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Seznam použitých zkratek 

ACC         acetylcystein 

AED         automatický externí defibrilátor 

APT          adenozintrinukleotidfosfát (adenosine triphosphate) 

ARO          anesteziologicko-resuscitační oddělení 

CO2           oxid uhličitý 

CRP           C reaktivní protein 

CT              počítačová tomografie  

CVVHD      kontinuální venovenózní hemodialýza 

DK              dolní končetina 

DM             diabetes mellitus 

DMO           dětská mozková obrna 

ECHO           echokardiografie 

EKG              elektrokardiograf 

Enzymy CK  kreatinkináza 

FiO2              inspirační koncentrace 

FN                 fakultní nemocnice 

GCS               Glasgow Coma Scale 

CHOPN          chronická obstrukční plicní nemoc 

IM                   infarkt myokardu 

JIP                   jednotka intenzivní péče 
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KPR                   kardiopulmonální resuscitace 

NGS                   nazogastrická sonda 

NJG                    nazojejunální sonda 

O2                       kyslík 

OA                      osobní anamnéza 

ORL                    otorinolaryngologie 

PAD                   perorální antidiabetika 

PEG                   perkutánní endoskopická gastrostomie 

pH                    záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových iontů 

PNC                 penicilin 

RTG                rentgen 

SaO2              saturace hemoglobinu kyslíkem 

SIP                 semiintenzivní/intermediální péče 

TSK               tracheostomická kanyla 

UVP             umělá plicní ventilace 

VF                komorová fibrilace (ventricular fibrillation)  



 8 

Úvod 

Etické problémy v neodkladných situacích na intenzivních lůžkách a při rozhodování o 

zahájení resuscitace je téma týkající se etických a psychologických problémů současné 

medicíny, které je a zřejmě dlouho bude vysoce diskutabilní. Lékaři a zdravotníci jsou 

orientováni na úspěšný cíl léčby, což je zcela logické a pacient i jeho blízcí očekávají 

totéž. V posledních padesáti letech dochází k významnému rozvoji moderní medicíny, 

který vysoce napomáhá tohoto úspěchu dosáhnout. Ať už se jedná o oblast 

farmakologie či fyziologie, které umožňují svým neustálým výzkumem účinnější léčbu. 

Také se zdokonalilo přístrojového vybavení nemocnic – jednotek intenzivní péče, 

oddělení anesteziologie a resuscitace. Dalšího velkého postupu se dosáhlo v oblasti 

diagnostiky, kdy je možné stále dokonalejší technikou včas a přesně stanovit diagnózu 

a následně se věnovat terapii. To se osvědčilo zvláště v oblasti onkologie. Dříve u 

onkologických pacientů, u kterých byly objeveny metastáze, byla šance na vyléčení 

téměř nulová. Nyní máme k dispozici radioterapii, chemoterapii nebo biologickou 

léčbu. V posledních dvaceti letech jsme se také začali více zajímat o zdravý životní styl. 

Vracíme se zpět k přírodě, která nám umožňuje nejen relaxaci, ale dává nám i možnost 

přírodní léčby. To vše nám samozřejmě ruku v ruce přináší prodloužení průměrné délky 

lidského života. 

Ale co když veškeré možnosti a snahy selžou? Pak nastává to, co je se životem 

bezprostředně spojeno – umírání a smrt. Slova, o kterých většina nechce ani 

přemýšlet, natož je vyslovovat. Jsou to slova, která raději necháváme tabu. Lékaři a 

zdravotníci, ale nemohou smrt ze svých oddělení vytěsnit. A nejen to, musí také 

rozhodnout, jak dále postupovat selže-li kurativní léčba a jaký bude zvolen postup, 

když začnou selhávat jednotlivé orgány. 
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

Zpracovat problematiku nejčastějších etických problémů z oblasti intenzivní péče a 

resuscitace, získat kazuistiky z oddělení anesteziologie a resuscitace a z jednotek 

intenzivní péče a ukázat na nich, v jakých případech se resuscitace neprovádí. 

1.2 Dílčí cíle 

       1. Zjistit, zda je rozhodnutí neresuscitovat vždy správné. 

       2. Porovnat etické problémy v přednemocniční péči a na jednotkách intenzivní 

péče. 

       3. Zhodnotit přístup osoby blízké, pokud lékař navrhne pacienta neresuscitovat. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1 Etika 

Etika – z ( ethika, řec. Ethos – mrav) je věda o mravnosti. Dříve byla etika nazývána 

mravovědou (např. český filozof Josef Durdík), častěji též praktickou filozofií (např. 

Johann Friedrich Herbart a T. G. Masaryk). V odborném písemnictví lze najít i další 

označení etiky; český filozof František Skácel např. doporučoval termín dobrověda. 

Etika je teorií mravnosti a je jako pojem nadřazena morálce. Předmětem etiky je 

zkoumání zákonitostí mravního chování jednotlivců i společnosti. [HAŠKOVCOVÁ, s. 13] 

Lékařská neboli medicínská etika jsou pojmy, které souhrnně označují etické problémy 

v lékařství. Dalším pojmem, s kterým se můžeme setkat, je „pojem etika 

v ošetřovatelství“ neboli „etika v práci sestry“. Tento výraz v sobě zahrnuje všechny 

problémy ošetřovatelské aktivity nejen sester, ale také ošetřovatelek. Zdravotní etika 

je termín zcela odlišný od lékařské etiky a nelze jej zaměňovat, jelikož uvozuje 

problémy týkající se etiky ve zdraví. O nemocné se starají nejen lékaři, zdravotničtí 

pracovníci, ale významnou roli hrají též duchovní, kteří podle své konfese pečují 

především o osoby stejné víry. Zde pak hovoříme o tzv. pastorální etice.*HAŠKOVCOVÁ, 

2002] 

Lékařská etika je od roku 1992 v naší republice samostatným lékařským oborem. Výuka 

etiky probíhá na všech lékařských fakultách, středních zdravotnických školách, vyšších 

odborných školách a našla své místo i v řadě bakalářských studijních 

programů.[HAŠKOVCOVÁ, 2002] 
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2. 1. 1 Historie lékařské etiky 

Deontologie – řecky – to deon – znamená povinnost. Ve filozofii označujeme učení o 

povinnostech v obecné rovině. Deontologii lze považovat za historický základ a později 

za tradiční součást lékařské etiky. Tzv. deontologické kodexy reprezentují mravní 

závazky vůči pacientům, kolegům a veřejnosti. Nejstarší a nejznámější je Hippokratova 

přísaha. I přesto, že byla napsána kolem roku 400 před naším letopočtem, je v kruzích 

odborných i laických dosud přijímána. Obsahově jsou již některé pasáže této přísahy 

překonány, ale obecný akcent na profesní mravnost těch, kteří jiným pomáhají 

v nemoci, zůstává platný. Dodnes je text Hippokratovi přísahy např. připomínán při 

promocích absolventů lékařských fakult na Univerzitě Karlově. Dlouhá staletí byla 

Hippokratova přísaha jediný deontologický kodex. Ve dvacátém století byla opakovaně 

obměňována a doplňována, vždy však byla brána v úvahu, když byl formulován novější 

mravní kodex týkající se nejen lékařů, ale i jiných i jiných vysokoškolsky vzdělaných 

odborníků pečujících o nemocné. Významné jsou také kodexy zavazující k mravnímu 

chování zdravotní sestry a ošetřovatelky. Zejména v posledních dvaceti letech byly 

četné kodexy formulovány de novo a to na základě aktuálních potřeb lékařské praxe. 

