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Úvod 

 Jako téma absolventské práce jsem zvolila umělou plicní ventilaci u pacienta se 

svalovou dystrofií. Pracuji na oddělení chronicko-resuscitační a intenzivní péče 

(OCHRIP), kde se setkávám s pacienty, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci 

z nejrůznějších důvodů. Časté diagnózy jsou: stavy po kraniotraumatu, apalický 

syndrom, stavy po KPR (kardio-pulmonální resuscitaci), stavy po kardiálním selhání a 

zástavě dýchání. 

 Hlavním cílem práce je popsat umělou plicní ventilaci, její metody a problematiku 

a zaměřit se na pacienta s diagnózou zvanou svalová dystrofie, která mě velmi zaujala.  

 V teoretické části je krátce popsáno onemocnění, které je málo komu známé a 

ráda Vám ho představím. Svalová  dystrofie (SD) je široký termín pro označení 

genetických onemocnění, které zasahují svalstvo. U většiny dochází k ochabování 

svalstva, které progreduje, posléze jsou postiženy i dýchací svaly a je třeba zahájit UPV. 

Metoda umělé plicní ventilace je nedílnou součástí orgánové podpory, bez které by se 

již moderní zdravotnictví neobešlo. Zahrnuje znalosti nejenom lékaře, ale i sestry, 

neobejde se bez rizik a komplikací, se kterými se setkáváme každý den. 

 Tím, že jsem se v praktické části zaměřila na konkrétního pacienta, získala jsem 

spoustu zkušeností a informací a navíc jsem si uvědomila, jak je naročná, důležitá a 

nezastupitelná péče sestry o ventilovaného pacienta. Nejedná se jenom o zabezpečení 

biologických potřeb, ale i péči o tracheostomickou kanylu (TSK), dýchací kruh 

ventilátoru, psychický stav pacienta, možnosti komunikace a jeho podpory.  

 Ve své práci se budu zabývat problematikou umělé plicní ventilace, nahlédnu do 

života mého kamaráda a pacienta s touto diagnózou, uvedu zde i rozhovor 

s pacientem, shrnu informace, které budou sloužit zdravotnickému personálu 

pracujících na jednotkách intenzivní péče a prohloubí jejich znalosti.  
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Získat a zpracovat informace o umělé plicní ventilaci a zaměřit se na pacienta se 

svalovou dystrofií. 

1.2 Dílčí cíle 

 Popsat závažnost svalové dystrofie 

 Nahlédnout do života pacienta 

 Poukázat na důležitost umělé plicní ventilace v moderní medicíně 
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2   Teoretická část 

2.1  Svalová soustava 

 V lidském těle máme přibližně 600 svalů, většinou párových. Připojují se ke kostem 

přes klouby, v nichž tak umožňují pohyb, méně svalů se upíná do kůže (obličejové 

svaly), k chrupavkám (svaly hrtanu), nebo vazivu (okohybné svaly).  

 Svalová soustava je tvořena hladkými a příčně pruhovanými svaly. Hladkou 

svalovinu tvoří krátké vřetenovité buňky, vzájemně spojené. Hladká svalovina pracuje 

velmi pomalu a nelze ji ovládat vůlí. Svalovina tohoto typu tvoří nějčastěji stěny 

vnitřních orgánů. Příčně pruhovaná svalovina je nejmohutnější svalovina v těle, tvoří ji 

dlouhé úzké buňky. Pod mikroskopem lze vidět její příčné pruhování. Má schopnost 

rychlých stahů a lze ji ovládat vůlí pomocí pokynů z mozku a míchy. Umožňuje veškeré 

pohyby těla a jeho částí. [DYLEVSKÝ, 2011] 

 Sval (musculus) – je aktivní jednotkou pohybového ústrojí, slouží k zabezpečení 

těla a vnitřních orgánů, je hlavním zdrojem tepelné energie. Sval je orgán se složitou 

vnitřní strukturou a zapojením na nervový a cévní systém. Sval je složen z řady tkání: 

svalové, vazivové, nervové tkáně a z cév. Povrch svalů je kryt vazivovým obalem – 

fascií. Kosterní svaly se ke skeletu upínají prostřednictvím šlach. [DYLEVSKÝ, 2011] 

 Stah svalu (kontrakce) – rozeznáváme dva druhy svalového stahu: izometrické 

(délka svalu zůstává stejná, zvyšuje se napětí), izotonické (stejné svalové napětí, sval se 

zkracuje a způsobuje pohyb kloubu). 

 Šlachy (tendo) jsou tvořeny svazkem kolagenních vláken a jsou obaleny 

šlachovými pochvami, které přidržují svaly ke kostem a brání jejich poškození. Výživu 

svalu zajišťují tepny, které se ve svalech bohatě větví a jsou bohatě prokrveny. 

Prokrvení se zvětšuje při zátěži a zrychluje se metabolismus ve svalové tkáni. Informace 

o podnětu je ze svalu do CNS přenášena pomocí senzitivních dostředivých 

(aferentních) vláken (dendrity). Z CNS, jakým způsobem se má sval stahovat, jsou 

přiváděny pomocí motorických odstředivých (eferentních) vláken (axony). [DYLEVSKÝ, 

2011] 
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2.2    Nemoci, při kterých dochází k ochabování dýchacího svalstva 

 2.2.1 ALS (Amyotrofická laterální skleróza) 

 ALS je závažné progresivní, degenerativní, vzácné onemocnění nervového 

systému, vyskytující se převážně u mužů. Příčina tohoto onemocnění není známá a 

projevy jsou velmi nespecifické – nemocní jsou unavený, trpí poruchou polykání a 

dysartrií, objevují se respirační potíže, které se vystupňují až k nutnosti umělé plicní 

ventilace. Diagnóza je stanovena na základě klinických příznaků. Důležitá je 

symptomatická terapie, zaměřená na tlumení bolestí, křečí. Kontrola nutričního stavu a 

pravidelná rehabilitace.      

[www.aminocure.cz, 1] 

 2.2.2 Apalický syndrom 

 Apalický syndrom je zvláštním typem poruchy vědomí. Jedná se o těžké postižení 

mozkové kůry a jejich struktur se zachovanou funkcí mozkového kmene. Nejčastější 

příčiny jsou: traumatické příhody (dopravní nehody, střelná poranění), netraumatické 

příhody (infekce CNS, nádorové onemocnění), kompletní postižení mozku (v důsledku 

anatomického postižení mozku, chronické procesy vedoucí k destrukci mozku. U 

některých typů příhod je nezbytná ventilační podpora. U nemocného nejsou přítomny 

jakékoliv kognitivní funkce, nevyhový výzvám a není schopen komunikace. Chybí 

jakákoliv aktivita, nebo chování. Není schopen žvýkat ani polykat. Tento stav bývá 

obvykle nevratný. 

 2.2.3 AIDP (akutní, zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida)

  AIDP je nejčastěji se vyskytující, akutní autoimunitní onemocnění. Dochází 

k postižení periferních nervů a míšních kořenů. Někdy dochází k postižení senzorických, 

autonomních a hlavových nervů. AIDP je charakterizován rozvíjející se svalovou slabostí 

(obrnou), parestéziemi (brněním) a ztrátou reflexů. U závažných stavů dochází 

v důsledku obrny dýchacích svalů k respiračnímu selhání s nutností umělé plicní 

ventilace.  

[www.priznaky-projevy.cz, 2] 
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 2.2.4 Kongenitální myopatie 

 Kongenitální myopatie jsou vzácné. Diagnostika syndromu se většinou provádí 

svalovou biopsií. Mnoho pacientů se manifestuje již při narození výraznou hypotonií, 

respiračními problémy a problémy s příjmem potravy. Pacienti mají protáhlou tvář bez 

výrazu, u některých jsou přítomny deformity hrudníku. Časté jsou deformity nohou a 

dislokace kyčlí. Pokud není pacient diagnostikován při narození na základě těchto 

uvedených příznaků, většinou bývá zachycen do tří let života. V pozdějším věku života 

dochází k ochabování dýchacího svalstva a poklesu vitální kapacity plic s nutností 

umělé plicní ventilace. [MAŘÍKOVÁ a kol., 2004] 

 

 2.2.5 Obrna 

 Termínem obrna je vyjádřena celá řada patologických stavů, které se liší stupněm 

či závažností poškození člověka, příčinami poškození, průběhem onemocnění, a také 

kvalitou života, která člověku po nemocni zůstává. Obrna je skupina nemocí (dětská 

obrna, mozková obrna, paréza, plegie…), která je definována jako patologické omezení 

hybnosti. Poměrně často bývá doprovázena i poruchou jiných funkcí – porucha 

psychických funkcí, porucha zraku a sluchu, epileptické záchvaty a pokračuje až k obrně 

dýchacích svalů.  

[www.vitalion.cz, 3] 
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2.3  Svalová dystrofie  

 Svalová dystrofie je široký termín pro označení genetických onemocnění 

postihující svalstvo avšak Duchenneova svalová dystrofie (DMD), je nejčastější a 

nejzávažnější dědičnou svalovou chorobou dětského věku, kde dochází k ochabování 

svalstva celého těla a k selhání dýchacího svalstva. 

 Svalová dystrofie se vyskytuje v populaci přibližně u jednoho chlapce na 3000 

narozených. DMD byla prvně popsána francouzských neurologem Guillaume Benjamin 

Amand Duchenne v roce 1860. Na začátku osmdesátých 

let nebylo příliš informací o jakémkoliv druhu svalové 

dystrofie. V roce 1986 vědci identifikovali gen, jehož 

mutace způsobují DMD. V roce 1987 byl identifikován 

protein spojený s tímto genem a pojmenován dystrofin. 

Geny obsahují kódy, neboli recepty pro výrobu bílkovin, 

které jsou nezbytnou součástí všech forem života. V 

případě DMD dojde k poruše genu, který vyrábí dystrofin.  

Tento gen se nachází na chromozómu X. Svaly jsou 

tvořeny svazky buněčných vláken.   

[www.parentproject.cz, 4]                          

  

   

 Proteiny pomáhají udržet svalové buňky funkční. Když jeden z proteinů (dystrofin) 

chybí, výsledkem je DMD (mimochodem strava bohatá na proteiny nemůže nahradit 

chybějící dystrofin). [MAŘÍKOVÁ a kol., 2004] 

 Nemoc postupně ochabuje kosterní svalstvo končetin a trupu. Mezi 13. – 19. 

rokem jsou zasaženy i svaly dýchací později pak svaly srdeční. Klinické projevy 

onemocnění se obvykle objevují kolem třetího a čtvrtého roku života. Typická je jejich 

kolébavá chůze, mají potíže při vstávání ze dřepu, kdy si děti pomáhají rukama.  
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 Dále se objevují potíže při vstávání z nízké stoličky či při chůzi do schodů. Slabostí 

je postiženo svalstvo pletence pánevního, ramenního i svaly trupu. Ušetřeny jsou svaly 

mimické a bulbární. Další známkou je hypertrofie (zvětšení objemu svalstva) lýtek. 

Mezi 9. – 11. rokem věku nastává ztráta schopnosti samostatné chůze. Přibližně mezi 

12. – 13. rokem jsou chlapci upoutáni na invalidní vozík.   

 Postupem času jsou nemocný upoutáni na lůžko. Pacienti se v průměru dožívají 

dvaceti, až třiceti let. Hlavním problémem jsou opakované respirační selhání, dochází 

k poklesu vitální kapacity plic a ochabování dýchacího svalstva. U těchto nemocných je 

prognóza jediná: mohou zemřít na respirační insuficienci (dechovou nedostatečnost). 

Umělou plicní ventilací lze prodloužit život až dvojnásobně. [MAŘÍKOVÁ a kol., 2004]  

 2.3.1 Diagnostika svalové dystrofie 

 V první řadě musí lékař určit, zda se skutečně jedná o ochablost svalstva nebo 

neurologický problém. Je možné podstoupit zvláštní testy jako EMG, EEG. Z těchto 

vyšetření lze určit, zda je problém ve svalech nebo nervech. 

 

 Na počátku testů se také provádí speciální krevní vyšetření na hodnotu CK (creatin 

kynáza). Vysoká hladina této bílkoviny odhalí, že se jedná o problém svalový. K určení 

přesné příčiny může lékař navrhnout svalovou biopsii, chirurgické odebrání malého 

vzorku svalové tkáně. Lékaři se z výsledku tohoto testu dozví, co se ve svalech děje. 

 

 Může být provedena také magnetická rezonance a testy DNA. Sestry chlapců s 

DMD by také měly projít testy DNA, zda nejsou přenašečky.  

[www.parentproject.cz, 5] 

 

2.4  Parent project 

 V českém překladu Projekt rodičů. Je sdružení rodičů, příbuzných a blízkých, jejichž 

děti se narodily se svalovou dystrofií (DMD). Parent projekt je nezisková organizace 

založena rodiči. Organizace byla založena v roce 1994 v USA a v ČR působí již od roku 
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2001. Sdružení napomáhá zvládnutí těchto náročných životních situací, se kterými se 

potýkají každý den. Péče o takto nemocné, je obrovská zátěž pro rodiče, nejenom po 

psychické a fyzické stránce, ale i finanční.   

 Vyžaduje to obrovské úsilí a trpělivost, zajistit nemocnému plnohodnotný život, i 

když se v pozdějším věku příznaky začnou prohlubovat a nemoc ukáže své pravé „já“. 

 Parent projekt se snaží rodičům přispět na kompenzační pomůcky, včetně 

dýchacích přístrojů nezbytných pro život nemocného.  

