovlivnit psychiku klienta, vybudovat motivaci,
odstranit strach, snížit agresi atd.
U sportu handicapovaných už se tak zcela
nejedná o terapii. Je především možností, jak se
i lidé s určitým handicapem mohou zapojit
do jezdeckého sportu. Získávají tak nejen dobrý
pocit ze sebe a radost ze sportovního vyžití, ale
i přátelství těchto krásných zvířat. Zároveň jsou
v interakci s jinými lidmi a necítí se vyřazeni ze
společnosti.
Literatura:
Holý, Hornáček – Hipoterapie – Léčba pomocí koně,
Z. Nerandžič – Animoterapie aneb Jan nás zvířata
umí léčit,Česká hiporehabilitační společnost –
Hiporehabilitace.

Úsměv, který pomáhá
Text: V
 ěra Kadlecová, ředitelka Velvet Smile, o. p. s.

Jsme tu pro vás a vaše blízké. I tato věta může charakterizovat práci
obecně prospěšné společnosti Velvet Smile. Mladá charitativní organizace
pomáhá dětem a mladým lidem s různým typem onemocnění i fyzickým či
mentálním postižením. Velká část pomoci směřuje k rodinám, které pečují
o své nemocné nebo postižené dítě v domácím prostředí. Podpory Velvet
Smile se dostává rovněž obětem domácího násilí.

V
Velvet Smile pomáhá rodinám nemocných
a handicapovaných dětí

elvet Smile podporuje konkrétní
žádosti, které se nejčastěji týkají
příspěvku na rehabilitační nebo
speciální hygienické pomůcky,
zdravotnický materiál, speciální potraviny
a další. Devízou organizace je maximální
individuální přístup ke každé žádosti, rodině
a nemocnému, s nimiž spolupracuje.
V mnoha případech nejde pouze
o jednorázový příspěvek nebo materiální
pomoc, ale o dlouhodobou spolupráci, která
přerůstá i do jiných podpůrných projektů
Velvet Smile. Jedním z nich je „Maminko,
usměj se!“, u jehož zrodu stála dobrá myšlenka,
ale také přesvědčení, že je nezbytné si i v těžké
životní etapě najít chvíli pro osvěžení mysli

a ducha, načerpat novou energii a setkat se
s novými lidmi. Nové zážitky a jejich sdílení
zpestří domácí či nemocniční stereotyp, avšak
mnoho pečujících maminek si tuto potřebu
nejen běžně nedopřává, ale často si ji vyčítá
a podvědomě ji odmítá. Je to však právě
pozitivní naladění, pohoda a energie maminky,
které přímo působí na pečované dítě.
Projekt „Maminko, usměj se!“ myslí
i na další členy rodiny a zapojuje je do dění.
Tatínkové, sourozenci či prarodiče jsou
nedílnou součástí života nemocného či
postiženého dítěte a daná životní situace se
bezprostředně dotýká i jich. Společné zážitky
usnadňují rodinám návrat do běžného života.
Jednou z rodin, které pomáháme, je rodina
Elišky S. z Brna, jejíž snímek zdobí titulní
stranu tohoto čísla (pro Velvet Smile ji
vyfotografovala Věra Zlevorová, BabyPhoto).
Kontakt a další informace o Velvet Smile, o. p. s.
jsou dostupné na facebook.com/velvetsmileops
a na www.velvetsmile.com.
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Ventilátory pro domácí
umělou plicní ventilaci
Text: Jakub Šesták

Který ventilátor je „nejlepší“ a který „nejhorší“? Na tuto otázku vám
neodpovíme, protože každý ventilátor je jiný a každý má své klady
a zápory. Připravili jsme však pro vás podrobné srovnání parametrů
pěti ventilátorů dostupných v České republice.