Důležité je, aby vždy byla jasně vymezena jejich působnost. [HAŠKOVCOVÁ, 2002]  

2. 2 Umírání 

Říkává se jaký život, takové umírání. Co tedy pro sebe mohu udělat už dnes? Především 

žít. Žít na plno. Ne pouze konzumovat. Ne pouze vegetovat. Mnoho lidí se teprve 

v hospici nebo až v situaci podobné naučí skutečně žít. Někdy až na samém sklonku 

života. Není to škoda? Proč to nezkusit už teď? Třeba podle návodu Williama Hazlitta: 

„Umění žít znamená vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.“ 

*SVATOŠOVÁ, 1998, s. 139] 

Umírání je konečná fáze lidského života. Z patofyziologického hlediska je 

charakterizováno náhle vzniklým nebo postupným selháváním systémů lidského 

organismu a poruchou regulace těchto systémů. K nevratnému selhání může dojít 
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během několika dní, někdy dokonce stačí několik minut. Každý člověk má zcela 

jedinečnou podobu umírání. [SLÁMA, DRBAL, PLÁTOVÁ, 2008] 

Proces umírání se rozděluje na tři nestejně dlouhá časová období. Období pre fine, in 

finem a post finem. 

Období pre finem začíná tehdy, kdy vejde v pacientovu povědomost, že nemoc je 

vážná a perspektivně neslučitelná se životem. Smrt je pak v určitém, někdy i relativně 

dlouhém čase (týdny, měsíce) vysoce pravděpodobná. Po celé toto období je třeba 

usilovat o dosažení zmírnění obtíží strádajícího, ale také s ohledem na 

pravděpodobnost zlého konce, nemocného úskalími nemoci vést. Nemocný musí 

bezpečně vědět, že kromě lékařské pomoci mu bude poskytnuta také pomoc 

psychologická a lidská. Nikdo by neměl zemřít dříve psychicky než fyzicky. 

[HAŠKOVCOVÁ, 2002] 

Pojem in finem je totožný s lékařským výrazem tzv. terminálního stavu. V tomto 

období bývá člověk velmi unaven. Ubývají mu síly, ať už psychické nebo fyzické. 

Období post finem zahrnuje péči o mrtvé tělo a též péči o pozůstalé. [HAŠKOVCOVÁ, 

1997] 

2. 2. 1 Paliativní péče 

Paliativní neboli útěšná medicína představuje ucelený a nadějný systém, jak pomoci 

nejen umírajícím, ale také jejich rodinám. Paliativní péče se považuje za podpůrnou u 

pacientů v pokročilých a terminálních stavech nevyléčitelných chorob. Tato péče je 

poskytována na odděleních paliativní péče, na jednotkách intenzivní péče nebo také 

v zařízeních, která se nazývají hospice. [HAŠKOVCOVÁ, 2007] 

Paliativní péče se zaměřuje na zmírnění obtíží a bolestí nemocného a vychází z jeho 

individuálních potřeb. Jedná se o otevřenou a empatickou komunikaci mezi 

zdravotníky a pacientem samozřejmě jeho blízkými. Cílem této léčby je, aby pacient 

mohl svůj život vnímat jako smysluplný až do konce. [HAŠKOVCOVÁ, 2007] 
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2. 2. 2 Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u 

nemocných s nezvratným orgánovým selháním 

Text formuluje principy a rámcová doporučení pro poskytování paliativní péče u 

dospělých pacientů, kteří nejsou schopni o sobě rozhodovat v konečné fázi jejich dále 

léčebně neovlivnitelného onemocnění. Mezi nejčastější klinické situace, na které se 

doporučení zaměřují, jsou pacienti s multiorgánovým selháním, kde i přes maximální 

možnou podporu či náhradu orgánových funkcí dochází k trvalému zhoršování 

zdravotního stavu a kde vyvolávající příčina či její důsledky nejsou léčebně ovlivnitelné 

nebo pacienti v hlubokém bezvědomí, u nichž nelze předpokládat obnovení integrity 

mozkových funkcí z důvodu přítomnosti známek ireverzibilního poškození centrálního 

nervového systému.[ ČERNÝ, 2009, s 84] 

2. 2. 2. 1 Doporučení pro klinickou praxi 

a) Podnět k zahájení paliativní péče může dát kdokoliv z ošetřujícího zdravotnického 

týmu, z rodiny či okruhu tzv. blízkých pacienta.  

b) Kdykoliv je to možné, pacientovo přání a názor rodiny či blízkých musí být zahrnuty 

do rozhodování o zahájení paliativní péče. 

c) Rodina či blízcí pacienta by měli být do rozhodování co nejvíce zapojeni, nejlépe 

formou strukturovaného rozhovoru. Delegování odpovědnosti na rodinu či blízké za 

přijaté rozhodnutí zahájení paliativní péče není přípustné. 

d) Do rozhodování o zahájení paliativní péče by měli být zapojeni všichni členové 

(lékaři i nelékařský zdravotnický personál) ošetřujícího zdravotnického týmu (tzv. „ 

shared-approach to end-of-life decision making“ model). 

e) Výsledek rozhodnutí a zahájení paliativní péče by měly být přijaty konsensuálně 

všemi členy ošetřujícího zdravotnického týmu. Pokud není dosaženo konsensu, odlišné 
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názory by měly být znovu pečlivě posouzeny a zohledněny před formulací závěrečného 

rozhodnutí. 

f) V situaci, kdy není dosaženo konsensu mezi rodinou či blízkými pacienta a 

ošetřujícím zdravotnickým týmem, lze zvážit přizvání jiného nezávislého lékaře nebo 

etické komise ustanovené pro tento účel. 

g) Závěrečná rozhodnutí o zahájení paliativní péče je odpovědností ošetřujícího lékaře.   

h) Zahájení paliativní péče a rozhodnutí o nezahájení či nepokračování marné a 

neúčelné léčby musí být vždy uvedeno ve zdravotnické dokumentaci jako součást 

léčebného plánu. 

i) Zápis do zdravotnické dokumentace před zahájením paliativní péče by měl obsahovat 

minimálně: 

odborné posouzení zdravotního stavu a medicínské zdůvodnění zahájení paliativní 

péče, 

- okruh osob, které se na rozhodování o zahájení paliativní péče podílely,  

- formování cílů další a léčebného plánu. 

j) Cíle paliativní péče, přínos a rizika jednotlivých plánovaných i probíhajících 

diagnostických a léčebných postupů by měly být v pravidelných intervalech 

přehodnocovány a zvažovány (nejméně jednou za 24 hodin). Jakékoliv již přijaté 

rozhodnutí může být v odůvodněných případech změněno. Záznam o důvodech změny 

léčebného plánu musí být zaznamenány do zdravotnické dokumentace. 

k) K zahájení paliativní péče by mělo být přistoupeno vždy až po zápisu do zdravotnické 

dokumentace a informování rodiny či blízkých pacienta, pokud to lze.   

 m) Léčebný plán paliativní péče musí obsahovat přinejmenším dostatečnou 

ošetřovatelskou péči a analgosedaci přiměřenou klinickému stavu. 

n) Přítomnost rodiny či blízkých pacienta by měla být vždy umožněna, pokud ji pacient 

neodmítl. * ČERNÝ, 2009, s 88, 89] 
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2. 2. 3 Bazální terapie a stimulace 

Je soubor základních léčebných a pečovatelských opatření, jež musí být poskytnuty 

každému pacientovi v jakékoliv fázi onemocnění. Jedná se o zajištění základních potřeb 

pacienta, přísun potravin, tekutin, ošetření, zajišťující důstojný konec života. 