V České republice vzniklo občanské sdružení, které spolu s manželem založila maminka 

jednoho takto postiženého chlapce.  

[www.parentproject.cz, 6] 

 

 2.4.1 V současné době 

 Parent project finančně podporuje výzkum a budoucí léčbu DMD v České 

republice. Získávají finanční prostředky od státních a soukromých organizací, 

 získávají a zpracovávají informace, které následně předávají rodičům i odborné 

veřejnosti o výzkumu DMD a její specializované péči, 

 hledají možnosti zapojení pacientů do klinických studií v zahraničních centrech 

 rozšiřují informace o DMD. Pořádají odborné vzdělávací semináře a školení, 

 ve spolupráci s lékaři vydávají odborné publikace a zajišťují internetovou 

poradnu pro rodiče, 

 zlepšují kvalitu života pacientů s DMD a snaží se zapojit postižené děti mezi 

zdravé, 

 podporují rodiny s handicapovaným členem. Pořádají setkání i dětí za účely 

výměny zkušeností a vzájemné pomoci (obrázek 1, 2 a 3). 

 [www.parentproject.cz, 7] 
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2.5  Anatomie a fyziologie dýchací soustavy 

 2.5.1 Dýchání 

 K udržování života potřebuje člověk nezbytně kyslík. Příjem kyslíku, jeho doprava 

do orgánů a odvádění oxidu uhličitého z orgánů, je zabezpečováno dýcháním. 

Ventilace zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví. Vnitřní (tkáňové) dýchání 

zajíšťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami. Na dýchání se podílí vlastní 

dýchací ústrojí, dýchací svaly – bránice, krev, oběh krve a centrální nervstvo. Dýchací 

pohyby se dělí na: nadechnutí (inspirium), vydechnutí (exspirium). Aby mohla v 

organismu probíhat látková výměna je třeba stálý přívod kyslíku.  

 Při všech chemických pochodech vzniká v těle oxid uhličitý a voda, které je nutno 

odstranit z organismu. Výměna, přenos kyslíku a oxidu uhličitého jsou v těle 

usktečňovány krví. Dýchání dělíme do tří na sebe navazujících dějů: zevního dýchání, 

rozvodu dýchacích plynů a vnitřního dýchání. 

 Zevní dýchání: je první vází kde dochází k výměně plynů mezi krví a atmosférou.  

 Podle funkce můžeme dýchací systém rozdělit na dva oddíly: 

 Dýchací trubice: převádějí vzduch z dutiny nosní a ústí do plic. 

 Dýchací odstavce plic: zde dochází k výměně plynů mezi vnitřním prostorem 

plicních sklípků a krví. [DYLEVSKÝ, 2011] 

 Ventilace je zabezpečena činností dýchacích svalů, pružností hrudníku a plic. Řízení 

a kontrolu dýchaní zajišťuje speciální část CNS (centrálního nervového systému), 

společně s nervy. 

 Rozvod dýchacích plynů: tento proces mezi povrchem plic a buňkami tkání 

zajišťuje krev a je oboustranný. Do tkání je přiváděn kyslík a z tkání odváděn oxid 

uhičitý. Oxid uhličitý se dostává z těla pomocí výdechu. Transport dýchacích plynů je 

závislý na funkci horních a dolních dýchacích cest, na funkci oběhového systému, 

složení krve a vdechovaného vzduchu.  
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 Vnitřní dýchání: zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami. 

[DYLEVSKÝ, 2011] 

 2.5.2 Mechanika dýchání  

 Mechanika dýchání se skládá ze dvou základních procesů: nádechu (inspiria) a 

výdechu (exspiria), přičemž inspirium je aktivní děj a exspirium je děj pasivní.  

 Vdech (inspirium) – inspirium zajištují dýchací svaly, zejména bránice a podtlak v 

hrudní dutině, proto je při inspiriu negativní tlak v dýchacích cestách. Při vdechu se 

zvětšují rozměry hrudníku a do plic se nasává vzduch. Atmosferický vzduch se nasaje 

do plíce a rozepíná ji tak, že zůstává přitištěna k parietální pleuře. Inspirium je závislý 

na činnosti  inspiračních svalů. K inspiračním svalům patří již zmiňovaná bránice, zevní 

mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku a zad.  

 Výdech (exspirium) – v exspiriu se uplatňuje elasticita plic a poddajnost hrudní 

stěny. Exspirační svaly tvoří břišní svaly a vnitřní mezižeberní svaly, které vstupují do 

funkce až při usilovném výdechu. Při výdechu zůstává plíce v kontaktu se stěnou 

pleurální dutiny. [DYLEVSKÝ, 2011] 

 Při vdechu se podílí rychlá akce příčně pruhovaného svalstva, na výdechu pomalejší 

elastický tah v plíci. Časový poměr je 1:3 (u normálního dýchání). 

 Žeberní (kostální) dýchání je typické pro ženy a břišní (abdominální) dýchání je 

typické pro muže a děti. Nejčastější kombinace je tzv. kostoabdominální typ dýchání. 

[WARD, LINDEN, 2010] 

 Hrudník: kostru hrudníku podpírá 12 hrudních obratlů a tvoří ji 12 párů žeber, 

žeberní chrupavky a kost hrudní. Kostra hrudníku chrání životně důležité orgány a je 

místem, kde se upínají svaly zad, hrudi a ramen. Je také dostatečně lehká na to, aby se 

pohybovala při dýchání. 

 Bránice: je nejvýznamnějším dechovým svalem. Při klidovém dýchání člověk 

využívá v podstatě jen bránici. Při stresových a zátěžových situacích člověk aktivně 

zapojuje pomocné dýchací svaly. [DYLEVSKÝ, 2011] 
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 2.5.3 Řízení dýchání 

 Hlavní roli v řízení dýchání má dýchací centrum, které je uloženo v prodloužené 

míše. Dýchací centrum je složeno z nervových buněk, které vysílají podněty k míšním 

nervům, inervujícím vdechové a výdechové svaly. Smrštění svalů vyvolá dýchací 

pohyby hrudníku.  

 Činnost dýchacího centra je plně automatická, ale působí na něj řada nervových a 

látkových podnětů. Normální dechová frekvence u dospělého člověka je přibližně 12 - 

16 dechů za minutu. 

1. Nervové podněty – vzruchy, které dýchací centrum tlumí (podráždění sliznice nosní 

dutiny dráždivými plyny, vodou, nebo cizími tělesy). Útlum dýchání vyvolá zástavu 

dýchacích pohybů – apnoi. Je-li intenzita podráždění velká, je zástava dýchání 

následovaná reflexním kýchnutím, nebo kašlem. 

2. Látkové podněty – Metabolické poruchy 

[DYLEVSKÝ, 2011] 

 Na řízení dýchání se také podílejí chemoreceptory a tlakové receptory - 

baroreceptory, které jsou rozmístěné pod prodlouženou míchou. Chemoreceptory, 

které jsou uloženy v povodí karotid, jsou citlivé na pCO2 (parciální tlak oxidu uhličitého) 

a baroreceptory na pO2 (parciální tlak kyslíku). Je-li snížena činnost dýchacího centra, 

udržuje se dýchání pouze činností chemoreceprotů. [DYLEVSKÝ, 2009] 

 

 2.5.4 Dýchací soustava 

 Z anatomického hlediska se dýchací systém skládá z trubicovitých orgánů – 

dýchacích cest, kterými prochází vzduch a z orgánů, kde probíhání výměna plynů – 

plíce. 
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Dýchací trubice je složena z: 

 Horní cesty dýchací: dutina nosní (cavum nasi), nosohltan (nasopharynx) 

 Dolní cesty dýchací: hrtan (larynx), jeho součástí je i hrtanová příklopka 

(epiglottis), prudušnice (trachea), průdušek (bronchi) a plic (pulmones). 

 Vlastními dýchacími odstavci plic jsou pak respirační bronchy a alveoli. 

Dutiny dýchacího systému a jeho stěna trubic je složena z: 

 Sliznice (mucosa) je pokryta typickým, cylindrickým epitelem, jehož kmitající 

řasinky umožňují posun hlenu a nalepení mikroorganismů a nečistot z vdechovaného 

vzduchu. 

 Podslizniční vazivo je obsaženo především v hrtanu, kde jeho prosáknutí při zánětu 

vyvolává zúžení dýchací trubice až její uzávěr.  

 Chrupavčitý či kostěný skelet trubic a dutin slouží k zabránění zúžení dýchacích 

cest. [DYLEVSKÝ, 2009] 

 Dutina nosní (cavum nasi) předehřívá vdechovaný vzduch na tělesnou teplotu, 

očišťuje od nečistot a částí mikroorganismů a zvlhčuje příliš suchý vzduch.  

 Nosohltan (nasopharynx) po stránách vyúsťují Eustachovy trubice. 

 Hrtan (larynx) obsahuje hrtanovou příklopku epiglottis. V hrtanu jsou uloženy 

hlasivky. 

 Průdušnice (trachea) při zajištění dýchacích cest (tracheostomii, koniotomii) se 

vždy vstupuje do trachey.  

 Průdušky (bronchi) pravý bronchus je méně odkloněn od směru trachey, proto 

také předměty, které vdechneme (cizí tělesa, zvratky), častěji zapadají do pravého 

bronchu. Levý bronchus se větví pod ostřejším úhlem a je delší. [DYLEVSKÝ, 2011] 

 Plíce (pulmo) jsou obaleny dvěma listy serózní blány – pleury. Bronchy, cévy a 

nervy vstupují do plic v tzv. plicních hilech. Plíce jsou rozčleněny na laloky, v čemž 

pravá plíce má laloky tři a levá, menší plíce laloky dva. Každý lalok se dále dělí na plicní 

segmenty.  
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 Plicní oběh (malý oběh krevní) je funkčním oběhem plic. Do plicních hilů vstupuje 

pravá a levá plicní tepna (a. pulmonaris dextra, a. pulmonaris sinistra), které přivádějí 

odkysličenou krev z pravé komory srdeční do plic, kde se větví na hustou síť vlásečnic 

kolem plicních sklípků, zde dojde k okysličení a krev se z vlásečnicové sítě sbírá do 

plicních žil, které okysličenou krev odvádějí z plic do levé srdeční předsíně a odtud se 

krev prečerpává levou srdeční komorou do velkého (tělního) oběhu. [DYLEVSKÝ, 2011] 

 

2.6  Zprůchodnění a zajištění dýchacích cest 

 Správné zprůchodnění a zajištění  DC (dýchacích cest) slouží nejen k udžování 

průchodnosti DC, dostatečné ventilace a oxygenace, ale je nezbytnou součástí 

základních úkonů urgentní neodkladné medicíny, která se podílí  na poskytování první 

pomoci a neodkladné kardio-pulmonarní resuscitaci (KPR). 

 K zprůchodnění dýchacích cest se nejčastěji využívají níže uvedené pomůcky: 

 Ústní vzduchovod (obrázek 4) 

 Nosní vzduchovod (obrázek 5) 

 K zajištění dýchacích cest se nejčastěji využívají níže uvedené pomůcky: 

 Jícnový obturátor 

 Kombirourka 

 Laryngeální maska (obrázek 6) 

 Pro umělou plicní ventilaci je nejčastěji používána endotracheální intubace s 

následným zavedením tracheostomické kanyly - pro dlouhodobou umělou plicní 

ventilaci. 
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2.7  Endotracheální intubace 

 Tracheální intubace je nejčastějším a bezpečným způsobem zajištění dýchacích 

cest, využívá se nejen v anesteziologii, ale také v urgentní medicíně a intenzivní péči. 

Jedná se o zlatý standard zajištění DC, brání aspiraci žaludečního obsahu do DC, 

umožňuje napojení na UPV (umělou plicní ventilaci), umožňuje odsávání z DC a aplikaci 

farmak. Při intubaci se zavádí do DC tracheální rourka. [KOLEKTIV AUTORŮ, Sestra a 

urgentní stavy, 2008] 

 Indikace tracheální intubace: 

 GCS pod 8, 

 nebezpečí aspirace (bezvědomí, intoxikace), 

 obstrukce dýchacích cest (hematom, edém, cizí těleso), 

 závažné šokové stavy a polytrauma, 

 zajištění přístupu do dýchacích cest (odsávání), 

 indikace umělé plicní ventilace 

 

 Pomůcky k tracheální intubaci – funkční odsávačka s odsávacími katétry, 

laryngoskop, tracheální rourky různých velikostí, Magillovy kleště, zavaděč, Xylocain 

spray, injekční stříkačka 20 ml, fixační pomůcky, fonendoskop, manometer, “ambuvak” 

s přívodem kyslíku, nebo sestavený, zkalibrovaný ventilátor. 

 Tracheální rourka – (obrázek 7), existuje několik typů TR, jsou vyrobeny z 

plastických materiálů (PVC), aby nedráždily DC. TR pro dospělé jsou na distálním konci 

opatřeny těsnící manženou, která se po zavedení napustí vzduchem a tím rourku 

utěsní v DC, tím pádem brání aspiraci a umožňuje napojení na UPV. TR mají různou 

velikost, ta se uvádí v mm vnitřího průměru TR (2,5 – 12,0). Volba TR závisí na věku 

pacienta. Při odlišných anatomických změnách je nutné k intubaci užít zavaděč. U dětí 

do 10-ti let se užívají rourky bez těsnící manžety, protože sliznice DC je v dětském věku 

více zranitelná a má vyšší sklony k otokům. U dětí je nejužší část trachey pod 

hlasivkovými vazy, proto neužíváme TR s manžetou. (př. otvor trachey odpovídá 

velikosti rourky č. 6, ale vždy zavádíme o číslo menší, tedy č.5). 
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 Laryngoskop – (obrázek 8), jedna z pomůcek pro zajištění dýchacích cest, nebo 

laryngoskopii, skládá se z držadla a několik velikostně a tvarově různých lžic (rovná lžíce 

– Millerův, zahnutá lžíce – Macintoshův). Lžíce obsahují zdroj světla. Funkčnost sady se 

kontroluje dle standardu oddělení a vždy před intubací. [ERTLOVÁ, MUCHA a kol., 

2006] 

  Mallampatiho klasifikace – je vyšetření, kde se hodnotí viditelnost faryngu a 

obtížnost intubace, pacient je v sedě. Rozděluje se do čtyř stupňů.  