J

ako pečující osoby řešíte velikost,
výdrž na baterii a další aspekty, které
jsou důležité z hlediska každodenních
aktivit, ať se jedná o návštěvu školy,
procházky či jiné činnosti. Lékař, který DUPV
indikuje, bude zase posuzovat například
možnost volby několika na sobě nezávislých
ventilačních režimů, možnosti alarmů a jiné
ventilační parametry.
V dnešní době se plicní ventilace stále více
používá k dlouhodobé léčbě mnoha forem
závažných chronických respiračních selhání
v domácím prostředí. V posledních letech se
kvalita ventilátorů pro dlouhodobou domácí
umělou plicní ventilaci výrazně zlepšila
a současně se také zvýšil počet dostupných
zařízení. Širší nabídka je jistě výhodou, avšak
výběr optimálního zařízení pro konkrétního
pacienta je o to obtížnější. Kliničtí lékaři při
výběru plicního ventilátoru spoléhají na osobní
zkušenosti a na výsledky studií. V ideálním
případě by se výběr měl opírat o silné vědecké
zdůvodnění, založené na předem stanovených
předpokladech a výsledcích v intenzivní péči.
To umožňuje lékaři brát zřetel na technickou
výkonnost ve vztahu ke klinickému stavu
pacienta a k základnímu onemocnění.

Jak ventilátor funguje?

Stručně řečeno, plicní ventilaci lze považovat
za sérii po sobě jdoucích funkcí, které mění
vstupní energii na mechanický výstup
charakterizovaný ventilačními proměnnými,
jako jsou tlak, průtok nebo objem.

Uživatelské rozhraní

Ovládací panel umožňuje uživateli nastavit
parametry ventilátoru a toto nastavení ověřit.
Některé parametry jsou nastaveny přímo,
zatímco jiné zobrazované údaje jsou odvozeny
z měřených hodnot. Vzhledem k současné
generaci plicních ventilátorů je uživatelským
rozhraním obyčejně dotyková obrazovka nebo
rotační snímač. U většiny plicních ventilátorů

se používá dvoustupňový proces změny a přijetí
daného parametru. Většina ventilátorů
umožňuje zablokovat nastavení ventilátoru,
takzvané „domácí rozhraní“, aby nedošlo
k nechtěné manipulaci ze strany uživatele.

Bezpečnostní a zabezpečovací systémy
Bezpečnostní systém ventilátoru zajišťuje,
aby nedošlo k poškození pacienta v důsledku
poruchy. V případě výpadku elektrického
proudu se systém přepne na provoz
z integrované baterie. Součástí těchto systémů
jsou rovněž funkce řízené mikroprocesory,
které spouští automatizovanou reakci
na mimořádné události, jako je retrográdní
ventilace v případě apnoe (back-up ventilace).
Bezpečnostní systém také musí upozornit
opatrovníka na událost, která vyžaduje zásah
na ventilátoru. Tyto události mohou být
technického rázu (tj. vztahující se k výkonu
ventilátoru), nebo klinické, jež nastanou
v důsledku změny stavu pacienta.
Všechny plicní ventilátory by měly mít alarm
(viz tabulka). K dispozici je výchozí nastavení
prahových hodnot alarmu, jejichž překročení
akustický alarm nebo vizuální indikátor
signalizuje. Tyto hodnoty by měly být stanoveny
případ od případu podle klinického stavu
pacienta a režimu ventilace. Během neinvazivní
ventilace je rovněž vhodné mít alarmy pro
významné úniky. Úniky jsou charakterizovány
snížením tlaku v dýchacích cestách, expiračním
dechovým objemem (Vt) v objemovém režimu
a stoupajícím inspiračním Vt a klesajícím
výdechovým Vt v režimu tlakově řízené ventilace
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při použití dvoucestného nebo jednocestného
ventilačního okruhu.

Monitorovací systém

Monitorovací systém je součástí většiny
ventilátorů a ukazuje správnou funkci přístroje.
Je nesmírně důležitý při optimalizaci
ventilačních parametrů u většiny pacientů.
Přímá vizualizace času a tlaku za časový průběh
poskytuje cenné informace o kvalitě
ventilačního režimu a pacientské interakce
(například neefektivní respirační úsilí,
automatické spouštění dechového cyklu).
Přímo měřitelnými veličinami jsou u každého
ventilátoru tlak působící na dýchací cesty
a průtok, zatímco ostatní parametry mohou být
odvozeny z analýzy těchto hodnot. Měřené
veličiny a odvozené parametry mohou být
zobrazeny na grafickém displeji jako grafy či
číselné údaje. Kontinuální zobrazení tlaku
v dýchacích cestách, průtoku nebo objemové
křivky jsou k dispozici u většiny ventilátorů.
Některé ventilátory disponují doplňkovými
nástroji k monitorování oxymetrie, nebo třeba
oxidu uhličitého.