Bazální stimulace patří v zahraničí k populárním ošetřovatelským konceptům, při 

kterých není potřeba žádných nadstandartních pomůcek ani přístrojů. Vyžaduje pouze 

vyškolený personál. 

Bazální stimulace je určena pro pacienty, kteří se obtížně pohybují anebo se nemohou 

pohybovat vůbec, dále také pro sluchově postižené pacienty a pro pacienty 

v komatózních stavech z jakýchkoliv příčin. Cílem bazální stimulace je schopnost 

zmírnit rozvoj postižení na základě podpory vlastní identity, umožnění navázání 

komunikace se svým okolím a zvládnutím orientace v prostoru a čase. Bazální 

stimulace umožňuje pacientovi, aby cítil okolní svět a přítomnost jiného člověka. 

[KAPOUNOVÁ, 2010+ 

2. 2. 4 Marná a neúčelná léčba 

Marná a neúčelná léčba jsou často diskutovanými tématy. Co vlastně tyto termíny 

znamenají? Je nezahájení život udržující léčby nebo nepokračování v léčbě zabití nebo 

umožnění zemřít? 

Za život udržující léčbu se považuje farmakologická podpora oběhového systému, 

umělá plicní ventilace, podávání krevních transfuzí či antibiotik, ale mnohdy také 

uměle podávaná výživa a tekutiny.Vzhledem k tomu, že lékařské postupy mohou být 

pro jednoho pacienta prospěšné, i když zatěžující a rizikové, pro druhého pacienta 

stejně zatěžující, avšak nepřinášející žádný efekt, není kritériem marnosti postup 

samotný, ale i jiné situace. [HEŘMANOVÁ, VÁCHA, SVOBODOVÁ, ZVONÍČKOVÁ, 

SLOVÁK, 2012] 
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Ve výčtu toho, co je marná léčba, se objevují tyto situace: 

Cokoliv, co lékaři nemohou provést. 

Cokoliv, co nepřinese fyziologické zlepšení. 

Cokoliv, při čem je úspěch statisticky velmi nepravděpodobný. 

Cokoliv, kde se předpokládá pouze nevýznamný efekt, výsledky budou spíše velmi 

špatné. 

Cokoliv, co bude více zatěžovat než pomáhat. 

Cokoliv, co je velmi spekulativní, protože se jedná o nevyzkoušený postup. 

Cokoliv, co po zvážení možného rizika, přínosu a účinnosti volá spíše po nezahájení 

nebo nepokračování léčby.  [Heřmanová, Vácha, Svobodová, Zvoníčková, Slovák, 2012, 

s 156, 157] 

Vzhledem k tomu, že se jedná o složité situace, do kterých zasahují nejen lékaři a další 

zdravotnický personál, ale i pacient a jeho příbuzní a blízcí, je otázkou, zda je termín 

marná a neúčelná léčba vhodný. Co znamená výraz „cokoliv, co nemohou lékaři 

provést“. Jedná se o to, že je výkon příliš složitý, nemocnice nemá dostatečné vybavení 

nebo profesionály, kteří mají dostatečnou praxi? Souvisí to s ekonomickými 

záležitostmi a ochotou pojišťoven proplácet drahou léčbu?  

Velmi důležité je také odlišit marnou léčbu od marné péče. I když dojde mezi 

zdravotníky a rodinou pacienta ke konsenzu nezahájení nebo nepokračování marné 

léčby, nikdy nesmí dojít pozastavení péče. Sestry na odděleních intenzivní péče znají 

termín bazální péče a ta musí být poskytnuta vždy, i když nepřinese žádnou pozitivní 

změnu ve zdravotním stavu pacienta. Musí být poskytnuta proto, že potvrzuje 

důstojnost pacienta a uznává ho jako lidskou bytost. Péče tedy nesmí být nikdy 

označena jako marná. [HEŘMANOVÁ, VÁCHA, SVOBODOVÁ, ZVONÍČKOVÁ, SLOVÁK, 

2012] 
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2. 2. 5 Práva a povinnosti pacienta a jiných osob 

Práva a povinnosti pacientů jsou zahrnuty v zákoně - č. 372/2011 Sb. Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

Tento zákon vešel v platnost  08. 12. 2011, s účinností od 01. 04. 2012. 

(1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a 

informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(2) Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. 

(3) Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo 

a) na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při 

poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních 

služeb, 

g) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob 

připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při 

poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou 

součástí výuky, 

h) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo 

zúčastněny a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka, 

i) přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče a to s 

ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který 

neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis 

nestanoví jinak, 

j) přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a 

duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v 

České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen 

„duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních 

pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 
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návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo 

vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak, 

2.2.5.1 Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených 

zdravotních službách 

Zákon č.372/2011 Sb. § 31 

(1) Poskytovatel je povinen 

a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu 

informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu 

a všech jeho změnách (dále jen „informace o zdravotním stavu“), 

b) umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující 

se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být 

srozumitelně zodpovězeny. 

(2) Informace o zdravotním stavu podle odstavce 1 obsahuje údaje o 

a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji, 

b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledků a rizicích navrhovaných 

zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů, 

c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a 

rizicích pro pacienta, 

d) další potřebné léčbě, 

(3) Informaci o zdravotním stavu podává ošetřující zdravotnický pracovník způsobilý k 

poskytování zdravotních služeb, kterých se podání informace týká; ošetřující 

zdravotnický pracovník provede do zdravotnické dokumentace záznam o tom, že byla 

informace podána. 
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(4) Informace o zdravotním stavu se nepodá pacientovi, který v důsledku svého 

zdravotního stavu není schopen poskytované informace vůbec 

vnímat.[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4] 
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2. 3 Péče o pacienta na odděleních intenzivní péče  

Pracoviště intenzivní péče (JIP), intermediální péče (SIP) jsou určeny pro pacienty, u 

kterých hrozí anebo již probíhá selhání jednoho či více orgánů. Tyto oddělení poskytují 

možnost diagnózy, prevence a léčby multiorgánového selhání 24hodin denně. 

Dostupnost lékařů je zde okamžitá. 

 Na anesteziologicko- resuscitačních oddělení (ARO) jsou přijímáni pacienti, u nichž by 

mohlo dojít k selhání základních životních funkcí anebo pacienti, u kterých již takový 

stav nastal. Pacientům je zde poskytována resuscitační péče a léčba, která se odvíjí od 

stanovení diagnózy. Lékař zde musí být přítomen kontinuálně. 

Na všech odděleních intenzivní péče je stav pacienta neustále sledován sestrou a 

všechny informace o stavu pacienta se zaznamenávají do dokumentace. Pacienti jsou 

na toto oddělení přijímány nejčastěji od rychlé záchranné služby, ze standartního 

oddělení nemocnice, ale také mohou být přijati např. z ambulance po dohodě 

s lékařem z JIP, SIP nebo ARO. Součástí dokumentace je také souhlas s hospitalizací. 