 I.stupeň – je vidět měkké patro, hrtan, uvula, tonsily, patrové oblouky 

 II.stupeň – měkké patro, uvula, hltan 

 III.stupeň – měkké patro, báze ovuly 

 IV.stupeň – vidíme pouze tvrdé patro (od III.stupně lze očekávat obtížnou 

intubaci)   

 

 

                               

[www.telemedicina.cz, 8] 

 

2.8  Tracheostomie 

 Je metoda, při které je přůdušnice uměle vyvedena na povrch těla. Tracheotomie 

je chirurgický výkon, při kterém se prořízne stěna průdušnice. 

Základní indikace k provedení tracheostomie: 

1. Obstrukce dýchacích cest (především hrtanu a horních cest dýchacích), kde se 

jedná o rozsáhlé tumory, těžká traumata apod., jsou tzv.klasické indikace. 

2. Umělá plicní ventilace pro pacienty u kterých předpokládáme dlouhodobou UPV a 

u nemocných bez možnosti kontroly a toalety dýchacích cest, v tomto případě mluvíme 
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o tzv.rozšířené indikaci. [VÁVROVÁ B., PRCHALOVÁ E., Plicní klinika Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2008] 

Tracheostomie jsou v současné době prováděny u naprosté většiny nemocných na 

odděleních typu ARO/JIP. Provádí se ve většině případů plánovaně po předchozí 

tracheální intubaci. 

Výhody tracheostomie: 

1. Trvalý přístup do dýchacích cest (odsávání hlenů, aplikace farmak). 

2. Vyšší komfort pro pacienta (snadnější mobilizace, možnost příjmu p.o., důkladná 

toaleta dutiny ústní a nosní). 

3. Snižuje riziko poškození dýchacích cest (snížení rizika stenóz v hrtanu, nižší riziko 

dislokace kanyly a snadnější fixace). 

4. Usnadnění odpojování od ventilátoru (zmenšení mrtvého prostoru a snížení 

odporu dýchacích cest). 

Nevýhody tracheostomie: 

1. Ztráta funkce dutiny nosní (filtrace a ohřívání vzduchu, čich) 

2. Nemožnost či omezení mluvení (lze umožnit přes speciální kanyly) 

3. Zanesení infekce do dýchacích cest 

4. Vznik otlaku (dekubitu) v průdušnici (vlivem obturační manžety) 

[CHROBOK a kol., 2004] 

Provedení tracheostomie 

 Před plánovaným provedením tracheostomie se provádí celkové vyšetření 

pacienta, které zahrnuje odběry krve na koagulaci (APTT, INR), dále zhodnocení 

nemocného, lze provést RTG snímek hrudní dutiny. V situacích ohrožujících život 

neexistuje pro tracheostomii žádná kontraindikace. Poloha nemocného je na zádech s 

podloženými lopatkami a hlava v mírném záklonu. Při záklonu dojde k zvýraznění 

orientačních bodů pro tracheostomii (horní okraj štítné chrupavky, chrupavka 

prstencová, jugulum). [CHROBOK a kol., 2004] 
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1. Punkční dilatační tracheostomie – je výkon, při kterém se jehlou punktuje 

průdušnice, nad jugulem mezi třetí a čtvrtou chrupavkou se provede krátká incize kůže, 

se zavedením kovového vodiče a tupá dilatace měkkých tkání a otvoru do trachey s 

následným zavedením tracheostomické kanyly. 

2. Chirurgická tracheostomie –operační postup umožňuje buď vertikální řez ve 

střední čáře od prstencové chrupavky k jugulu nebo horizontální řez v délce 6 – 8 cm 

ve středu mezi prstencovou chrupavkou a horním okrajem sterna. Operatér protíná 

svalovinu, uvolní istmus štítné žlázy a provede incizi trachey v místě druhého a třetího 

prstence, následně se zavede tracheostomická kanyla (TSK), její velikost by měla 

odpovídat  velikosti otvoru v průdušnici. [CHROBOK a kol., 2004] 

 

Tracheostomické kanyly 

 Používáme je k průchodnosti dýchacích cest. Jsou vyráběny v různých tvarech, 

velikostech a délkách. Nejčastějším materiálem pro jejich výrobu jsou plastické 

materiály (silikon), nebo tzv. postříbřený kov.  

Tracheostomické kanyly mohou být: 

1. S těstnící manžetou – umožňují uzavřít průdušnici a zajišťují ochranu dýchacích 

cest před aspirací. 

2. Tracheostomické kanyly armované – tzv. nastavitelné, možnost hlubšího zavedení 

kanyly a vnitřek je vystužen kovem, tudíž není tak lehce stlačitelná. 

3. TSK bez těsnící manžety – pro pacienty se spontánní ventilací a k udržení 

průchodnosti dýchacích cest. 

4. Subglotické kanyly – umožňující odsávání ze subglotického prostoru (pod 

hlasivkami). 

5. Kanyly kovové – slouží k dlouhodobému nošení, snadněji se dezinfikují, ale jejich 

nevýhodou je vyšší riziko vzniku dekubitů na přední stěně prudušnice (obrázek 9). 
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2.8.1 Péče o tracheostomickou kanylu 

 Péče o TSK a její sledování patří mezi základní úkony sestry pracující v inzentivní 

péči. Kanylu je třeba pravidelně měnit dle standardu oddělení, na našem oddělení 

provádíme výměnu TSK po 10-ti dnech. Výměnu provádí vždy lékař za asistence sestry. 

Nutností je meření tlaku ( od 20 do 36 torrů) v obturační manžetě pomocí manometru, 

aby nedošlo k otlaku trachey. 

 Velkou pozornost je třeba věnovat okolí TSK, sledovat případné změny na kůži 

(zarudnutí, hnisavý sekret apod.) a kontrolovat správnou fixaci kanyly. Kanylu je nutné 

sterilně převazovat alespoň 2x denně s pomůckami k tomu potřebné (dezinfekce na 

očistu, léčebné masti a materiál na podložení). Fixace kanyly se provádí buď: 

obinadlem, tkalounem nebo speciálním fixačním páskem. Fixace musí být přiměřená, 

aby nedošlo k poruše kožní integrity a v opačném případě ke změnám polohy kanyly či 

její dislokace. [VLASTNÍ ZDROJ], [VÁVROVÁ B., PRCHALOVÁ E., Plicní klinika Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2008, s. 82 – 83] 

  

 2.8.2 Zajištění toalety dýchacích cest 

 Toaleta dýchacích cest je další nedílnou součástí znalostí sestry na oddělení 

intenzivní péče. 

Tracheální odsávání 

 Frekvence odsávání se přizpůsobuje potřebám nemocného. Příliš časté odsávání 

není vhodné jak pro pacienta, tak pro dýchací cesty. 

 Odsávání se provádí krátkým, přerušovaným podtlakem, v časovém intervalu max. 

4 - 5 sekund. 

 Sterilní cévka se zavádí až k místu pevného odporu, povytáhne se o 1 cm a pak se 

za stálého vytahování cévky odsává, je třeba i sledovat EKG monitor. 

 Odsává se vždy před a po nebulizaci. 

 Odsávání otevřeným způsobem: probíhá za pomocí sterilních odsávacích katétrů 

různé velikosti, na jedno použití.  
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 Odsávání uzavřeným způsobem: na odděleních typu ARO/JIP tento systém 

využívají všichni pacienti s TSK nebo ETI. Jedná se o uzavřený systém typu “Trach-cre”, 

doba použití je obvykle 96 hodin, dle standardu oddělení. Systém se při odsávání 

nemusí rozpojovat a katétr zůstává sterilní z čehož plyne řada výhod. 

 Komplikace při tracheálním odsávání: poškození tracheální sliznice, zanesení 

infekce do DC, hypoxémie, hypertenze, zvýšení nitrolebního tlaku, vyvolání arytmií, čí 

bradykardie. [KAPOUNOVÁ, 2007] 

 

Laváž plic 

  Laváž plic se provádí při zaschlých, krvavých krustách, při hustém a vazném hlenu, 

který se hůře odsává a při aspiraci žaludečního obsahu. Po stěně TSK se injekční 

stříkačkou aplikuje 5 – 10 ml ordinovaného roztoku (nejčastěji FR 1/1), ihned po 

aplikaci následuje odsátí pacienta. Možno laváž opakovat, dle ordinace lékaře. 

 

 2.8.3 Zvlhčení a ohřátí vdechované směsy 

 Horní cesty dýchací zajišťují za fyziologických podmínek dostatečné zvlhčení a 

ohřátí vzduchu. U nemocného s UPV je tato funkce dýchacího systému zcela vyřazena, 

proto je nutné ji plně nahradit. Při nedostatečném zvlhčování dochází ke zvyšování 

viskozity sputa, atelektázám, retenci sekretů a ke zpomalení nebo zástavě 

mukociliárního transportu, což může vést k rozvoji infekce dolních cest dýchacích. 

[KAPOUNOVÁ, 2007, s. 227] 

  Aktivní zvlhčování – směs plynů proudí přes komorový systém, kde dojde 

k jejímu ohřátí a zvlhčení sterilní vodou. Výhodou je kvalitní ohřátí a zvlhčení směsi, 

naopak nevýhodou je vyšší riziko pomnožení mikroorganismů ve vodní náplni a 

kondenzačních nádobkách. 

 Pasivní zvlhčování – na výměně tepla a vlhkosti se podílí tzv. HME filtr, který je 

umístěn mezi dýchací cesty pacienta a okruh ventilátoru. Jeho výhodou je snažší 

manipulace a mezi jeho nevýhody patří menší schopnost zvlhčování a možnost 
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obstrukce sekretem s dýchacích cest. Další typy pasivního zvlhčovače je umělý nos, 

který se využívá u spontánně ventilujících pacientů nebo u ambulantních pacientů, 

kteří mají trvale zavedenou TS kanylu a dále vrapová spojka s filtrem. [KAPOUNOVÁ, 

2007] 

 Aerosolová terapie - většina pacientů na UPV vyžadují pravidelnou aerosolovou 

léčbu. Léčba aerosoly je způsob podání léků do dýchacích cest. K inhalaci se nejčastěji 

používají mukolytika, bronchodilatancia, kortikoidy, ATB a adrenalin. Lék je do 

dýchacích cest aplikován pomocí rozprašovacích inhalátorů (MDI), které se vstřikují do 

ohruhu pacienta, nebo ve formě aerosolu, vytvářeného vstřikovým nebo tryskovým 

nebulizátorem. Směs, je do nebulizátoru aplikována injekční stříkačkou. Nebulizátor je 

umístěn mezi HME filtr a okruh ventilátoru. [KOLEKTIV AUTORŮ, Sestra a urgentní 

stavy, 2008] 

 

2.9   Umělá plicní ventilace 

 Hlavním rozdílem mezi fyziologickým dýcháním a umělou plicní ventilací je tlak 

v hrudní dutině. Při fyziologickém inspiriu (nádechu) je tlak v hrudní dutině negativní a 

při exspiriu (výdechu) je pozitivní. U umělé plicní ventilace je to naopak, při inspiriu je 

tlak v hrudní dutině pozitivní a při exspiriu je negativní. 

 Umělá plicní ventilace je způsob dýchání, při kterém mechanický přístroj 

(ventilátor) plně nebo částečně zajišťuje průtok plynů respiračním systémem. Používá 

se ke krátkodobé nebo dlouhodobé ventilaci nemocného. UPV nepředstavuje terapii 

základního onemocnění, umožňuje přemostění kritického období, nebo prodloužení 

délky života (svalová dystrofie). [DOSTÁL a kol., 2005] 

 

 2.9.1 Cíle umělé plicní ventilace  

 Hlavní cíle umělé plicní ventilace v PNP (přednemocniční péči) jsou: 

 Udržet otevřené dýchací cesty 
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 Zabránit aspiraci 

 Udržet vnitřní prostředí 

 Zajistit řádnou oxygenaci 

 Další cíle UPV zahrnují převážně nemocniční péči, kde máme přístup k možným 

vyšetřením, které nám zhodnotí stav nemocného, parametry oxygenace, ventilace a 

plicní mechaniky.  

Fyziologické cíle UPV 

 Podpora výměny plynů v plicích  - podpora arteriální oxygenace a alveolární 

ventilace, 

 snížení práce dýchacích svalů – tj. dostatečné dodání O2, 

 ovlivnění velikosti plicního objemu – učinit dýchání co nejvíce fyziologické. 

Klinické cíle UPV – snažíme se dosáhnout optimálních parametrů oxygenace a 

ventilace. 

 Omezení nežádoucích účinků UPV, 

 zvládnutí hypoxemie – cílová hodnota PaO2 je obvykle nad 60 mmHg a hodnota 

SpO2 je nad 90 %, 

 zvládnutí akutní respirační acidózy, 

 prevence a zvrat atelektáz – u pacientů s neuromuskulárním onemocněním 

(svalová dystrofie), 

 snížení únavy dýchacího svalstva – v době akutního a nezvladatelného zvýšení 

dechové práce, 

 snížení systémové nebo myokardiální kyslíkové potřeby – při kardiogením šoku, 

či akutním plicním selháním, 

 snížení nitrolebního tlaku – u pacientů s kraniocerebrálním onemocněním.   