Závěrem

Volba plicního ventilátoru by měla být
založena na základních znalostech specifických
funkcí přístroje a porozumění fyziologickému
zdůvodnění. Je důležité pochopit, jak souvisí
tyto funkce a interakce s prostředím
a potřebami pacientů. Jakmile bylo dosaženo
tohoto cíle, může být ventilátor vybrán
na základě konkrétních potřeb (důležitými
faktory jsou zejména bezpečnost a pohodlí),
s adekvátními náklady.
Ventilátory uvedené v tabulce byly navrženy
pro domácí umělou plicní ventilaci. Ze svého
pohledu považuji ventilátory v tabulce
za nejlepší vysoce sofistikované přenosné
ventilátory, které představují špičku v dnešní
domácí ventilaci. Všechny jsou vybaveny
vnitřní baterií s dlouhou životností, alarmy
a bezpečnostními systémy, jež jsou nejen
schopny reagovat na chybné funkce ventilátoru
(například elektrickou poruchu), ale také
umožňují mobilitu pacienta.

Literatura:
Windisch, W.: Quality of life in home mechanical ventilation study group. Impact of home mechanical
ventilation health-related quality of life. Eur Respir J 2008; 32: 1328–1336.
Thille, A. W., Lyazidi, A., Richard, J. C. et al.: A bench study of intensive-care-unit ventilators: new versus old
and turbine-based versuscompressed gas-based ventilators. Intensive Care Med 2009; 35: 1368–1376.
Gonzalez-Bermejo, J., Laplanche, V., Husseini, F. E. et al.: Evaluation of the user- friendliness of 11 home
mechanical ventilators. Eur Respir J2006; 27: 1236–1243
Blakeman, T. C., Branson R. D.: Evaluation of 4 new generation portable ventilators. Respir Care 2013; 58:
264–272
Amato, M. B., Barbas, C. S., Bonassa, J. et al.: Volume-assured pressure support ventilation (VAPSV). A new
approach for reducing muscle workload during acute respiratory failure. Chest 1992; 102: 1225–1234.
Bach, J. R., Alba, A. S. Tracheostomy ventilation. A study of efficacy with deflated cuffs and cuffless tubes.
Chest 1990; 97: 679–683.

JSI DOMA · číslo 3 · duben 2017

Název přístroje

TECHNIKA

23

Astral 150

Trilogy 100

T50

Vivo50

PB 560

3,2 kg

5 kg

5,3 kg

5,2 kg

4,5 kg

< 35 dB

< 35 dB

< 34 dB

< 30 dB

< 30 dB

110-230,
50/60 Hz,
možnost
i napájení
12/24 V

110-230,
50/60 Hz,
možnost
i napájení
12/24 V

110-230,
50/60 Hz,
možnost
i napájení
12/24 V

110-230,
50/60 Hz,
možnost
i napájení
12/24 V

110-230,
50/60 Hz

Vnitřní baterie

8h

3h

5h

4h

6h

Externí baterie

8 h,
možnost
dalšího
navýšení

4 h,
možnost
dalšího
navýšení

8 h,
možnost
dalšího
navýšení

8h

Maximální průtok
kyslíku (BP)

30 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min

15 l/min











Hmotnost
Hlučnost
při 10 cm H2O

Napájení

Použití u dětí

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SpO2











FiO2











EtCO2











PtCO2











Vzdálený alarm











Externí baterie











Transportní brašna
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Můj rok s Osmikráskami
aneb Jak je vidím já
Text: Anna Hlavicová Foto: archiv

Tým Osmikrásek je parta osmi žen, které se účastní akcí Cesty
za snem. Hlavním smyslem všech akcí je ukázat lidem s handicapem
i bez něj, že jsme si rovni.