Pokud tento souhlas pacient podepsat nemůže např. při poruše vědomí, zastupuje ho 

v tomto úkonu osoba blízká.*KAPOUNOVÁ, 2010] 

2.3.1 Příjem pacienta na oddělení intenzivní péče 

Řada oddělení intenzivní péče má tzv. příjmové místnosti, kam je pacient převezen po 

předání základních informací. Tato místnost je vybavena speciálním lůžkem, 

monitorem, pohotovostní lékárnou, defibrilátorem a ventilátorem. Dále jsou zde 

pomůcky k zajištění základních životních funkcí a pomůcky základní ošetřovatelské 

péče. 

Dle stavu pacienta je během příjmu nutno zajistit dýchací cesty, kontinuální 

monitoring, natočení 12-ti svodového EKG (elektrokardiograf), zajištění invazivních a 
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neinvazivních vstupů. Důležitý je také odběr biologického materiálu na biochemické a 

bakteriologické vyšetření, provedení diagnostického vyšetření - CT (počítačová 

tomografie) a RTG (rentgen). V neposlední řadě také zabezpečit veškerou lékařskou a 

ošetřovatelskou péči vedoucí ke stabilizaci celkového stavu pacienta.*KAPUONOVÁ, 

2010] 

2.3.2 Monitorování pacienta v intenzivní péči 

Monitorování tvoří nedílnou součást intenzivní medicíny a je také jednou z velice 

častých indikací k přijetí na jednotku intenzivní péče. Monitoring (monitorování) je 

opakované nebo trvalé sledování fyziologických funkcí pacienta. Slouží k podpoře 

fyziologických funkcí s cílem včas upozornit na abnormality těchto funkcí. Dále nám 

monitoring slouží k překontrolování těchto funkcí s odstupem času. Velice důležitý je 

při rozvaze pro další terapii a také samozřejmě pro zápis do dokumentace. 

[KAPUONOVÁ, 2010] 

Způsoby monitoringu: 

Bedside monitoring (u lůžka pacienta) – provádí se na menších jednotkách, kde je 

monitor umístěný na dohled sestry. 

Centrální monitoring (sytém péče je centralizován na jedno místo) – všechny 

parametry jsou sledovány na jednom počítači. 

Kombinovaný monitoring – zde je jak monitor u lůžka, tak i centrální monitor. Tento 

způsob monitorování je nejčastější.  

Na odděleních intenzivní péče je možno monitorovat kardiovaskulární, dýchací a 

centrální nervový systém. Dále se provádí monitoring gastrointestinálního traktu, 

homeostázy, tlaku v břišní dutině a tělesné teploty. 

Možnosti rozsáhlého monitorování však mělo i své stinné stránky.  Zdravotnický 

personál se mnohdy více soustředil na monitor než na pacienta samotného a proto se 

v posledních letech zavádí koncept tzv. individuálního monitorování, což znamená 
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monitorovat u pacienta jen to, co má v dané klinické situaci zásadní vliv pro 

diagnostický a léčebný postup.[KAPOUNOVÁ, 2007] 

2.3.3 Skórovací systémy v intenzivní péči 

Skórovací systémy slouží k definování závažnosti onemocnění a k vyhodnocení 

náročnosti péče. K celosvětově užívaným systémům patří: 

GCS (Glasgov coma scale) je skórovací systém, který se používá pro objektivní 

posouzení vědomí. Provádí se tak, že se ze tří kategorií sečtou body. Pokud je GCS 8 a 

méně je nutno pacienta hospitalizovat na oddělení intenzivní péče. 

APACHE II (Acute Physiological And Health Evaluation) je skórovací systém, který 

stanovuje závažnost onemocnění z hodnot tělesné teploty, středního arteriálního 

tlaku, frekvence dýchání, srdeční frekvence, frakce kyslíku v návaznosti na parciální tlak 

kyslíku, arteriálního pH, plazmatických hodnot sodíku, draslíku, kreatinu, hematokritu. 

SOFA (Sepsis Related Organ Failure Assessment Score) je skórovací systém, který slouží 

k hodnocení závažnosti systémové zánětlivé odpovědi organismu na zátěž. 

TS (Trauma Score) se používá u pacienta, který nebyl ještě zajištěn. Tento skórovací 

systém podává informace o traumatickém postižení organismu a jeho rezervách a také 

o základních životních funkcích. 

ISS (Injury Severiny Score) je skórovací systém, který nejvíce využívají traumatologové. 

Hodnoty ISS se pohybují v rozmezí 1 – 75. Pokud je hodnota, vyšší než 19 jde o těžké 

poranění.  Polytrauma mají hodnotu vyšší než 25. 

RTS (Revise Trauma Score) tento skórovací systém hodnotí pacienta podle dechové 

frekvence, systolického krevního tlaku GCS. Po sečtení bodů z těchto tří kritérií se 

výsledná hodnota pohybuje mezi 0 – 12. 
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TRISS (Trauma Score Injury Severiny Score ) se používá k vyhodnocení výsledků péče 

v jednotlivých zdravotnických zařízeních u pacientů s polytraumatem. Kombinuje se 

zde systém RTS a ISS. [KAPOUNOVÁ, 2010] 
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2.4 Kardiopulmonární recuscitace 

Kardiopulmonární resuscitace (KPR) je soubor úkonů, které slouží k neprodlenému 

obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více 

základních vitálních funkcí.  

Náhlá zástava oběhu postihuje ročně v Evropě asi půl milionu lidí.  Kvalitního přežití u 

náhlé zástavy oběhu, která se odehrává mimo nemocnici je dnes dosaženo jen u 

10,7%, což je alarmující číslo.  Proto mezinárodní výbor pro resuscitaci ILCOR( 

Internacional Liason Commitlle on Resuscitation) reviduje v pravidelných pětiletých 

intervalech doporučené postupy (Guidelines) pro neodkladnou resuscitaci na základě 

nově zjištěných poznatků z resuscitační medicíny.*http://www.physio-

control.cz/data/articles/down_126.pdf] 

2.4.1 Základní neodkladná resuscitace 

Postup kardiopulmonální resuscitace: 

a) Zjištění bezvědomí – zhroucená osoba nereaguje na podměty např. oslovení nebo 

zatřesení. 

b) Provést zprůchodnění dýchacích cest – záklon hlavy, zvednutí brady. 

c) Posouzení stavu dýchání ( look, listen and feel – maximálně 10 sekund) 

d) Pokud postižený nedýchá nebo jsou přítomny pouze lapavé terminální dechy, musí 

být zahájena okamžitě nepřímá masáž srdeční. 

e) Současně je přivolána záchranná služba (155) a pokud je možnost, je také donesen a 

připojen automatizovaný externí defibrilátor (AED) pokud je v blízkosti zástavy 

k dispozici. 
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f) Operátoři tísňové linky v celé Evropě by měli být vyškoleni tak, aby dokázali 

z volajícího vytěžit co nejvíce informací a pak ho dokázali instruovat k zahájení srdeční 

masáže. Telefonický rozhovor by se měl soustředit na rozpoznání bezvědomí a 

posouzení kvality dýchání. Nově je zvláště kladen důraz na rozpoznání terminálního 

lapavého dýchání. Toto dýchání je považováno za jistou známku zástavy. Zachráncům, 

kteří nejsou vyškoleni, poskytují operátoři tzv. telefonicky asistovanou neodkladnou 

resuscitaci (TANR ). Zde by se měly informace soustředit pouze na provádění 

samostatné masáže bez dýchání. 