 2.9.2 Indikace k UPV 

 Rozhodnutí zahájit UPV je založena na zhodnocení stavu nemocného a charakteru 

základního onemocnění. K základním indikacím pro zahájení UPV patří: 
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 GCS (Glasgow coma scale) nižší než 8 

 Zástava dechu a oběhu 

 Respirační a kardiální insuficience 

 Šokové stavy 

 Polytraumata 

 Metabolické poruchy 

 Intoxikace 

 Hrozba aspirace 

 Dechová frekvence > 35 dechů/min. 

 Dechová frekvence < 8 dechů/min. 

[DOSTÁL a kol., 2014] 

  

 2.9.3 Rozdělení UPV 

 Umělá plicní ventilace je široký pojem, stejně tak jako její rozdělení. UPV se dělí do 

několika skupin, odvíjejících se od onemocnění pacienta a jeho stavu. 

 Neinvazivní UPV – je způsob mechanické podpory ventilace bez nutnosti 

invazivního zajištění dýchacích cest. K tomuto typu ventilace se obvykle používá těsná 

maska s PEEP ventilem tvz. PEEP maska, ventil je umístěn na výdechovém ústí.  

 Invazivní UPV – je způsob mechanické podpory, kde je třeba invazivně zajistit 

dýchací cesty (ETI, TS kanyla).  

1. Konvenční mechanická ventilace 

 Je ventilace přerušovaným přetlakem IPPV (intermittent positive pressure 

ventilation). 

 Řízená – pacient je bez dechové aktivity a ventilace je prováděná přístrojem. 

 Podpůrné režimy – pacient rozhoduje o spouštění dechového cyklu, udává tempo, 

ale hodnoty určuje přístroj. 
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2. Nekonvenční mechanická ventilace 

 Vysokofrekvenční ventilace – principem této ventilace jsou nízké objemy o vysoké 

frekvenci.  

 Vysokofrekvenční s pozitivním přetlakem – ventilace, která se univerzálně 

využívá. 

 Vysokofrekvenční trysková – je nízkotlaká ventilace používající tzv. 

suprafyziologické frekvence 100 – 400 cyklů/min. Jeden cyklus = nádech, výdech, 

pauza. Využívá se při některých chirurgických výkonech v oblasti hratu a trachey. 

 Vysokofrekvenční oscilační – je v současné době nejrozšířenější nekonvenční 

metoda UPV. Principem je vytvoření oscilačních kmitů v nízkotlakém dýchacím okruhu. 

Jedná se o aktivní inspirium i exspirium, při frekvencích 180 – 360/min. Výhodou této 

metody je snížení inspiračních tlaků a dechového objemu. [DOSTÁL, 2014] 

 

3. Objemově řízená ventilace (VCV – volume control ventilation) 

 Je ventilace, kde je nastaven dechový objem a počet dechů. Používá se u pacientů 

bez spontánní dechové aktivity nebo po relaxaci. V případě ventilace větším dechovým 

objemem může dojít k poškození plicního parenchymu. Objemově řízená ventilace 

pracuje na základě nastavených režimů. Na ventilátoru je nastavena dechová 

frekvence (f), objem jednoho dechu (Vt), pozitivní tlak v plicích na konci exspiria 

(PEEP), a frakce kyslíku (FiO2). Pokud není pacient dostatečně relaxován, dochází k tzv. 

interferenci (vzájemné ovlivňování).  

 

  

 

 

 

   

Průběh tlakové křivky při objemově řízené ventilaci, [DOSTÁL, 2005, s. 84] 
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4. Tlakově řízená ventilace (PCV – pressure control ventilation) 

Na ventilátoru je nastavena hodnota tlaku, do kterého se dýchací směs aplikuje 

do plic pacienta. Přístroj přepne na exspirium ihned po dosažení nastavené hodnoty 

inspiračního tlaku. Tato ventilace je pro plicní parenchym šetrnější. Je důležité neustále 

kontrolovat hodnotu Vt. Na ventilátoru se nastaví dechová frekvence (f), přepínací tlak 

– hodnota tlaku do kterého se dýchací směs aplikuje plic (PC – Pressure Control), PEEP 

a kyslíková frakce (FiO2). [DOSTÁL, 2005]  

    

    

  

 

 

 

Křivka tlaku a průtoku při tlakově řízené ventilaci, [DOSTÁL, 2005, s. 87] 

 

5. Zástupová ventilace 

 Při nedostatečné spontánní dechové aktivitě nemocného, především při nízké 

dechové frekvenci (např. vliv opioidů). Ventilátor sleduje spontánní dechy pacienta a 

při příliš dlouhé apnoické pauze vloží řízený dech (typu VCV či PCV). Nejčastěji 

používaný režim je SIMV (synchronized intermittent mandory ventilation) – režim 

umožňuje dva typy dechů, spontánní a řízené. Počet SIMV dechů je zadán obsluhou 

ventilátoru. Na počátku každého cyklu je období (tzv. timing window – spouštěcí okno), 

kdy ventilátor “čeká”, zda se neobjeví inspirační aktivita nemocného. Použití SIMV je 

obvykle v kombinaci s tlakově podporovanou ventilací ( PC - SIMV), umožňující přechod 

od plné ventilační podpory až po odpojování od ventilátoru. [DOSTÁL, 2005] 

 



  

30 
 

 

 

 

 

 Princip synchronizované intermitentní zástupové ventilace, [DOSTÁL, 2005, s. 89] 

 

6. Podpůrná ventilace 

 Je ventilace užívána při dostatečné frekvenci spontánní ventilace pacienta, ale 

nízkých dechových objemech (např. inhalační anestetika, reziduální myorelaxace). 

Ventilátor sleduje spontánní dechy pacienta a prohlubuje je buď do nastaveného 

objemu (objemová podpora, VS – volume support), nebo nastaveným tlakem (tlaková 

podpora, PS – pressure support). 

  

 

  

 

 

 

 

 

Princip tlakově podporované ventilace [DOSTÁL, 2005, s. 92] 

 

 

 Na našem oddělení využíváme nejčastěji ventilační režimy CPAP (Continous 

Positive Airway Pressure) - tento režim není obvykle považován za formu UPV a 

nemusí se vždy kombinovat s ventilační podporou. Může vést ke snížení dechového 

úsilí nemocného. 
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 2.9.4 Pozitivní endexspirační tlak (PEEP) 

 Tento termín pozitivní endexspirační tlak – positive end-exspiratory pressure – 

obecně označuje situace (nebo opatření, které vedou k této situaci), kdy na konci 

exspiria je v dýchacích cestách vyšší tlak než atmosferický, zůstanou otevřeny malé 

plicní sklípky. Slouží k prevenci atelektáz. Je indikován u téžké formy CHOPN, plicního 

edému a šokové plíce. [DOSTÁL a kol., 2004] 

 

Dělení PEEP 

1 Nízká úroveň PEEP – se využívá u nemocných bez plicní patologie a při krátkodobé 

ventilaci. Nízké hodnoty jsou označovány úrovně PEEP do 5 cmH2O.  

2 Střední úroveň PEEP – za střední úroveň jsou považovány hodnoty 5 – 10 cmH2O. 

Využívá ji většina nemocných na UPV. 

3 Vysoká úroveň PEEP – za vysokovu úroveň jsou považovány hodnoty 10 – 15 cm 

H2O (i nad 15 cmH2O). Tyto hodnoty jsou používány pacienty s akutním respiračním 

selháním. [DOSTÁL a kol., 2004] 

 

Jednou z možných komplikací PEEP je PNO (pneumothorax), ten může vzniknout při 

nastavených vysokých hodnotách PEEP. 

 

 2.9.5 Komplikace UPV 

 Komplikace a nežádoucí účinky UPV můžeme rozdělit do několika skupin: 

 Iatrogenní komplikace – způsobené špatným nastavením ventilátoru, za nastavení 

ventilátoru je odpovědný lékař. 

 Komplikace spojené se zajíštěním dýchacích cest (intubace, tracheostomie). 

 Komplikace vzniklé z nedostatečného nebo nadměrného ohřátí nebo zvlhčení 

vdechované směsy (retence sekretů, nebo zvýšení viskozity sputa). 

 Komplikace vzniklé vysokou koncetrací kyslíku. 

 Infekční komplikace (pneumonie). 

 Atrofie dýchacích svalů z inaktivity  

 Vlastní plicní poškození v důsledku pozitivním přetlakem: 
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 Pro tento typ poškození plic byl zaveden termín plicní poškození způsobené 

umělou plicní ventilací – ventilator-induced lung injury (VILI). VILI je definováno jako 

přítomnost plynu mimo alveolární prostor (PNO, emfyzém, vzduchová embolie a další 

projevy plicního poškození – plicní edém, pseudocysty). [DOSTÁL, 2014] 

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že poškození plic vznikají v průběhu UPV, u pacientů 

s plicním onemocněním nemusí být způsobeno umělou plicní ventilací, ale může být 

důsledkem preexistující plicní patologie a, že rozlišení příčin plicního poškození je 

v této situaci obtížné či nemožné, bylo doporučeno používat pro poškození plic vzniklé 

v průběhu UPV u nemocných termín ventilator-associated lung injury (VALI). [DOSTÁL, 

2014, s. 85] 

  

Obvyklý pohled na poškození plic umělou plicní ventilací předpokládá působení 

minimálně tří mechanismů: 

1. Strukturální disrupce – vzniká především působením fyzikálních sil na příslušné 

plicní struktury, v důsledku nadměrného rozepnutí (příliš veliká hodnota PEEP) a 

v důsledku střižných sil (např. při ARDS). 

2. Dysfunkce surfaktantu – SURFAKTANT je aktivní látka snižující povrchové 

napětí. Snižuje povrchové napětí na rozhraní tekutina – vzduch v alveolech, čímž 

zvyšuje poddajnost plic. Pokud dojde k jeho dysfunkci, nastává kolaps alveolů 

s následnou poruchou dýchání. 

3. „Biotrauma“ – je komplikace způsobená mechanismy zánětlivé reakce 

v závislosti na ventilátorem vzniklého plicního poškození. 

 Mimoplicní poškození v důsledku pozitivním přetlakem 

 Mimoplicní nežádoucí účinky jsou způsobeny především vlivem ventilace na krevní 

oběh, ovlivnění metabolismu vody a iontů, ovlivněním funkce GIT a nitrolebních 

poměrů. 

1. Kardiovaskulární důsledky – je důležité si uvědomit, že při ventilaci pozitivním 

přetlakem, dochází ke zvýšení nitrohrudního tlaku, což je zásadní rozdíl oproti 

spontánnímu nádechu, který je spojen se snížením nitrohrudního tlaku. Zvyšování 

nitrohrudního tlaku může vést ke snižení žilního návratu a k ovlivnění funkce pravé a 

levé komory. 
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2. Ovlivnění funkce GIT – dochází k poklesu perfuze jater a splanchniku v důsledku 

snížení srdečního výdeje, zvýšení venózního a nitrobřišního tlaku, zvýšení tlaku 

v biliárním systému. 

3. Ovlivnění renálních funkcí, metabolismu vody a iontů – při UPV obykle dochází 

ke snížení diurézy, nižšímu průtoku krve ledvinami, pokles exkrece sodíku i 

glomerulární filtrace. Na těchto změnách se zřejmě podílí: snížení srdečního výdeje, 

zvýšení venózního tlaku, hormonální změny a vzestup aktivity sympatiku. 

4. Ovlivnění nitrolebních poměrů – ty můžeme dále rozdělit na mechanismy 

závislé na středním nitrohrudním tlaku, mechanismy závislé na tenzi kyslíku a oxidu 

uhličitého a na mechanismy, které ovlivňují tonus sympatiku a parasympatiku při 

umělé plicní ventilaci. [DOSTÁL a kol., 2014] 

 

 2.9.6 Péče o dýchací okruh ventilátoru 

 Okruh ventilátorů patří mezí základní znalosti sestry pracující na intenzivní péči. 

Sestra by měla pečovat o dýchací okruh ventilátoru, důkladně ho znát a zvládnout 

sestavit. V současné době je na trhu mnoho typů dýchacích okruhů. Různé typy mají 

specifický jednocestný systém u většiny ostatních ventilátorů jsou použity dýchací 

okruhy, které mají oddělenou inspirační a exspirační část. Všechny tyto dýchací okruhy 

jsou buď na jedno použití (kterých je většina) nebo jsou určené k opakované sterilizaci. 

 Dýchací okruhy musí být sestavovány na sterilním stolku za sterilních podmínek, 

aby nedošlo k jejich kontaminaci.                                                                      

 Součástí je pravidelná výměna dýchacího okruhu, dle standardu oddělení a jeho 

kalibrace, při které se kontroluje funkčnost a těsnost ventilačního okruhu. Na našem 

oddělení se výměna provádí jednou do týdne. Využíváme okruhy dvoucestného typu.