S Osmikráskami na Metrostav
Handy Cyklo Maratonu

S

týmem Osmikrásek jsem se poprvé
setkala na počátku loňského roku
a hned bylo jasné, že to není
setkání poslední. Stala jsem se
jednou z patronek Osmikrásek pro rok 2016

Nezapomenutelná výprava na Ještěd

a v jeho průběhu jsme toho spolu hodně
zažily.
Prvním nezapomenutelným zážitkem nejen
pro mě byl společný oběd na Ještědu. Cestou
na vrchol se mi pokazil plicní ventilátor, který

alarmoval celou cestu lanovkou. Díky
výbornému technikovi se nám po telefonu
podařilo ventilátor zprovoznit. Vše dobře
skončilo a já jsem kromě chutného oběda
na Ještědu dostala jako dárek sádru, po které
jsem tolik toužila. Samozřejmě že mi ji museli
všichni podepsat na památku (Osmikrásky,
Osmikrasové i management Ještědu).
O pár týdnů později jsem se s Osmikráskami
setkala znovu. Tentokrát na startu Metrostav
Handy Cyklo Maratonu. V doprovodu
Osmikrásek, které se maratonu zúčastnily, jsem
prožila nejen předstartovní horečku, ale také
ostrý start. Startovní výstřel, projetí branou pro
závodníky a povzbuzování ostatních týmů. Tolik
zážitků v prostředí Pražského hradu.
Završením maratonu, kterého se zúčastnily
všechny týmy a jejich patroni, byl zážitkový
víkend v Poslově Mlýně v Doksech u Máchova
jezera. Některé disciplíny jsem absolvovala jako
skvělý fanoušek svého týmu. Mé postižení mi
nedovolilo zúčastnit se například projížďky
v minitanku, na koloběžce nebo elektrokole, ale
takový paintball, svezení na čtyřkolce nebo
večerní diskotéka, to byla teprve jízda.
Další akcí, na kterou mě holky doprovodily,
byl muzikál Mamma Mia.
Vyvrcholením projektu Cesty za snem se
stal slavnostní „Večer v Gala“, který se
uskutečnil v hotelu Pyramida, a ani moje mírné
nachlazení mi nezabránilo, abych si celý večer
užila. V rámci tohoto slavnostního večera byli
vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií
a mohlo by se zdát, že tím naše přátelství
a spolupráce skončily. Opak je ovšem pravdou
a už teď chystáme další akce.

Gala večer jako slavnostní vyvrcholení Cesty za snem
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Kdo jsou Osmikrásky?
Tým Osmikrásky tvoří osm žen, které se již třetím rokem staví na start
unikátního sportovně-integračního závodu Metrostav Handy Cyklo
Maraton, vedoucího napříč Českou republikou. Úkolem týmu je společně
zdolat 2 222 km v limitu 111 hodin.
Ve svém středu mají Osmikrásky každý rok handicapovanou
sportovkyni, která jim aktivně pomáhá ukrajovat naloženou porci
kilometrů. Cestu navíc absolvují pro vybraného patrona, člověka, jenž je
krátce po úrazu nebo nemoci, nebo který se s handicapem teprve učí žít.
Smyslem je ukázat, že nehandicapovaní a handicapovaní mohou společně
tvořit jeden fungující tým. Cílem maratonu je tedy především šířit
myšlenku integrace, přátelství, solidarity a vzájemné spolupráce.
Maraton byl a stále je jen začátek. Původní „prostý“ plán postavit se
výzvě maratonu a tím šířit jeho myšlenku se brzy rozrostl a přinesl
příležitost účastnit se v barvách Osmikrásek dalších zajímavých

Členky týmu Osmikrásky

sportovních i kulturních projektů během celého roku. Osmikrásky tak
nejen sportem podpořily patrony z různých dalších běžeckých
a cyklistických závodů a maratonská myšlenka se stala přirozenou
součástí životů všech Osmikrásek.

Pacientům se SMA a jejich blízkým
budou pomáhat SMÁci
Text: Ing. Ondřej Hlavica, předseda pacientské organizace SMÁci z. s.