g) Srdeční masáž je prováděna pravidelným stlačováním hrudníku frekvencí  100 

stlačení za minutu (maximálně 120 stlačení za minutu) do hloubky alespoň 5 cm 

(maximálně 6 cm). Po každém stlačení by mělo dojít k úplnému uvolnění hrudníku, aby 

došlo k jeho návratu do výchozí polohy. Je důležité, co nejméně srdeční masáž 

přerušovat. Pokud je přítomno více osob, je dobré se v provádění masáže po 2 

minutách střídat. Vyškolení zachránci by měli provádět resuscitaci klasickým způsobem 

střídáním kompresí hrudníku a umělých vdechů 30 : 2, přičemž by vdech neměl trvat 

déle než 1 sekundu a doba trvání 2 vdechů by neměla překročit 5 sekund. Resuscitace 

bez dýchání se používá v případech, kde pomoc provádí nevyškoleni laici, při neochotě 

kohokoliv provádět umělé dýchání nebo při TANR. Laici mohou resuscitaci ukončit 

tehdy, pokud postiženého předají profesionálnímu týmu záchranné služby, při úplném 

vyčerpání nebo pokud se postižený začne probouzet - hýbe se, otvírá oči, 

dýchá.*http://www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/resuscitace.html] 

2.4.2. Rozšířená neodkladná resuscitace 

Od roku 2010 se změnila metodika obsluhy defibrilátoru. Přerušení kompresí 

k provedení výboje ( hends – off time ) nesmí přesáhnout 5 sekund. 

V srdeční masáži se má pokračovat i během nabíjení defibrilátoru a při umísťování 

defibrilačních elektrod na hrudník. Riziko poranění zachránce výbojem je minimální, 

zvláště při použití ochranných rukavic. V současné době je upřednostňováno používání 

defibrilačních elektrod ( pads ) před přítlačnými ( paddles ), protože je zde možná 
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rychlejší obsluha a také pro vyšší bezpečnost. Doporučená energie výboje je pro 

monofázický 360 j a 200 j pro bifázický výboj – pokud výrobce nedoporučuje jinak. 

Pokud je k dispozici bifázický defibrilátor s možností zvyšování energie nad 200 j 

(maximálně 360 j) je možné pro opakování výboje energii zvyšovat, až do dosažení 

maxima. Po každém výboji následuje KPR 30:2 po dobu 2 minut, poté je masáž 

přerušena a je provedena analýza srdečního rytmu. 

Prekordiální úder má velmi nízkou účinnost a provádí se pouze tehdy, pokud zástava 

vznikne u monitorovaného pacienta v přítomnosti většího počtu zdravotníků. Přednost 

se vždy dává použití defibrilátoru. Dalším důležitým krokem je zajištění periferního 

žilního vstupu. Pokud se tento vstup nedaří zajistit, léky by měly být podány 

intraoseálně. Aplikace farmak do tracheální rourky se již nedoporučuje, protože např. 

při podání adrenalinu tímto způsobem dochází k plicní vazokonstrikci s poruchou 

oxygenace a k převaze jeho nežádoucích betamimetických účinků, což má za následek 

např. srdeční arytmie. U defibrilovatelných rytmů by se měl adrenalin podávat v dávce 

1 mg, až po třetím defibrilačním výboji. Při asystolii nebo bezpulsové elektrické aktivitě 

je nutné co nejdříve zajistit nitrožilní nebo intraoseální vstup. Adrenalin se pak podává 

každých 3 -5 minut opět v dávce 1 mg. Amiodaron je indikován při fibrilaci komor nebo 

při bezpulsové komorové tachykardii a to v dávce 300 mg. Opět se aplikuje až po 

třetím defibrilačním výboji. Podávání atropinu se v současné době již nedoporučuje, 

protože není prokázána jeho účinnost. Dále je také kladen menší důraz na zajištění 

dýchacích cest tracheální intubací, pokud není na místě zkušený personál a je-li 

možnost ventilace jiným způsobem (laryngeální  maska, kombirourka, laryngeální 

tubus).[http://www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/resuscitace.html] 

2.4.3 Syndrom po náhlé zástavě srdeční 

Syndrom po náhlé zástavě srdeční je stav po resuscitaci pro déletrvající srdeční 

zástavu. Tento stav je vyvolaný celotělovou ischemií a reperfuzí a je charakterizovaný 

syndromem multiorgánové dysfunkce včetně neurologického poškození. Toto 

poškození je nejvíce prozkoumanou oblastí a velice ovlivňuje dlouhodobou kvalitu 
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života. Pravděpodobnost vzniku závažné posthypoxické encefalopatie závisí na trvání 

ischemicko-anoxické a hypoxické fáze s hypoperfuzí, ale i intenzitě ischemicko-

reperfuzní fáze. Ta je ovlivněna i řadou extracerebrálních faktorů, které souvisejí 

s celotělovým ischemicko-reperfuzním syndromem. Mezi tyto faktory patří: 

a) Rozvoj systémové zánětlivé odpovědi se vzestupem hladin protizánětlivých cytokinů, 

s aktivací komplementu a leukocytů, s rozvojem endotelové dysfunkce, s poruchou 

koagulační rovnováhy a následnou mikrovaskulární trombózou. 

b) Hypoperfuze centrálního nervového systému. 

c) Porucha hematoencefalické bariéry. 

d) Častý rozvoj adrenální dysfunkce. 

Patofyziologické pochody, které se podílejí na vzniku syndromu po náhlé srdeční 

zástavě a jejichž spouštěcími mechanismy je ischemie a reperfuze probíhají analogicky 

v různých tkáních s odlišnou intenzitou vzhledem k přecitlivělosti jednotlivých orgánů. 

Z klinického pohledu a možnosti terapeutického ovlivnění je možno tyto změny 

rozčlenit takto: 

a) Poškození mozku 

b) Dysfunkce myokardu 

c) Systémová ischemicko-reperfuzní reakce s protizánětlivou odpovědí organismu 

d) Perzistující základní onemocnění 

Závažnost klinických projevů jednotlivých orgánů a orgánových systémů závisí 

především na celkové odolnosti organismu před zástavou oběhu a na délce trvání 

anoxie-hypoperfuze. Rozhodující pro další prognózuje zabránit opakování zástavy 

oběhu a začít terapeuticky ovlivňovat základní onemocnění, které bylo příčinou 

zástavy. Dále je potřebné stabilizovat oběhovou soustavu, zajistit dostatečnou 

oxygenaci organismu, normalizovat vnitřní prostředí a včas zahájit neuroprotekci. 
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Poškození mozku po náhlé zástavě oběhu zůstává hlavní příčinou úmrtí pacientů, kteří 

byli přijati na oddělení intenzivní péče po úspěšné neodkladné resuscitaci 

v přednemocniční neodkladné péči. [ŠEBLOVÁ, KNOR A KOLEKTIV, 2013] 

 

2. 4. 4 Srdeční zástava 

Srdeční zástavu (zástavu oběhu) lze vnímat jako nejtěžší formu šokového stavu, během 

níž je zastavena dodávka kyslíku tkáním. Srdeční zástava je pro organismus 

katastrofickou situací. Při správně prováděné neodkladné resuscitaci po srdeční 

zástavě dochází v organismu k patofyziologickým změnám, které mají charakteristický 

průběh. Jejich dynamiku lze rozdělit do tří fází. V první fázi ischemicko-anoxické, která 

probíhá během srdeční zástavy, dochází k úplné zástavě cirkulace (kyslík v neuronech 

mozkové tkáně je do 15 vteřin vyčerpán, pH klesá do 5 minut pod hodnoty 7,0, 

metabolická acidóza je zodpovědná za snížení alveolo-arteriální diference kyslíku 

posunem disociační křivky hemoglobinu a postupně dochází k zástavě dechu, 

koncentrace APT a fosfokreatininu klesají k nule do 5 minut za podmínek normotermii). 