 Pravidelně se odstaňuje tekutina z kondenzační nádobky. 
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2.10 Odvykání od ventilátoru 

 Odvykání nemocného od ventilátoru patří mezi problematiku umělé plicní 

ventilace. Pro pacienta je tento proces náročný nejen po fyzické, ale i psychické 

stránce. Pokud je pacient při vědomí, je třeba ho důkladně edukovat o fázi tzv. 

weaning – odvykání, odpojování, je také používán termín discontinuation – ukončení, 

odpojení. Je zbytečné protahovat dobu ventilace, nemocnému hrozí vznik pneumonie 

nebo trauma dýchacích cest, naopak není ani vhodné předčasně ukončovat umělou 

plicní ventilaci, kde je riziko ztráty zajištění dýchacích cest. [KAPOUNOVÁ, 2007] 

 2.10.1 Způsoby odvykání od ventilátoru 

 Pacienti, ventilováni dobu kratší než 24 hodin, mohou být ihned převedeni na 

spontánní dýchání (Ayreovo-T). 

 U obtížnějšího odvykání se využívá metoda krátkodobého odpojování. Pacient je 

odpojován na různě dlouhé intervaly, které se prodlužují. Přes noc se pacient obvykle 

ponechává na ventilátoru. 

 Odvykání přes režim SIMV a CPAP je založeno na postupném ubírání řízených nebo 

podpůrných dechů. Režim CPAP by měl být použit u všech nemocných, kteří byli uměle 

ventilováni déle než 24 hodin z důvodu prevence kolabování alveolů, hypoxemie a 

poklesu plicní poddajnosti. [KAPOUNOVÁ, 2007, s. 234] 

 

 2.10.2 Kritéria úspěšného odpojení 

 Musí být zvládnuta prvotní příčina, která vedla k nutnosti UPV, stav pacienta musí 

být stabilizovaný, bez závažné orgánové dysfunkce a hodnoty TK a P v normě, 

 svalová síla – pacient by měl být na odpojování vždy odpočinutý, 

 pacient by měl zvládnout sám odkašlat hlen z dýchacích cest, bez odsávání, 

 pacient by měl být v dobré výživové kondici a dostatečně hydratovaný, 

 důležitá je úprava vnitřního prostředí a uspokojivé hodnoty krevních plynů, 

 dobrá funkce plic – frekvence dýchání < 30/min a SpO2 > 90 % při hodnotách 

nastavených na ventilátoru (PEEP 5cmH2O a FiO2 < 0.4), 
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 psychický stav pacienta je důležitým článkem v procesu odpojování, sestra 

nemocného psychicky podporuje a rozptyluje, 

 pacient nesmí být febrilní, jeho tělesná teplota (TT) nesmí být 38 stupňů, 

 spolupráce pacienta. [KAPOUNOVÁ, 2007] 

 

 

 2.10.3 Extubace a dekanylace 

 Předpokladem ústpěšné extubace a dekanylace jsou kritéria splněná pro odpojení 

od ventilátoru. Reintubace je rizikovým faktorem rozvoje nozokomiální pneumonie. 

Během extubace a dekanylace musí mít sestra připravené veškeré pomůcky pro 

zpětnou intubaci a kanylaci. Otvor se dezinfikuje, sterilně kryje s léčebnou mastí a 

fixuje. 

 

 

2.11  Monitorace pacienta na umělé plicní ventilaci 

 Základní rozsah monitorování u nemocných v průběhu UPV je součástí běžného 

monitorování prováděného v intenzivní péči. [DOSTÁL, 2014, s. 170]  

 Sledování a monitorace pacienta je jedna ze základních úkonů sestry pracující na 

oddělení intenzivní péče. Sestra sleduje pacienta po celou dobu směny a veškeré 

abnormality hlásí lékaři. Pacienti na těchto odděleních jsou napojeni na kontinuální 

monitoraci EKG rytmu, krevního tlaku, SpO2, dechovou aktivitu, kapnometrii a tělesnou 

teplotu.  Nemocný se závažným plicním poškozením by měli být ventilováni na 

pracovištích, umožňujících monitorování v optimálním rozsahu. 

 

 V této kapitole čerpám ze standardů našeho oddělení, kterými se při vykonávání 

práce řídíme. 

 

 Při umělé plicní ventilaci je povinností sestry sledovat základní životní funkce 

pacienta (tepová frekvence, krevní tlak a stav vědomí), 

 dále sleduje pohyby hrudníku nemocného, dechovou frekvenci, charakter inspiria 

a exspiria, poslechové nálezy, popřípadě cyanózu, 
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 sestra provádí odběry krevních plynů a acidobazické rovnováhy (ABR), 

 kontroluje diurézu pacienta, náplň krčních žil, rychlost kapilárního návratu, 

 kontroluje veškeré invazivní vstupy pacienta a jejich průchodnost (NGS – 

nasogastrická sonda, PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie, CVK – cetrální 

venózní katétr, i.v. kanyly, drény, PMK – permanentní močový katétr, epidurální katétr 

apod.), 

 důležitou součástí je i kontrola tracheostomické kanyly, hloubka zavedení, únik 

vzduchu kolem TSK, sleduje okolí kanyly a případné změny, 

 při odsávání si sestra všímá charakteru sputa a možné krvácení, 

 nesmí opomenout na ventilátor, na kterém sleduje obrazovku a okruh přístroje, 

jeho činnost a těsnost, 

 sestra vše zaznamenává do ošetřovatelské dokumentace pacienta. 
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3  Praktická část 

 V této části práci uvádím kazuistiku konkrétního pacienta, s diagnózou 

Duchennova svalová dystrofie. Kazuistika zahrnuje rozhovor s pacientem, na základě 

kterého nahlédneme do jeho osobního života, od dětství přes školní léta, dospělost až 

po současnost. 

 Praktická část se věnuje i životu v nemocničním prostředí, kde je pacient upoután 

na lůžko již od roku 2005. Zaměřím se na jeho pobyt v nemocnici, od prvního příjmu na 

naše oddělení, které se stalo jeho domovem a zdravotnický personál jeho druhou 

rodinou. Život na nemocničním lůžku není procházka růžovým sadem, ale najdou se 

chvíle, pro které se vyplatí žít. Kazuistika představuje i tyto chvíle a zážitky pacienta po 

dobu hospitalizace. 

3.1  Kazuistika 

3.1.1 Rozhovor s pacientem 

 První moje otázky se týkají ranného dětství, už od těhotenství jeho matky. 

Pokračováním jsou otázky ohledně rodiny, prvních příznaků nemoce, školních let, a 

zaměstnání. Rozhovor odhaluje osobní život pacienta, záliby, cestování. 

 

Ranné dětství a rodina 

Probíhalo těhotenství Vaší matky bez komplikací? Ano. 

Bylo to první nebo druhé těhotenství Vaší matky? První těhotenství. 

Víte, jaká byla Vaše váha a délka? Vážil jsem 3.20 kg a měřil 50 cm. 

Měl jste nějaké komplikace v porodnici? Ne. 

Narodil jste se v daném termínu? Narodil jsem se v 9 měsíci, asi týden před termínem. 

Kolik bylo rodičům, když jste se narodil? Matka 21 let, otec 24 let. 
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Jak jste na tom byl po zdravotní stránce, když jste se narodil? Byl jsem jako jiné 

miminko, vše bylo v pořádku. 

Máte nějaké sourozence? Pokud ano, kolik jim je let a jsou zdrávi? Mám jednoho 

sourozence, bratra, kterému je 34 a je zdraví. 

Nechala si Vaše matka udělat genetické testy zda-li je přenašečka svalové dystrofie? 

Akorát v Hradci Králové brali celé rodině krev a tak zjistili, že matka je přenašečka. 

Co Vaši rodiče, žádné jiné závažnější onemocnění se u nich v pozdější době nevyskytlo? 

Ne, nevyskytlo. 

Býval jste jako dítě a dospívající častěji nemocný než vrstevníci. Tak nomálně, nebylo 

to nijak častý. 

Měl jste nějaké zdravotní problémy či komplikace v kojeneckém a batolecím věku? 

Jako kojenec bylo vše v pořádku, jako batole též. 

Jak probíhal Váš psychomotorický vývoj? Byl v normě nebo lehce opožděný? Začal 

jsem chodit v 16 měsících, vývoj byl mírně opožděný, ale lékaři nic nezjistili. 

 

Stanovení diagnózy 

Kdy se u Vás začaly projevovat symptomy Vaší nemoci? Jaké symptomy a kdo si toho 

první všiml? Když jsem začal chodit, měl jsem takovou kachní chůzi, často jsem 

zakopával a padal. Jako malý jsem jezdil na kontroly s nožičkami, rodičům se nezdála 

ma chůze, ale doktoři to přisuzovali tomu, že mám ploché nohy. 

Kdy Vám byla diagnóza stanovena? Když mi bylo 7 let. 

Kde Vám byla diagnóza stanovena? Svalová dystrofie mi byla stanovena v nemocnici 

v Hradci Králové a rodiče chtěly slyšet více názorů, tak byly i v Praze. 

Chodil jste o berlích, než jste začal používat vozík? Ne, chvíli jsem chodil za ruce, asi 

rok v 8 třídě. 
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Jak dlouho jste používal mechanický vozík, než jste přešel na elektrický? Asi od roku 

1994 až 1998. 

 

Školní léta 

Chodil jste do mateřské školky? Ano, chodil jsem u nás na vesnici. 

Měl jste odklad školní docházky. Ne. 

Navštěvoval jste běžnou základní školu, nebo speciální ZŠ? Do běžné základní školy 

jsem chodil do 7 třídy, 8 a 9 třídu jsem dochodil v lázních Košumberk. 

Využíval jste na ZŠ služeb osobního asistenta nebo pedagoga? Ne. 

Měl jste nějaké speciální pomůcky? Až v Košumberku invalidní vozík, jinak nic. 

Jako školu jste studoval po ukončení ZŠ? Rodinnou školu v Jedličkově ústavu Liberec, 

3 letou. 

Asi to nebyla škola, kterou jste chtěl studovat, viďte? Ne, bylo to řešení kvůli 

dostupnosti. 

Jakou školu byste si vybral, být zdraví? Studoval bych asi obchodku. 

Bavila Vás střední škola? Docela ano. 

Musel jste si kvůli zdravotnímu stavu školu prodlužovat? Ne, studoval jsem 3 roky, bez 

prodloužení. 

Jaký byl Váš oblíbený předmět na SŠ? Hlavně počítače. 

Vyskytly se u Vás nějaké poruchy učení (dysgrafie, dyslexie)? Ne. 

Čím jste ukončoval střední školu (maturita, výuční list)? Výuční list. 

Na ZŠ v Košumberku jste chodil na nějaké rehabilitace nebo terapie? Ano, na 

rehabilitaci, do bazénu, chvíli taky na parafín a léčbu prací. Zhruba denně. 
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Do základní školy v Košumberku jste dojížděl každý den, nebo byl na internátě? Byl 

jsem tam jakoby na internátu a na víkendy jsem byl doma, protože jsme to měli 20 

km z domu. 

Do střední školy v Jedličkárně jste dojížděl každý den, nebo byl na internátě? Tam jsem 

byl celoročně, akorát na prázdniny jsem jezdil domů. 

Na SŠ v Jedličkárně jste chodil na nějaké rehabilitace nebo terapie? Pouze na 

rehabilitace, přibližně dvakrát týdně a občas jsem chodil do místního bazénu. 

Celou školní docházku jste psal rukou do sešitu, nebo jste využíval počítač? Celou 

školní docházku jsem psal rukou. Základku i Rodinku. 

Měl jste na běžné ZŠ nějaké úlevy z hodin tělocviku, nebo jste byl osvobozen od 

tělesné výchovy? Z tělesné výchovy jsem byl osvobozen. 

 

Zaměstnání 

Pracoval jste někde? Pokud ano, můžete mi popsat, jakou práci jste konkrétně 

vykonával? Asi čtyři roky jsem dojížděl do Mezinárodního centa Universium 

(www.universium.cz) v Koloseu Liberec, kde jsem docházel do počítačového centra a 

dělal internetové stránky jako grafik a programátor. Pak jsem přešel do Jablonecké 

firmy Dynweb (www.dynweb.cz), kde jsem dělal totéž jako v MCU. Byl jsem tam asi 

dva roky a dělal jsem pro ně doma. 

Bavilo Vás to? Ano a velmi, měl jsem to jako koníček. 

Doplňoval jste si vzdělání nějakým kurzem? Ne, všechno jsem se učil sám. 

 

Osobní život 

Byl jste někdy v zahraničí? Pokud ano, kde? Jednou jsem byl v Řecku, dvakrát 

v Dánsku a Arhusu a dvakrát v Chorvatsku na Šoltě a ještě několikrát v Německu. 

Nejvíce se mi líbilo v Dánsku. 

http://www.universium.cz/
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Jste členem nějaké organizace? Ano, Občanského sdružení OBZOR (www.iobzor.org) 

s kterými jsme jezdily na dovolené, výlety a převážně do zahraničí. 

Jste ženatý? Ano. 

Kde a kdy jste se seznámil s Vaší ženou? Seznámili jsme se v Jedličkově ústavu 

v Liberci asi v roce 1995, ale spolu jsme začali chodit asi v roce 1998. 

Jak dlouho jste ženatý? Od roku 2002, v září to bude 13 let. 

Manželka je zdravá, nebo má také nějaký handicap? Je taktéž handicapovaná, má 

DMO a chodí o berlích. 

Kde bydlíte? V domě s pečovatelskou službou? Asi dva roky jsme bydleli v chráněném 

bytu v JU Liberec sami a pak jsme dostali byt v Liberci, kde jsme bydleli taktéž sami. 

Teda v Liberci jsme měli dva byty. Nejprve jsme měli byt s pečovatelskou službou 

(pečovatelskou službu jsme nevyužívali, manželka pomocí zvedáku zvládla všechno 

sama) a pak jsme se přestěhovali do panelákového, bezbariérového bytu, kde jsme 

teď. Teda já jsem od prosince 2005 v nemocnici. 