Prosazovat a hájit zájmy pacientů
se spinální svalovou atrofií (SMA),
jejich rodin a dalších osob,
které o ně pečují, a všestranně
je podporovat, je cílem nově
vzniklého spolku SMÁci.
Dobrovolné sdružení založili
společně pacienti, jejich rodiče
a přátelé, kteří se chtějí podílet
na zajištění kvalitního života,
péče, podpory a účinné léčby
pacientů se SMA.
Získávání a sdílení informací

Ustavující schůze spolku SMÁci, z. s., se
uskutečnila v lednu 2017. Svou činnost zaměří
SMÁci na několik oblastí. Hlavní důraz budou
klást na zvyšování povědomí o SMA mezi laickou
a odbornou veřejností. SMA patří mezi vzácná
onemocnění, která mají velmi individuální
průběh. Zajištění kvalitní, účinné a efektivní léčby
a péče vyžaduje multidisciplinární spolupráci
založenou na dostatku informací. Proto budeme
spolupracovat se specialisty a odborníky
z různých oblastí.
Informovanost o možnostech a dostupnosti
léčby nabyla na významu na konci roku 2016,

kdy byl v USA schválen první lék. Mnoho
pacientů se obrací s dotazy nejen
na zakládající členy, ale také na ostatní
pacientské organizace, případně další
instituce. Jedná se zejména o dotazy týkající se
dostupnosti léčby v České republice a úhrady
zdravotními pojišťovnami.
Naší snahou je získat informace a zkušenosti
nejen od pacientů, kteří léčbu již absolvují
ve zdravotnických zařízeních v zahraničí, ale
také přímo od výrobců, které jsme již oslovili
s žádostí o spolupráci. Informace sbíráme
a budeme je průběžně zveřejňovat jak
na webových stránkách a na Facebooku, tak
na setkáních členů. Sledujeme také další
probíhající klinické studie a způsoby léčby,
o kterých budeme rovněž informovat.

Využití zahraničních zkušeností

Za velmi důležitou považujeme spolupráci
s ostatními organizacemi, jež se na zajištění
péče a podpory pacientů se SMA podílejí.
S některými jsme již spolupráci navázali
a koordinujeme naše činnosti. Postupně se také
zapojíme do spolupráce se zahraničními
organizacemi obdobného zaměření a budeme
využívat jejich zkušeností.
Z vlastních zkušeností víme, že zajištění
péče o pacienty se SMA je náročné jak fyzicky,
tak psychicky, a velmi často ovlivňuje kvalitu

života celé rodiny. Budeme proto podporovat
různé formy výměny zkušeností mezi
odbornou veřejností a pečujícími i mezi
pacienty a pečujícími navzájem, podílet se
na konzultacích se specialisty a odborníky,
podporovat vznik a fungování
neuromuskulárních center. Budeme ale také
informovat o dostupných poskytovatelích
sociálních služeb a poskytovat zpětnou vazbu
o kvalitě jimi poskytovaných služeb.

Vzájemná spolupráce je důležitá

Jedním z projevů SMA je „dechová
nedostatečnost“, kterou lze řešit prostřednictvím
umělé plicní ventilace. V České republice běží již
od roku 2003 pilotní program Domácí umělé
plicní ventilace, jež umožňuje všem pacientům,
u nichž došlo k dechovému selhání, jejich
začlenění do normálního života. DUPV
– Dech života, z. ú., je sdružením, které těmto
pacientům poskytuje neocenitelné služby již
od počátku, a je tedy přirozené, že SMÁci budou
s tímto sdružením velmi rádi spolupracovat.
V roce 2017 budeme spolupracovat
s cyklistickým týmem Osmikrásek, které se
pravidelně účastní projektů Cesty za snem.
Cílem této spolupráce bude upozornit
na problematiku plicně ventilovaných
pacientů.
Těšíme se na spolupráci a vám, čtenářům
časopisu JSI DOMA, doporučujeme sledovat
facebookové a webové stránky Osmikrásek,
Dechu života a SMÁků. Budete tak informováni
o našich aktivitách a v případě zájmu se můžete
připojit i vy.
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Literární tipy pro odborníky i laiky
Text: Jakub Šesták

Život v každodenní záplavě informací má své výhody i nevýhody. Sdílení poznatků a zkušeností je rychlejší
a šance na nalezení potřebné rady či pomoci je větší. Na druhé straně je někdy těžké si z tak široké nabídky
vybrat. Věříme proto, že oceníte naše tipy na zajímavé knihy.