Během druhé fáze, která se nazývá hypoxická, dochází k hypoperfuzi a během 

neodkladné resuscitace je dosahováno maximálně 20-30 % bazálního srdečního výdeje. 

Reperfuzní fáze je fází třetí, která nastává po obnovení spontánní cirkulace, kdy se 

během hodin až desítek hodin rozvíjí celotělová ischemicko-reperfuzní reakce 

organismu. [ŠEBLOVÁ, KNOR A KOLEKTIV, 2013] 
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2. 4. 5 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace 

V přednemocniční péči je samozřejmostí, že rozhodující slovo o ukončení či nezahájení 

resuscitace má vždy lékař. V případě nejistoty nebo nepřítomnosti lékaře je nutno 

zahájit neodkladnou resuscitaci vždy. 

Neodkladná resuscitace se zahajuje u akutního stavu, pokud je zástava zastižena včas a 

nejedná-li se o terminální stav nevyléčitelně nemocného. Dále se resuscitace zahajuje, 

pokud nejsou přítomny známky smrti, není jistota o době trvání zástavy, nebo chybí 

informace o základním onemocnění. 

Neodkladná resuscitace se nezahajuje, pokud prokazatelně uplynul od zástavy oběhu 

časový interval delší než 15 minut u dospělých a u dětí interval delší 20 ti minut za 

podmínek normotermii (při hypotermii se interval prodlužuje až na 40 minut). Dalším 

kritériem pro nezahájení resuscitace je nevyléčitelně nemocný v terminálním stavu, 

anebo pokud jsou přítomny jisté známky smrti-dekapitace, dekompozice, mrtvolné 

skvrny, mrtvolná ztuhlost. V situacích s reálným ohrožením života nebo zachránce se 

resuscitace také nezahajuje. 

Neodkladnou resuscitaci lze ukončit, došlo-li k úspěšnému obnovení základních 

životních funkcí, pokud resuscitace trvala nejméně 20 minut při rytmu jiném než VF a 

nevedla k obnově základních životních funkcí. V případě VF se doba recuscitace 

prodlužuje na 40-60minut. Dále se resuscitace ukončuje, pokud nedošlo nejméně 20 

minut ke známkám okysličení organismu a perfuze (těmito známkami jsou například 

zúžení zornic, obnovení laryngeálních reflexů měřitelná SaO2, EtCO2 nad 15 mm Hg). 

Resuscitace se dále ukončuje při naprostém vyčerpání zachránců. Ukončit rozšířenou 

neodkladnou resuscitaci může pouze lékař! [ŠEBLOVÁ, KNOR A KOLEKTIV, 2013] 
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2. 4. 6 Etické problémy spojené s resuscitací 

Indikace a kontraindikace neodkladné resuscitace jsou přesně indikovány. V případě, 

že nejsou kontraindikace, měl by lékař zahájit resuscitaci vždy. I když často dochází 

k posthypoxickému poškození mozku a následnému úmrtí, nelze dopředu nikdy určit 

pravděpodobnost úspěchu či neúspěchu u jednotlivého pacienta. Předpokladem 

neúspěšného výsledku nemusí být věk, délka zástavy a ani její příčina. Právě 

rozhodovací procesy týkající se marné léčby jsou pro zasahující tým velmi náročné. 

V okamžiku, kdy záchranná služba přijíždí k pacientovi, u kterého došlo k zástavě oběhu 

má jen pár vteřin na zvážení všech faktorů, při kterých ještě probíhá diagnostika 

selhání vitálních funkcí. Rozhodování o marnosti a neúčelnosti léčby je možné zvažovat 

až v podmínkách nemocniční péče se znalostí všech dostupných informací a pokud 

možno i s respektováním s předchozího názoru pacienta, pokud je znám.[ŠEBLOVÁ, 

KNOR A KOLEKTIV, 2013] 
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2. 5. Etické problémy v urgentní medicíně 

 Urgentní medicína má specificky oborová etická témata. Lékaři urgentní medicíny 

pracují často v časové tísni s pacienty, kteří se často ke své léčbě nemohou z povahy 

svého zdravotního stavu ani vyjádřit a je tedy na lékaři, aby zvolil takový způsob léčby, 

který bude přinášet prospěch pro pacienta.  

V urgentní medicíně se často stává, že se základní bioetické principy dostávají do 

rozporu.  V urgentních situacích, v časové tísni a za určitých okolností mohou nastat 

konflikty mezi okamžitou pomocí pacientovi-tedy principem beneficience a principem 

autonomie, která mimo jiné zahrnuje i vyjádřený souhlas. Lékař se v takových situací 

musí co nejvíce opírat o odborné postupy, podložené důkazy a svá rozhodnutí, aby se 

mohl obhájit i ex post. [ŠEBLOVÁ, KNOR A KOLEKTIV, 2013] 
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2. 6. Dříve vyslovená přání 

Moderní lékařská etika se v současnosti potýká s problematikou spojenou s ochranou 

života na konci, tedy se situací, kdy je nebo není člověk schopen vyslovit svá práva a 

přání. V souvislosti s otázkami spojenými s koncem života se v médiích soustřeďuje 

pozornost především na problematiku eutanázie. Zatímco veřejnost pod vlivem médií 

je spíše upnuta k těmto otázkám, problematika četnější a palčivější zůstává jaksi 

v pozadí. Jedná se především o kvalitu života umírajících pacientů, otázky kdy a za 

jakých podmínek pokračovat v léčbě, zda má pacient právo předem stanovit, co se 

s ním má dělat až nebude schopen svá stanoviska artikulovat, zda může svěřit 

rozhodování osobě blízké, která v případě neschopnosti pacienta sdělit své požadavky 

rozhodne, co se má respektive nemá dělat. 

Zatímco ve Spojených státech jsou „dříve vyslovená přání“ běžnou praxí,v naší 

republice se zatím pomalu dostávají do podvědomí občanů. 

Představa „dříve vyslovených přání“ vyplývá ze západní tradice, která klade důraz na 

respekt k autonomii člověka a jeho právo na sebeurčení dle principu autonomie. „Dříve 

vyslovená přání“ nebo rozhodování osoby blízké je snahou právo na sebeurčení 

protáhnout i do prostoru, ve kterém pacient není schopen svá přání z různých důvodů 

vyslovit. 

V souvislosti se vznikem problematiky „dříve vyslovených přání“ se uvádí některé 

slavné kazuistiky, jedna je uvedena v praktické části. *VÁCHA, 2010+ 

2 . 6 . 1  Plánování a vznik „dříve vyslovených přání“ 

   Sepsání advance directives je proces, ve kterém pacient po případné konzultaci 

s lékaři, rodinnými příslušníky či přáteli učiní rozhodnutí, které se bude týkat 

v budoucnosti jeho lékařské péče. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, jak velice záleží na 
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včasném a empatickém přístupu zdravotnického personálu k pacientovi a jeho rodině, 

aby došlo k plánování advance directives včas. Praxe ze zahraničí dále ukázala, že 

existuje určitá skupina rizikových pacientů, se kterými je důležité plánovat advance 

directives včas, ať již z důvodu diagnózy (prodělaný infarkt myokardu, terminální 

nemoc) nebo z důvodů sociálních (rodina v konfliktu, neexistence rodiny, neexistence 

přátel). 