Byl jste i někdy dříve hospitalizován v nemocnici? V první třídě, na podezření 

žloutenky, až po roce zjistili svalovou dystrofii v Hradci Králové. A pak jednou se 

zácpou roku 2002 o letních prázdninách. A ještě jsem chtěl doplnit, že na konci 8 

třídy jsem si zlomil nohu, přes celé letní prázdniny jsem to měl v sádře, když mi ji 

sundali, už jsem se na nohy nepostavil. 

Podstoupil jste dříve nějaké operace? Nedá se to považovat za operaci, ale v roce 

2014 mi byl zaveden kardiostimulátor v Liberecké nemocnici. 

Než Vás přijali do nemocnice, měl jste i dříve problémy s dýcháním? Problémy 

s dýchání jsem už sledoval poslední rok, co jsem byl doma a to i ve spánku. 

Urologické problémy nemáte? Ne, jsem bez cévky a močím do „bažanta“. 

Pochopila jsem dobře, že v poslední době kromě dýchání a peristaltiky, žádné další 

zdravotní problémy nemáte? Ne, nemám, na peristaltiku se mi osvědčil sirup 

Lactulóza. Akorát samozřejmě kontrolují srdíčko. 

http://www.iobzor.org/
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Jíte příměřeně nebo pro jistotu málo? Nejím málo, ale ani se nepřejídám. Co mi 

sestřičky dají, to většinou sním. 

Co nejraději jíte a pijete? Miluji hermelín a jídla spíše bez omáček, piju neperlivé vody 

a čaje.  

Co jídlo v nemocnici? Vaří dobře? Většinou ano, mám výběrovou stravu, která mi 

chutná a občas mi jídlo přivezou rodiče. 

Máte děti? Ne.  

 

Doplňující otázky 

Jaké máte, nebo jste měl zájmy a koníčky? Nejvíce jsem se zajímal o počítače, pak mě 

ještě baví filmy, které pravidelně sleduji v nemocnici. 

Jezdíte nebo jste jezdil do lázní? Jako malý jsem jednou byl v Jánských lázních, pak 

jsem jezdil do Hamzovy dětské léčebny v Košumberku, nejprve na prázdniny a pak 8 

a 9 třídu na celý rok. 

Máte, nebo jste měl doma nějaké domácí zvířátko? Máme andulku. Zkoušeli jsme psa, 

ale toho jsme nezvládali, tak zůstal u rodičů. 

Dostanete se občas z nemocnice domů, nebo ven? Doma jsem byl v listopadu 2005. 

Dříve, v roce 2007, jsem párkrát jezdil ven na lehátku, když jsem ještě mohl chvilku 

dýchat sám, pak už to nešlo. Ale díky moderní medicíně, přístrojům a skvělím 

kamarádům, jsem byl s celou rodinou, zdravotnickým personálem a posádkou 

záchranné služby vyvezen do oblasti Jizerských hor, to bylo v roce 2011. V roce 2013 

mě opět překvapila moje nejlepší kamarádka. Tentokrát mě posádka záchranné 

služby zavezla do Tipsport Arény v Liberci, na představení Lord of the Dance. 

Máte do budoucna nějaké přání, co byste chtěl ještě prožít, nebo vidět? Myslím, že 

jsem toho už prožil hodně, takže asi ne. Možná se ještě jednou podívat domů a 

k našim. 
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 3.1.2 Vyhodnocení rozhovoru 

 Na základě získaných informací od pacienta, formou rozhovoru, shrnu celý jeho 

život. 

 Pacient je muž, ve věku 36 let s diagnózou zvanou Duchennova svalová dystrofie.  

 V době narození chlapce bylo matce 21 let a otci 24 let. U rodičů, ani v širší rodině 

se žádné svalové onemocnění nevyskytlo. O dva roky mladší bratr je zcela zdráv. 

Rodiče jsou v současné době bez vážnějších zdravotních potíží. Matka byla na základě 

genetického vyšetření stanovena jako přenašečka. 

 Narodil se v roce 1979 z první gravidity matky. Těhotenství probíhalo bez 

komplikací, porod byl v termínu. Chlapec vážil 3200g a měřil 50cm. Jeho 

psychomotorický vývoj v kojeneckém období byl zcela v normě, v batolecím věku se 

začal mírně opožďovat. Chodit začal v 16-ti měsících. Už v té době u něj rodiče 

pozorovali chůzi po špičkách i časté zakopávání a pády. Lékaři jim však tvrdili, že je to 

způsobeno jeho plochými nohami. Potíže s chůzí se zhoršovaly. Chlapec chodil typickou 

kachní chůzí a měl problémy při stoupání do schodů i při vstávání ze země. Teprve 

v jeho 7 letech mu byla stanovena Duchennova svalová dystrofie. Rodiče naštívili více 

odborníků, kteří jim tuto diagnózu potvrdili. 

 Chlapec navštěvoval běžnou mateřskou školu a do 7. třídy také běžnou základní 

školu, kde nevyužíval žádné speciální pomůcky. Poslední dva roky základní školy 

dostudoval v dětské léčebně, v lázeňském městě Košumberk, kam dříve jezdil každý 

rok o prázdninách. Při studiu bydlel v místním internátě. Ani zde nepotřeboval žádné 

speciální pomůcky. Pouze při chůzi využíval pomoc druhé osoby, která ho držela za 

ruku. Občas použil služeb mechanického vozíku a od poloviny 9. třídy jej potřeboval 

stabilně. Pro další studium si vybral 3 letou rodinnou školu v institucionálním zařízení 

v Jedličkárně Liberec, kde taktéž pobýval na internátě. Volba školy byla ovlivněna 

dostupností vzhledem k jeho postižení. Zde ho nejvíce bavila výpočetní technika. Kdyby 

byl zdraví, rád by studoval obchodní školu. Celou školní docházku zvládl psát zápisky do 

sešitu sám rukou. Střední školu ukončil v roce 1998 získáním výučního listu. 
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 Po dostudování střední školy nastoupil do počítačového centra, kde pracoval jako 

grafik a programátor a vytvářel zde internetové stránky. Do této obecně prospěšné 

společnosti docházel čtyři roky. Další dva roky dělal stejnou práci, akorát pro jinou 

firmu, ale toto zaměstnání vykonával již na počítači doma. Práce ho velmi bavila a měl 

ji zároveň jako svého koníčka. Současný zdravotní stav mu neumožňuje pracovat. 

 Jako dítě nebýval častěji nemocný. Samostatnou chůzu ovládal do 15-ti let. Poté 

užíval čtyři roky mechanický vozík a pak vozík elektrický. Na konci roku 2005 byl 

převezen s dýchacími problémy do nemocnice. Zde mu byla provedena tracheostomie 

a byl napojen na dýchací přístroj – ventilátor. Od té doby trvale žije v nemocnici. Má 

problémy s vyprazdňováním, které se postupen času zlepšily a je pravidelně sledován, 

kvůli zavedenému kardiostimulátoru. 

 Jako malý jezdil každý rok o prázdninách do Hamzovy dětské léčebny 

v Košumberku. Zde se mu velmi líbilo. Strávil tu i poslední dva roky základní školy. 

Každý den chodil na rehabilitace, pravidělně navštěvoval místní bazén, docházel na 

ergoretapii i parafínové zábaly. Při studiu na střední škole rehabilitoval pouze dvakrát 

týdně a občas zašel do bazénu. Po ukončení studia již žádné rehabilitace ani terapie 

nenavštěvoval, což nyní vnímá jako chybu. V současné době mu k lůžku dvakrát denně 

dochází fyzioterapeut, který s ním rehabilituje. 

 Je členem občanského sdružení OBZOR. Dříve s touto organizací pravidelně jezdil 

na výlety a převážně zahraniční dovolené. Navštívil Chorvatsko, Německo, Řecko, 

Dánsko, kde se mu nejvíce libilo. V roce 2002 se po čtyřleté známosti oženil. Se svoji 

manželkou se seznámil při studiu na střední škole a později spolu začali chodit. Jeho 

žena má diparetickou formu dětské mozkové obrny a k chůzi používá berle. Manželé 

spolu nejdříve bydleli v chráněném institucionálním zařízení, později jim byl přidělen 

vlastní bezbariérový byt. Pečovatelskou službu ani osobní asistenci zde nevyužíval, 

manželka se o něj pomocí zvedáku dokázala postarat sama. Děti nemají a ani o nich 

kvůli svému zdravotnímu stavu neuvažovali. Nyní mají jenom andulku. Jeho největším 

koníčkem jsou od dětství počítače a také rád sleduje dobré filmy. Oblíbeným jídlem je 

hermelín. Jeho jedinným přáním bylo se ještě jednou podívat ven, které se mu 
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v průběhu tří let splnilo. Přál by si znovu se podívat domu a k rodičům, kde byl 

naposledy před deseti lety. Dokáže brát život takový jaký je. 

 

 3.1.3 Život v nemocnici 

 V dalším úseku praktické části je popsán průběh další etapy jeho života. Života 

v nemocnici. Tato část je poskládána od prvního příjmu pacienta, pokračuje v úseku 

několika let, strávených na nemocničním lůžku, kde v konkrétních měsících popisuji 

pacientovi zdravotní problémy během hospitalizace a co se během hospitalizace událo. 

Jsou zde uvedeny pacientovi příjemné, ale také špatné chvilky. Dozvíte se, jak vypadá 

jeho každodenní život v nemocnici a z čeho má největší obavy. 

  

 3.1.3.1 Příjem pacienta na oddělení OCHRIP 

 Pacient byl přijat na naše oddělení v prosinci 2015 pro globální respirační 

insuficienci při zhoršení základního onemocnění Duchennova svalová dystrofie. 

 Pacient byl ve stabilizovaném stavu, za kontinuální monitorace s napojením na 

umělou plicní ventilaci převezen ZZS (zdravotnickou záchrannou službou) na naše 

oddělení. Pacient se překládal z ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení). Na 

oddělení byl umístěn na speciální polohovatelné lůžku s antidekubitální matrací. Byl 

napojen na EKG monitor, pro kontinuální monitoraci srdečního rytmu (P), krevního 

tlaku (TK), dechové frekvence (f) a saturace (SpO2). Byl připojen k umělé plicní 

ventilaci, konkrétně k ventilátoru typu Raphael COLOR od firmy Hamilton Medical. Na 

ventilátoru byl nastaven režim CPAP (continous positive airway pressure), PS 12, PEEP 

4, FiO2 30%. Bylo provedeno EKG (elektrokardiogram). Pacient je při vědomí, 

stabilizován, spolupracuje a je v dobré náladě. Chybí kašlací reflex. Sestrou konající 

službu byla odebrána kompletní anamnéza, ošetřující lékař provedl fyzikální vyšetření. 

Odebrala se kompletní laboratoř (biochemie, krevní obraz a koagulace, včetně krevní 

skupiny a Rh faktoru, ABR a glykémie). Vyšetření na K+C (kultivace a citlivost), kde se 

provádí stěr z kůže a úst pacienta, odsává se hlen z tracheostomické kanyly a sterilně 

se odebírá moč – byli negativní. Výměna tracheostomické kanyly (č.8, z PVC) a 
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uzavřeného sání proběhla bez komplikací. Snímek RTG (rentgen) byl proveden vležen 

na lůžku, kde byla znatelná v prudušnici TSK, plicní křídla rozvinuta, srdce normálně 

velké. Hily nezvětšené, cevní kresba přiměřená. Plicní parenchym je bez čerstvých 

ložiskových změn.  

 Následující den probíhalo sonografické vyšetření, pričemž játra nezvětšená a bez 

ložiskových změn, žlučník normálně velký s jemnými stěnami bez konkrementů 

(kamenů). Žlučové cesty bez dilatace. Pankreas (slinivka břišní) nezvětšená 

s pravidelnou strukturou, slezina také nezvětšená a obě ledviny normálně velké. 

 Pacientovi byla objednána dieta výběrová (č. 14), diuréza přítomna, močí do 

močové lahve. Odsává se dle potřeby. Léky polyká p.o. (per orálně). Je bez zavedené 

i.v. linky. Pacient používá dioptrické brýle na dálku. Je v dobré náladě, komunikuje, 

spolupracuje. Vzhledem k progresi onemocnění není schopen aktivně se polohovat, 

proto je polohován zdravotnickým personálem po 2 – 3 hod. dle přání pacienta. 

Ošetřující personál dbá na péči o pokožku a pohodlí pacienta. 

  

 3.1.3.2 Hospitalizace pacienta v průběhu roku 2005 – 2008 

 Od příjmu je pacient trvale tracheostomován, ventilován, ležící, verbálně 

komunikuje, spolupracuje, chybí kašlací reflex, zhoršen polykací akt, průběh je 

komplikován střevní paralysou s meteorismem. Pacient je víceméně stabilizovaný, 

postupná pomalá progrese základního onemocnění, kardio-pulmonálně kompenzován, 

aktivně příjmá p.o. (per os) stravu i tekutiny záznam o příjmu stravy veden, močí 

spontánně do močové lahve, diuréza dostatečná. Střevní komplikace byly vyřešeny 

sirupem Lactulosa, který byl pacientovi podáván 2x denně, nebo dle potřeby a užíval 

lék MeteoSpasmyl 3x denně před jídlem. 

 Pravidelně rehabilituje s fyzioterapeutem, při čemž pasivně cvičí, protahuje 

zkrácené svaly horní a dolní končetiny, fyzioterapeut používá míčkování, měkké 

techniky, uvolňování hrudní fascie, respirační fyzioterapie – kontaktní dýchání 

s lehkými vibracemi do exspiria. Aktivní cvičení pacienta zahrnuje hrubou a jemnou 
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motoriku ruky, kterou ovládá myš počítače. V rámci rehabilitace je 2x týdně vysazován 

do speciálního křesla, kde mu je na stoleček umístěn notebook.  