Dana Klevetová:

Barbara Messer:

Motivační prvky při práci
se seniory

100 tipů pro plánování
péče v domovech pro
seniory

Stáří již dávno není vnímáno jako období,
kdy člověk „patří do starého železa“. Naopak. Stále více lidí i organizací se věnuje
aktivnímu stáří a hledá možnosti a příležitosti, jak zapojit staršího člověka nejen
do každodenních činností, ale i aktivit vedoucích k jeho aktivizaci a společenskému
životu. Kniha vyšla v lednu 2017 v nakladatelství Grada.

Publikace od Barbary Messer je příručkou,
která přináší stovku užitečných tipů, jak zapojit seniory v domovech do péče o sebe
samé. Ukazuje, jakým jednoduchým a hlavně lidským způsobem je možné svěřit jim
běžné denní činnosti a různé úkony. Knihu
využijí všichni zdravotníci i dobrovolníci,
kteří se denně věnují starším lidem. Kniha
vyšla v listopadu 2016 v nakladatelství
Grada.

Kniha Přirozená meditace je určena všem,
kteří by se meditacím rádi věnovali. Jednoduché postupy umožňují meditovat komukoliv – v prostředí, které je mu blízké.
Na 280 stranách najdete ucelený přehled
a odpovědi na veškeré otázky. Ideální publikace nejen pro ty, kteří s meditacemi chtějí začít, ale i pro ty, kdo s nimi mají letité
zkušenosti. Kniha bude v prodeji na konci
března 2017 a vychází v nakladatelství
Pragma.

Spinální svalová atrofie
v souvislostech
Publikace od Heleny Kočové a kolektivu je
jedinečnou knihou, která vyplnila mezeru
v problematice spinální svalové atrofie.
Publikace přináší poznatky o onemocnění
a možnostech, jak i s takto náročnou nemocí žít a prožít dostatečně plnohodnotný
život. Kniha vyšla v únoru 2017 v nakladatelství Grada.

Lenka Tréglová, Jolana Daňková:

Dean Sluyter:

Přirozená meditace

Helena Kočová a kolektiv:

Eva Zacharová:

Zdravotnická psychologie:
teorie a praktická cvičení
Druhé aktualizované vydání zdravotnické
psychologie poskytuje ucelený teoreticko-praktický celek, doplněný o různá cvičení
a praktické ukázky. Kniha je vhodná především pro studenty zdravotnických oborů
a zdravotní sestry. Vyšla v únoru 2017
v nakladatelství Grada.

Antistresové omalovánky
pro dospělé
Není nad to vrátit se alespoň na chvíli
do dětských let. Oprostit se od běžných
denních starostí a smutků a nechat se unášet kouzlem barev a tvarů. Kniha Antistresové omalovánky pro dospělé je určena pro
všechny, kdo si rádi odpočinou a touží se
na chvíli zastavit a snít. Kniha vyšla v květnu 2015 v nakladatelství Grada.
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Křížovka o ceny

Luštíte-li rádi křížovky, určitě vám udělá radost naše čtenářská soutěž, ve které můžete vyhrát výživové doplňky od společnosti Salutem Pharma:
1. cena: GelActiv Proteo-Enzyme Q 120 tbl. – 2 měsíční kloubní kúra v hodnotě 600 Kč
2. cena: CEM-M Energie 90 tbl. – multivitamín s ženšenem a koenzymem Q 10 v hodnotě 350 Kč
3. cena: CEM-M Gummies 60 tbl. – multivitamín v podobě chutných želatinových tablet v hodnotě 250 Kč.
Vyluštěte tajenku a zašlete její správné znění do redakce časopisu JSI DOMA. Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu tajenka@dechzivota.cz. Ze
všech správných odpovědí zaslaných do 30. 5. 2017 v redakci náhodně vylosujeme tři úspěšné luštitele, jimž zašleme uvedené ceny. Nezapomeňte
proto uvést svou kontaktní adresu!
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