Zdravotnický personál je konfrontován se dvěma typy problémů. Tím prvním je 

rozhodnutí o ukončení léčby a nenasazení nové a tím druhým naopak pacient a jeho 

rodina žádají od lékařů „udělat vše co je v lidských silách“ i když v lidských silách již 

není mnoho anebo je léčba jednoznačně futilní. Ve výsledku se jedná o to, najít 

přijatelné řešení pro pacienta, zdravotnický personál a pacientovu rodinu. *VÁCHA, 

2010] 

2. 6. 2 Nevýhoda a kritika „dříve vyslovených přání“ 

Kritika „dříve vyslovených přání“ se týká faktu, že se nejedná ani tak o volbu mezi 

různými možnostmi léčby, ale spíše o to, za jakých podmínek v léčbě již nepokračovat. 

Rozhodnutí se netýkají ani toho co dělat, jako spíše toho, co nedělat. Nejběžnějším 

příkazem je příkaz DNR, který znamená, že si pacient v případě zástavy srdce nepřeje 

být resuscitován. 

Další kritika se týkala faktu, že pacient v relativní pohodě a při vědomí nemusí vždy 

odhadnout, co je pro něj vlastně nejlepší a co by si přál, až se dostane do situace, kdy 

nebude moci artikulovat. Netrpící a trpící člověk může a vidí svět jinak a „dříve 

vyslovená přání“ se pak stávají pro lékaře překážkou. *Vácha, 2010+ 
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2. 6. 3 “Dříve vyslovené přání“ 

„Dříve vyslovená přání“ jsou uzákoněna v zákoně číslo 372/2011, který nabyl účinnost 

od 1. 04. 2012. Jedná se o zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách). 

(1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve 

kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních 

služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit 

(dále jen „dříve vyslovené přání“). 

(2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k 

dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala 

předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém 

zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude 

respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě 

písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru 

všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím 

lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí. 

(3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně 

ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení 

podle odstavce 2. 

(4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem 

nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb 

zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do 

zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, 

zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3. 

(5) Dříve vyslovené přání 

a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování 

zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně 
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předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o 

nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se 

zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, 

b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní 

způsobení smrti, 

c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, 

d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve 

vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k 

aktivnímu způsobení smrti. 

(6) Dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé pacienty nebo pacienty s 

omezenou svéprávností.[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4] 
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3. Praktická část 

Praktická část je složena z kazuistik z oddělení intenzivní péče a anesteziologicko-

resuscitační odděleních. Kazuistika č. 8 se stala v zahraničí a týká se „dříve vyslovených 

(nevyslovených) přání“. 

3.1.1 Kazuistika č. 1 

Muž-40let. 

Pacient, který byl nalezen v bezvědomí v parku, byl přivezen záchrannou službou na 

centrální příjem. Lékař záchranné služby zajistil dýchací cesty, aby se zabránilo aspiraci. 

Základní životní funkce byly zachovány. 

U pacienta byly zjištěny rozsáhlé hematomy na trupu a všech končetinách. Dále byly 

zjištěny vysoké hodnoty svalových enzymů CK a volného myoglobinu.  Podle těchto 

výsledků se předpokládalo, že dochází k renálnímu selhání, a proto byl pacient 

hospitalizován na metabolické JIP.  

Jelikož docházelo k renálnímu selhání, pacient byl během týdne opakovaně napojen na 

dialýzu. Postupně dochází ke zlepšení. Hodnoty svalových enzymů CK a myoglobinu se 

snižují, ale pacient začal zároveň anemizovat, a proto byl na konzultaci povolán 

odborník na autoimunitní onemocnění, který došel k závěru, že jedná o těžkou 

autoimunitní myositidu, a proto byly nasazeny imunosupresiva.  

Pacientův stav se však nezlepšuje a jeho prognóza byla označena jako infaustní. Byla 

doporučena bazální terapie a dále bylo v chorobopisu pacienta zaznamenáno, že 

v případě zástavy oběhu nebude resuscitován. 

Lékař, který konal službu během víkendu, sledoval bedlivě pacienta a došel k závěru, že 

anemizace je způsobena v důsledku vnitřního krvácení. K tomuto vyhodnocení přispělo 
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i to, že i po vysazení imunosupresiv se hodnoty svalových enzymů a myoglobinu stále 

zlepšovaly. U pacienta byla provedena sonografie břicha a byla zjištěna volná tekutina 

v dutině v břišní. Bylo narychlo svoláno konsilium, kde byl přítomen internista, chirurg 

a sonograf a rozhodlo se, že bude provedena revize dutiny břišní. K operaci se 

přistoupilo téměř ihned. 

Při operaci byla nalezena ruptura levé ledviny, ledvina tudíž musela být odejmuta. 

Tekutina v dutině břišní byla odsáta. Po operaci se stav pacienta velmi rychle zlepšoval 

a za deset dní odchází pacient domů. 

A co se vlastně stalo? O těžké autoimunitní onemocnění se zcela jistě nejednalo. Muž 

byl v parku přepaden, okraden a po té surově zkopán skupinkou mladíků. 

Terapie: Metotrexát, Prednisolon 

3.1.2 Kazuistika č. 2  

Muž – 60let 

OA: těžká demence, agresivita, dlouhodobý abusus alkoholu, porucha rozumových 

schopností v důsledku DMO v dětství, deprivace osobnosti. 

Pacient, který dlouhodobě pobýval v psychiatrické léčebně, aspiroval potravu, 

následovalo bezvědomí se zástavou oběhu. Byla prováděna resuscitace v trvání 15 

minut a po té byl pacient převezen záchrannou službou na ARO. 

Po přijetí pacienta na ARO provedeno CT hlavy a výsledky konzultovány s neurologem. 

Pro křečovou aktivitu byla nasazena antiepileptika. Neurologem byla také doporučena 

řízená hypotermie na 24 hodin. Dále byla nasazena antibiotická léčba, aby se zabránilo 

aspirační bronchopneumonii.  

Stav vědomí se i v dalším průběhu nevyvíjí, GSC 3 i po vysazení tlumení. Přetrvávají 

lokální křeče velmi rezistentní na terapii. Přechodně nastává i barbiturátové kóma. 

Provedena tracheostomie. 
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Stav pacienta se postupně zhoršuje. Vzhledem k závažné polymorbiditě již před 

hospitalizací na ARO, přetrvávajícímu hlubokému bezvědomí, je rozhodnuto o 

nerozšiřování terapie-nenasazování antibiotik, nenapojování na CVVHD, nepodávání 

krevních derivátů.  

Pacient také není napojován na ventilátor. V dalších dnech dochází ke zhoršení stavu. 

Neurologicky je stav beze změny. Postupně dochází k hypotenzi s bradyarytmiemi a 

febrilii. Pak nastává exitus. 

Terapie: Amoksiklav, Gentamycin, Thiopental, Morphin, Helicid, Novalgin, Fraxiparin, 

Rivotril, Orfiril, Hydrocortison, Thiabene    

3.1.3 Kazuistika č. 3 

Muž-75 let. 

OA: DM II. typu na PAD, hypertenze, kuřák, abusus alkoholu 

Polymorbidní pacient operován na chirurgickém oddělení pro ileosní stav při 

stenozujícím tumoru sigmoidea. Byla provedena resekce dle Hartmana. Po operaci 

dochází k oběhové nestabilitě a respirační insuficienci, proto je pacient přeložen na 

ARO. 