 U pacienta se provádí pravidelná výměna invazivních vstupů, především TSK.  

Výměny TSK se pacient obává a popisuje ji jako velmi nepříjemnou. Převaz TSK – okolí 

klidné, ošetřeno Skinsept Mucosa roztok a na sterilní krytí aplikován Braunovidon ung. 

Součástí jsou i kontrolní odběry (kompletní biochemie, krevní obraz a koagulace), 

odběr na ABR (acidobazickou rovnováhu) a glykémie. Každý měsíc se odebírají vzorky 

na K+C (kultivace a citlivost), pacientovi se odstává spůtum z tracheostomické kanyly, 

pomocí speciálních setů a odebírá se i moč. Pacient je na kontinuální monitoraci FF 

(fyziologických funkcí), srdečního rytmu (P), krevního tlaku (TK), dechům (D) a SpO2 

(saturace), 3x denně je měřena TT (tělesná teplota).  

 Krátkodobé odpojování snáší dobře, přičemž jezdí s doprovem zdravotnického 

personálu ven. Pokud je pacient vyvezen ven, je sestra povina mít sebou ambuvak, 

přenosný kyslík, přenosný pulzní oxymetr a jednoho zdravotníka. Lékař konající službu 

je vždy informován. 

 Začátkem února 2006 si pacient stěžuje na bolest levé poloviny scrota, místo bylo 

oteklé, kůže zarudlá a teplejší a TT 37,1 stupňů C. Subjektivně lehké pálení při močení. 

Bylo provedeno urologické a sonografické vyšetření, při kterém byl zjištěn zánět 

varlete. Biochemický vzorek krve na odběr CRP (C-reaktivní protein) se pohyboval 

v rozmezí 15 – 20 mg/l. Vzorek moči byl odeslán na sedimentaci, kultivaci a citlivost a 

následně byla nasazena ATB (Ciprinol 500mg). Postižené místo se chladilo a 

kontrolovalo. Během 14 dní bylo provedeno kontrolní SONO. Kůže nebyla tak zarudlá, 

ale místo stále mírně bolestivé, hodnoty CRP negativní a pacient afebrilní. 

 Koncem října 2008 pacient trpěl nechutenstvím, pociťoval bolesti v epigastriu a 

měl dyspeptické potíže horního typu. Byla provedena gastroskopie s premedikací – 

Midazolam 15mg i.m. a Xylocain spray lokálně do úst. Zjistila se ulcerace pyloru a 

přední stěny bulbu duodena. Odebral se vzorek na CLO test (Campylobacter-like 

organism) test. Léčba probíhala opatřením žaludeční diety, nejprve dostal tekutou 

stravu, poté kašovitou se šetřící úpravou. Zavedla se i.v. linka s FR 1/1, podáván byl 

Omeprazol 40mg i.v. denně, pouze první dva dny a dále p.o. CLO test negativní. 
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Kontrolní gastroskopie proběhla za 6 týdnů. Ulcerace pyloru zhojena a hojící se přední 

stěna bulbu duodena. Nadále se pokračovalo v omeprazolu v dávce 40mg denně. 

Pacient se cítí lépe, bolesti ustoupily a přešel na normální stravu. 

 

 3.1.3.3 Hospitalizace pacienta v průběho roku 2009 – 2012 

 V průběhu těchto let nebyly u pacienta zaznamenány žádné potíže týkající se 

zdravoního stavu. Jediným problémem byla zhoršující se respirační insuficience, kdy 

nebyla možnost pacienta odpojovat od ventilátoru a umožňit mu projížďku ven. 

Pacientovi byl změněn ventilační režim na ASV, PEEP 4, FiO2 21%. Naopak tyto roky 

byly pro něj plné štěstí, překvapení a velikých změn.  

 V roce 2011 dostal úžasný dárek k jeho narozeninám, představení Mima, který ho 

navštívil zde v nemocnici. Dárek byl věnován od nejlepší kamarádky. Představení bylo 

velice zajímavé a pacientovi i zdravotnickému personálu se líbilo. 

 12. září 2011 byl den, na který pacient nikdy nezapomene. Nejenom, že mu byl 

splněn jeho životní sen, ale zároveň se ukázalo, čeho je moderní medicína schopna, pro 

ventilovaného pacienta, připoutaného na lůžko. Dárek byl opět věnován od nejlepší 

kamarádky. Pacient byl vyvezen záchrannou službou do oblasti Jizerských hor, kde ho 

čekala jeho rodina a poprvé uviděl svoji neteř. Po 5-ti letech mu bylo umožněno vidět 

svět mimo nemocnici. Personál zajistil oblečení, zavedla se i.v. linka a  bylo nutné 

změnit ventilátor, který umožňuje přesun a je nastaven na záložní baterii. Výměna 

proběhla bez komplikací, pacient byl připojen k ventilátoru typu Hamilton C1, na 

kterém se nastavily stejné ventilační režimy, jako u předchozího ventilátoru (ASV, PEEP 

4, FiO2 21%). Dalším překvapením pro něj byla projížďka za čtyřkolkou po osadě Jizerka. 

Na pacienta dohlíželo několik záchranářů, lékařů a sester. Následoval vydatný oběd, na 

kterém si pochutnal a návrat do nemocnice. V nemocnici ho čekalo poslední 

překvapení, kde mu zpíval písničky pan Ivan Mládek. Vše natáčela a dokumentovala 

televize Barrandov (obrázek 10). 

 Během roku 2012 proběhla přestavba a rozšíření oddělení OCHRIP. Toho se 

zúčastnil i můj pacient a byl mu přidělen zcela nový pokoj, ve kterém je dodnes. 
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 3.1.3.4 Hospitaliazce pacienta v průběhu roku 2013 – 2015 

 Tyto roky jsou pro pacienta střídavým obdobím, kde se setkal opět s hezkými 

chvilkami, ale postihlo ho i spousty zdravotních problému a došlo ke zhoršení progrese 

základního onemocnění. 

 Během péče o pacienta proběhlo několik  drobných změn.  

 Při výměně TSK, se zavedla nová TSK silikonová č. 8, u které se obturační balonek 

plní FR 1/1 10ml. Silikonovou kanylu snáší velmi dobře a je odsáván podle potřeby. 

Dohlíží se na pravidelnost vyprazdňování. Celkově je klidný, monitorován, pravidelně 

polohován, prevence predilekčních míst a ošetření kontaktních ploch. Při ošetřování 

TSK se projevila alergická reakce na roztok Skinsept Mucosa, ta byla zvládnula i.m. 

kortikoidem (Dexamed 16mg) a k ošetření se používal Prontosan roztok.  

V lednu 2013 se v levém třísle objevila hmatná uzlina cca 2x1cm, na pohmat citlivá, 

otok levé dolní končetiny. Do L třísla byl aplikován Ketanol crm. 2x denně. Bylo 

provedeno SONO žil LDK, přičemž se zjistila subakutní hluboká i povrchová 

flebotrombóza a tromboflebitida levé DK v celém rozsahu po oblast třísla. Terapie 

zahájena Clexanem 0,4 ml s.c. (subkutánní) po 24-ti hodinách. Poté postupné zmenšení 

otoku, pacient subjektivně cítí zlepšení. Přešlo se na Warfarin pod kontrolou INR. 

Proběhla kontrola, SONO žil LDK – nález se částečně zlepšil a patrné je i zlepšení otoku 

LDK, bez barevných změn. Průběh hojení je příznivý a pomalý. Antikoagulační terapie 

Warfarinem změněna na Pradaxu. Nyní pacient užívá lék Xarelto 20mg 1x denně. 

 Konce listopadu 2013 dle sestry předávající hlášení denní služby, pacient v noci 

větší příjem a výdej tekutin, opocený. Známky hyperglykémie. Dle ranního odběru na 

glykémie se potvrdilo, že pacient trpí hyperglykémií – DM II. typu. Hodnota glykémie se 

pohybovala 17 mmol/l. Po aplikaci inzulínu (Humulin R 14j) se hladina glykémie 

srovnala. Pacient byl edukován jako diabetik, změna diety na 14/9 

(výběrová/diabetická). Byl nasazen lék Metformin-Teva + přechodně inzulín. Kontrola 

glykémie a podávání inzulínu probíhalo 3x denně v období několika týdnů, vždy dle 

hodnot odebraného vzorku. Poté došlo k úpravě hodnot glykémie. Glykémie se 

odebírala 1x denně. Po několika týdnech, při diabetologickém konziliu se nasadil nový 
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lék Siofor 500mg 3x denně, který užívá dodnes. Kontrola hladiny glykémie se odebírá 

2x týdně a pacient byl převeden na normální stravu. 

 Pro nesnášenlivost a nespokojenost silikonové TSK z pacientovy strany, který si 

stěžoval na problém s odkašláváním a vazkostí hlenu, byla zavedena normální TSK č. 8, 

se souhlasem pacienta. 

 V noci na 20. října přibližně okolo 01.00, náhlá desaturace (SpO2 80 – 85 %), 

pacient popisoval zhoršené dýchání, nevolnost, byl opocený, zmatený. Srdeční 

frekvence se pohybovala okolo 40 – 45/min. Na EKG byl zaznamenám AV blok 3. st. 

Volán ošetřující lékař. Výkony a terapie probíhala dle OL. Pacient byl náhle subfebrilní, 

STATIM se odebírala kompletní biochemie, krevní obraz a koagulace, včetně 

Troponinu. Hodnoty K+ (draslíku) se pohybovaly v rozmezí 7 – 7,2 mmol/l. Výsledek 

Troponinu byl negativní. Hodnoty SpO2 se po výměně TSK (č. 8) a úpravě ventilačních 

režimů vyrovnaly (CPAP, PEEP 4, PS 16, FiO2 40%). Pacientovi byl zaveden CVK 

(centrální žilní katetr), cestou v. femoralis l.dx. Pro oligurii si lékař vyžádal sonografické 

vyšetření močového měchýře, který se prokázal nenaplněný. Nelze zavést PMK – ani 

chirurg nemohl zavést PMK č. 10. Byla nasazena kontinuální terapie Tensaminem 

200mg/50ml posun 8ml/hod. Podávala se G (glukóza) 10% 500ml + 12j Humulinu R, 

rychlostí 100ml/hod. Byla zahájena i antikoagulační terapie Clexanem 0,8 ml s.c., který 

byl aplikován 02.00 hod. Pacient byl částečně stabilizovaný. Po telefonické dohodě 

s kardiocentrem Liberec, se pacient dne 21. Října 2014 překládal k implantaci trvalého 

kardiostimulátoru. 

 Po převzetí pacienta na KJ (kardiologická jednotka intenzivní péče) v Liberci, 

pacient s těžkou bradykardií 25 – 30 P/min. s výraznými pauzami až 5s, přechodně 

dobře reagoval na podaný atropin (1mg), nicméně záhy po příjetí i krátká KPR 

(kardiopulmonální resuscitace) s použitím Lucas. Následně bylo nutné zavést dočasný 

stimulátor cestou pravé v. subclavia. Byl proveden skiagram srdce a plic, pro kontrolu 

polohy elektrody. PNO (pneumothorax) se neprokázal, srdce je výrazně zvětšené 

doleva, je patrné i vysoké postavení bránice.  

 Proběhlo další vyšetření echokardio, kde je významná systolická dysfunkce 

nedilatované levé komory, mitrální chlopeň s těžkou regirgutací, aotrální chlopeň je 
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bez významné vady, pravá komora a dolní dutá žíla taktéž nedilatovaná, perikard je bez 

separace, srdce bez známek plicní hypertenze. 

Zavedl se PMK č. 8, od ošetřujícího lékaře byla nařízená maximální pozornost polohy 

katetru. Během hospitalizace proběhla terapie těžké hyperkalemie a metabolické 

acidózy. V dalším průběhu docházelo k rozvoji polyurie a hypokalemie s nutností 

substituce. 

 22. října 2014 nastaly febrilie a vzestup zánětlivých parametrů, byla nasazena ATB 

terapie a extrakce invazí, včetně dočasného kardiostimulátoru a PMK.  

 24. října byl pacientovi implantován trvalý kardiostimulátor typu DDD PCM. Byla 

provedena punkce v subclavia l.sin. a zavedena elektroda do midsepta PK (pravé 

komory) a druhá do ouška PS (pravé síně), proběhne otestování elektrických 

parametrů a následně se elektrody fixují k fascii svalu, poté je připojen stimulátor a 

kapsa je uzavřena suturou. KS (kardiostimulátor) je nastaven na DDD 60 – 110/min. 

 Význam KS typu DDD – dvoudutinový síňokomorový – stimuluje síň i komoru. 

 26. října vysazeny ATB, pacient afebrilní, cítí se dobře, oběhově stabilní. Druhý den 

byl přeložen zpět na naše oddělení do nemocnice Tanvald. Probíhala monitorace 

diurézy, kontroly kalémie. Levá ruka se 3 týdny šetřila, nezvedala se do horizontálu, 

fixační náplast se sejmula až po 12-ti dnech od implantátu. Po 10-ti dnech proběhla 

kontrola rány (otok, hnis, hematom, bolesti) a extrakce stehů. Přibližně po měsíci 

proběhla i kontrola stimulátoru speciálním technikem. 

 V současné době se pacient cítí velmi dobře, je v dobré náladě, stabilizovaný, 

umělá plicní ventilace je vyhovující (ASV, PEEP 4, FiO2 21%), dbá se na pravidelnost 

vyprazdňování. Pečuje se o invazivní vstupy. Bolesti a jiné zdravotní problémy neudává. 

Pravidelně sleduje televizi a odpočívá. 

  

 

 



  

52 
 

Pacientův každodenní život v nemocnici 

07:00 – 8:30 hod. – budíček, odfouknutí obturačního balonku u TSK (aby mohl mluvit), 

točí se na záda, kouká na televizy a snídá, 

8:30 – 11:00 hod. – pacient se koupe buď na lůžku, nebo se obdem vozí na speciální 

vanu do koupelny, kde s ním za pomocí „ambuvaku“ dýchá sestra. Dopoledne 

rehabilituje, dle přání se nepolohuje na pravý bok, probíhá vizita, sleduje programy 

v televizy a pospává, 

11:00 – 12:00 hod. – oběd, na který se vždy velice těší a může si vybrat ze dvou jídel, 

ošetřovatelský personál pacienta krmí, 

12:00 – 13:00 hod. – rehabilitace, 

13:00 – 16:00 hod. – pacienta otáčíme na pravý bok, opět sleduje seriály, čeká ho i 

odpolední káva a pospává, 

16:00 – 18:00 hod. – otočka na záda, večeře, sledování televize a čekání na výměnu 

denní služby za noční, 

18:00 – 24:00 – pacient se na lůžku vysadí k počítači, na kterém zbytek večera surfuje, 

tvoří a zdokonaluje internetová stránky, nebo kouká na filmy, 

24:00 – 7:00 hod. – otočka na levý bok, kontrola ventilátoru a jeho příslušenství, 

nafouknutí obturačního balonku u TSK (většinou dle přání pacienta, přibližně 10 – 

12ml), popřání klidné noci a celou noc spí.  

(obrázek 11) 

  

  

  

  

 



  

53 
 

4  Diskuze 

 Když jsem si vybírala téma pro absolventskou práci, sahala jsem po tom, co je mi 

nejbližší, s čím se často setkávám nebo co by mě zajímalo. V okruhu intenzivní 

medicíny pracuji již čtvrtým rokem, kde se denně setkávám s umělou plicní ventilací, 

ventilačními režimy a ovládáním ventilátorů.  

 Domnívala jsem se, že nebude tak složité zpracovat absolventskou práci na toto 

téma, tak jsem si k názvu práce přidala konkrétní diagnózu, svalovou dystrofii. S tímto 

onemocněním jsem měla možnost se setkat. Z počátku pro mě bylo neznámé, ale 

během péče o pacienta s touto diagnózou jsem měla potřebu lépe ji znát a i lépe 

poznat pacienta, o kterého se starám. 

 V průběhu získávání informácí a shromažďování literatury, se postupem času 

ukázalo, že knížek na téma umělá plicní ventilace a svalová dystrofie je opravdu málo, 

což mě velmi tížilo. Konkrétní kniha o svalové dystrofii nebyla k nalezení. Knih bylo 

pouze pár a autor se jen z mála zmiňoval o svalové dystrofii. Pro radu jsem si zašla za 

svým pacientem, který mi doporučil internetovou stránku, konkrétně o svalové 

dystrofii, kde jsem se dozvěděla vše potřebné. 

 Odborné literatury o umělé plicní ventilaci je také zřídka málo. Našla jsem pouze 

dvě knihy přímo o umělé plicní ventilaci v českém jazyce, kde jsou shromážděny 

informace. Internetové zdroje jsem nepoužila téměř vůbec, byly často nepravdivé a 

nepřesné, tak mi nezbývalo nic jiného, než se v mnoha věcech spolehnout na vlastní 

znalosti a zkušenosti z praxe. 

 Během praxe a zpracování informací jsem narazila na spousty problémů, zjistila 

jsem, že ne jen já, ale i ostatní zdravotní pracovnící mají značné rezervy o umělé plicní 

ventilaci, což je veliká chyba pro sestru, která pracuje v intenzivní péči. Trápilo mě 

rozdělení umělé plicní ventilace, které je velmi obsáhlé a široké, poradila mi vedoucí 

práce, paní doktorka Vrbovcová, jak ji základně rozdělit, aby pro mě byla přehledná, 

srozumitelná, abych byla schopna o ni mluvit a orientovala se v tomto okruhu.  

 Praktická část mě velmi bavila, pracovala jsem s konkrétním pacientem, 

postiženého svalovou dystrofií, dozvěděla se o něm spousty zajímavých informací i 
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z osobního života. Ráda jsem si prošla dokumentaci pacienta od příjmu až po 

současnost, kde jsem vystihla ty nejdůležitější okamžity v průběhu hospitalizace.  

 Zopakovala si jeho krásné chvilky s rodinou a uvědomila si, jaké důležité postavení 

rodina má. U několika zdravotních problémů pacienta jsem byla přítomna, avšak u 

jednoho z nich jsem se o pacienta i obávala.  
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Závěr 

 Hlavním cílem mé absolventské práce bylo popsat a shromáždit informace o umělé 

plicní ventilaci a zaměřit se na konkrétního pacienta s diagnózou svalová dystrofie. 

Téma jsem v první části teoreticky zpracovala, pričemž jsem se věnovala 

endotracheální intubaci, tracheostomické kanyle, péči o ventilovaného pacienta a 

problematice umělé plicní ventilace. 

 Dílčími cíli mé práce bylo popsat závažnost svalové dystrofie a život s tímto 

onemocněním, nahlédnout do života pacienta s diagnózou svalová dystrofie a 

poukázat na umělou plicní ventilaci v moderní medicíně. 

 V praktické části se věnuji konkrétnímu pacientovi, se kterým jsem dodnes 

v kontaktu a pečuji o něj na našem oddělení. Uvádím s ním rozhovor, při kterém 

zjišťuji, jak probíhalo jeho dětství a dospívání, kdy už o své diagnóze věděl a kam se 

přes všechny překážky dostal, co získal a co naopak ztratil, čeho lituje. Jeho každý den 

tráví v nemocnici, kde se během let odehrává několik příběhů, které uvádím.  

 Díky moderní medicíně a kvalitním přístrojům, umožňující umělou plicní ventilaci 

tu s námi může být dodnes. S prognózou je smířen, a proto si zbytek svého života užívá 

naplno, ikdyž je upoután na nemocniční lůžko. 

 Domnívám se, že jsem všechny cíle své práce splnila, přičemž jsem si i prohloubila 

vlastní znalosti o umělé plicní ventilaci, ve kterých jsem měla veliké nedostatky. Do 

budoucna bych ráda v intenzivní medicíně pokračovala a naučila se ještě spousty 

zajímavých věcí. 

 Byla bych ráda, kdyby po přečtění mé absolventské práce se lidé zamysleli nad 

smyslem života, dokázali bojovat s osudem a že nejdůležitější co v životě máme je 

zdraví a rodina. Také doufám, že práce bude přínosem pro zdravotní pracovníky 

pracující v intenzivní medicíně. 
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Summary 

Mechanical ventilation of patient with muscular dystrophy 

 The assignment deals with a mechanical ventilation of patient with muscular 

dystrophy. The main aim of the assignment is to describe methods of the mechanical 

ventilation and point out the importance of the mechanical ventilation in modern 

medicine. 

The theoretical part describes what the muscular dystrophy is, what the 

mechanical ventilation is, its methods, how to ensure the airway and a nursing care for 

patients with a tracheostomy cannula who are on an artificial ventilation. The muscular 

dystrophy is a broad term to describe genetic diseases that affect muscles of the whole 

body. Every day thirty boys with this devastating diagnosis are born in the world. 

The first symptoms of the muscular dystrophy of boys begin to appear between 

the third and fourth year. All forms of the muscular dystrophy can be considered rare, 

but Duchenne is the most common and most cruel. At the school age mental 

symptoms can appear, such as fits of crying, fits of rage and inability to understand 

words. The next phase brings falls, inability to walk up the stairs and raise arms above 

the head, the muscles around the spine gradually weaken and the patients feel very 

tired. The necessity of a mechanical ventilation arises at the age of about twenty when 

the breathing muscles also start to weaken. Patients with this severe diagnosis usually 

live up to the thirtieth year of life. 

The mechanical ventilation is an integral part of the mechanical organ support, 

which modern medicine would not be able to get along without. It includes knowledge 

of not only doctors, but also nurses, and it  can bring risks and complications which the 

patients can encounter every day. During the process of obtaining experience, 

information and focusing on a particular patient one realises how the job of a nurse 

who cares for a patient with a mechanical ventilation is demanding and important. This 

is not just about ensuring biological needs, but also about the care for a tracheostomy 

cannula (TSK), psychological well-being, communication chances and a support of the 

patient. 
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The practical part describes the life of a patient since his childhood through his 

education to the first symptoms of this disease which has no mercy. One day after 

another is more and more difficult and full of fear, but even in those moments there 

are people and events that make the patient happy. A hospital bed is his home and he 

would not get along without help of the others. 

Key words: intubation, tracheostomy cannulla, mechanical ventilation, intensive 

care, nurse 
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Příloha č. 1  

ABR – acidobazická rovnováha 

ALS – amyotrofická laterální skleróza 

AIDP – akutní, zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida 

ARDS – akutní respirační distress syndrom 

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení 

ASV – adaptive support ventilation 

ATB – antibiotika 

APTT – activate partical thromboplastin time – aktivovaný parciální tromboplastinový 

čas 

CNS – centrální nervový systém 

CK – creatin kynáza 

CmH2O – centimetrů vodního sloupce 

CPAP – continuous positive airway pressure 

CRP – C-reaktivní protein 

CLO – Campylobacter-like organism 

CVK – centrální žilní katétr 

DMD – Duchenneova muskulární dystrofie 

DC – dýchací cesty 

DDD – dvoudutinový síňokomorový 

DM – diabetes mellitus 

EMG – elektromyografie 



  

 
 

EEG – elektroencefalograf 

ETI – endotracheální intubace 

EKG – elektrokardiogram 

ECHO – echokardiografie – ultrazvukové vyšetření srdce 

f – dechová frekvence 

FR – fyziologický roztok 

FF – fyziologické funkce 

FiO2 – kyslíková frakce 

GCS – glasgow coma scale 

GIT – gastro-intestinální trakt 

HME – heat and monture exchanger – výměník tepla a vlhkosti 

CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 

INR – international normalized ratio – protrombinový čas 

IIPV – intermitent positive pressure ventilation 

I.V. – intravenózní – do žíly 

JIP – jednotka intenzivní péče 

KPR – kardio-pulmonální resuscitace 

K+C – kultivace a citlivost 

KJ – kardiologická jednotka 

KS - kardiostimulátor 

LDK – levá dolní končetina 

MDI – metered-dose inhaler – aerosolové dávkovače 



  

 
 

mg - miligram 

NGS- nasogastrická sonda 

O2 – kyslík 

OCHRIP – oddělení chronicko-resuscitační a intenzivní péče 

P.O. – per orální – do úst 

PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie 

P – srdeční frekvence 

PNO – pneumothorax – vzduch v pohrudniční dutině 

PS – pravá síň 

pCO2 – parciální tlak oxidu uhličitého v arteriální krvi 

pO2 – parciální tlak kyslíku v arteriální krvi 

P – tlak v plicích 

PEEP – positive end-exspiratory pressure – pozitivní tlak na konci výdechu 

PS – tlak pomáhající při nádechu pacienta – pressure support 

PC – hodnota tlaku, do kterého se dýchací směs aplikuje do plic – pressure control 

PCV – tlakově řízená ventilace - pressure control ventiltion 

s.c. – subkutánně – pod kůži 

SIMV – synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace – synchronized 

intermittend mandatory ventilation 

SpO2 – saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální krvi měřená pulzní symetrií 

SŠ – střední škola 

TK – krevní tlak 



  

 
 

TT – tělesná teplota 

TR – tracheální rourka 

TSK – tracheostomická kanyla 

UPV – umělá plicní ventilace 

VALI – ventilator associated lung Indry – plicní poškození v průběhu UPV 

VILI – poškození plic vzniklé jako důsledek UPV 

VCV – volume control ventilation – objemově řízená ventilace 

VS – volume support – objemová podpora 

Vt – objem jednoho dechu 

ZŠ – základní škola 

ZZS – zdravotnická záchranná služba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Příloha č. 2 

 

Obrázek č. 1 Sněhulák 2007 [www.parentproject.cz, 9] 

 

Obrázek č. 2 Setkání dětí a rodičů, Loužek 2008 [www.parentproject.cz, 10] 



  

 
 

 

Obrázek č. 3 Parent project na 5 MDA RIDE 2013 [www.parentproject.cz, 11] 

 

Příloha č. 3 

 

Obrázek č. 4 Ústní vzduchovod [VLASTNÍ ZDROJ] 



  

 
 

 

Obrázek č. 5 Nosní vzduchovod [www.kardiovs.cz, 12] 

 

Obrázek č. 6 Laryngeální maska [www.kardiovs.cz, 13] 

 

Obrázek č. 7 Tracheální rourka [VLASTNÍ ZDROJ] 



  

 
 

 

Obrázek č. 8 Laryngoskop s lžící a Magillovy kleště [VLASTNÍ ZDROJ] 

 

Příoloha č. 4 

 

Obrázek č. 9 Tracheostomická kanyla [www.kardiovs.cz, 14] 
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Příloha č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 Pacient na výletě v Jizerských horách [VLASTNÍ ZDROJ] 

 

Obrázek č. 11 Pacient v nemocnici [VLASTNÍ ZDROJ] 