Po přijetí na ARO se rozvíjí respirační insuficience na podkladě plicního infektu. Pacient 

je napojen na UPV a je pokračováno v antibiotické léčbě, která byla zahájena na 

chirurgickém oddělení. U pacienta dochází k poruchám při deliriu. Rozvíjí se septický 

šok při pneumonii a také v operační ráně se objevuje infekce. Přetrvává závažná plicní 

dysfunkce, stouplo CRP a proto se začaly provádět otvírací manévry s dobrým efektem. 

Těžká respirační insuficience se postupně zlepšuje, pacient začíná tolerovat polohu na 

zádech. Byla provedena tracheostomie. Za několik dní provedeno kontrolní RTG 

hrudníku, kde byly zjištěny reziduální pozánětlivé změny vpravo. Zánětlivé markety 

jsou nízké. Oběh je stabilní, stačí pouze jen malá podpora oběhu. Do stomie odchází 



 39 

stolice, zlepšeny jsou také renální funkce. Dochází ke stabilizaci koagulačních 

parametrů. 

Vysazení tlumení však nevedlo ke stavu zlepšení vědomí, a proto je provedeno CT 

s nálezem atrofie mozku. Neurologické konsilium nedoporučilo další terapii, a proto 

bylo rozhodnuto o změně strategie léčby, která musela být několikrát konzultována 

s rodinou. Nová léčebná strategie zahrnovala nezahajování KPR v případě zástavy 

oběhu, nenapojování na CVVHD, nepodávání masivních krevních náhrad, nenavyšování 

dávek katecholaminů nad 2mg/hod., vysadit antibiotickou léčbu a nerozšiřování 

terapie. Prioritou bylo zajištění ventilačního a analgetického komfortu pacienta. 

Stav se po přechodu na paliativní léčbu začal zhoršovat. GCS bylo stále 3, dochází 

k anurii, oběhovému selhání. Po třech dnech nastává exitus. 

Terapie: Amoksiklav, Metronidazol, Meronem, Flukonazol, krevní deriváty FFP 2TU 

3.1.4 Kazuistika č. 4 

Žena-58 let. 

OA: Hyperthyreosa, revmatoidní artritida, hypertenze 

Pacientka nejdříve hospitalizována na interně JIP pro respirační insuficienci. Pro 

zhoršení stavu přeložena na ARO. Zhoršení stavu bylo důsledkem akutního plicního 

infektu a již dříve na RTG diagnostikovaného intersticiálního plicního postižení. 

Proběhla konzultace s plicní klinikou, kde pacientku z kapacitních důvodů odmítli 

přijmout. Pacientka byla dlouhodobě v péči revmatologa pro těžkou autoimunitní 

revmatoidní artritidu. Revmatoidní artritida léčena kortikoidy a Aravou. Stav je ještě 

komplikován candidivovou superinfekcí. Byla započata razantní antibiotická, 

antimykotická a antivirová terapie. 

Stav pacientky se nezlepšuje, a proto je provedeno bronchoskopické vyšetření. Je 

odebrán vzorek a odeslán na patologii. Dle vyjádření patologie se jednalo o akutní 

zánět a byla doporučena změna antibiotik na mega dávky Biseptolu pro pozitivu 
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Pneumocysty. Po týdnu Biseptol vysazen, protože se pozitivita Pneumocysty 

neprokázala.  

Po této intenzivní terapii došlo k poklesu zánětlivých markrů, ale trvala závažná plicní 

dysfunkce a docházelo ke zhoršení oxygenace, a proto bylo provedeno opakovaně CT 

plic, které vykazovalo progredující intersticiální poškození ve smyslu plicní fibrózy, 

infiltrace již byla nepravděpodobná. Stav se nezlepšoval ani po pulzní terapii vysokými 

dávkami kortikoidů. Byla konzultována možnost transplantace s FN, ta však zařazení do 

transplantačního programu kontraindikovala. 

Stav byl dále komplikován vznikem pneumotoraxu při dislokaci TSK. Dochází k recidivě, 

přetrvává velký leak, dostatečná oxygenace pouze při vysokém FiO2. 

Pro závažný stav pacientky, vyčerpání veškerých terapeutických možností se přechází 

na paliativní léčbu. Přechod na paliativní léčbu několikrát konzultován s rodinou. Po 14 

dnech nastává exitus. 

3.1.5 Kazuistika č. 5 

Muž-80 let 

OA: Cirhóza jaterní, těžká chronická polyneropatie DK, CHOPN III. - IV. stupně, 

hypertonik, DM na insulinu, abusus alkoholu. 

Pacient žijící v domově pro seniory se během oběda náhle sesunul na zem, spolubydlící 

volal ošetřující personál. Při příchodu sestry dochází k zástavě oběhu. Je zahájena KPR 

a volána záchranná služba. Při příjezdu záchranné služby pokračováno v KPR. V dutině 

ústní hojně potravy, v dýchacích cestách se potrava nezdála být. Po 5 minutách KPR byl 

obnoven účinný oběh. Byl podán noradrenalin pro korekci krevního tlaku. Pacient byl 

převezen na urgentní příjem a předán do péče ARO. 

Na ARO byl pacient napojen na UPV. Pacient byl oběhově nestabilní, a proto mu byl 

nasazen Noradrenalin v malé dávce. Přetrvávala areflexie, přítomny byly pouze 

terminální dechy. Pacientovi byla dále provedena bronchoskopie a toaleta dýchacích 
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cest. Aspirace cizího tělesa nebyla zjištěna. Pro nemožnost zavedení NGS bylo 

kontaktováno ORL, v. s. cizí těleso v 45cm, bylo doporučeno provést gastroskopii a byla 

zavedena NJS. Dále byla nasazena antibiotická léčba, aby se zabránilo aspirační 

bronchopneumonii.  Pacient byl hluboce tlumen a byla zahájena řízená hypotermie. 

Z gastroskopického vyšetření byla zjištěna hiátová hernie a refluxní ezofagitida. Cizí 

těleso nebylo potvrzeno. Po ukončení řízené hypotermie byl pacient zahříván. Bylo 

také provedeno kontrolní RTG, kde byl zjištěn pneumotorax, který vznikl iatrogeně. 

Pneumotorax byl zadrenován. 

 U pacienta narůstalo CRP, trvala anurie, neurologický nález byl po odtlumení a zahřátí 

beze změny. Jelikož se stav postupně zhoršoval, bylo rozhodnuto o změně strategie 

léčby ve smyslu paliativní terapie. Prognóza byla infaustní.  

Další průběh léčby byl bez známek zlepšení. Postupně začalo docházet k hypotenzi a 

zhroucení oběhu. 

Terapie: Noradrenalin, Tazocin   

3.1.6 Kazuistika č. 6 

Muž-43let. 

OA: DM II. typu na PAD, kachektický , chronická bronchitis, kuřák, abusus alkoholu 

Pacient byl nejprve hospitalizovaný na neurologickém oddělení, později na interním JIP 

pro levostrannou hemiplegii při mnohočetných abscesech mozku, s perifokálním 

edémem a bilaterální tekutinou v mastoidech. 

Nálezy byly konzultovány s infekční klinikou a byl doporučen konzervativní postup. 

Jako zdroj infektu se jevil kariesní chrup u imunokompromitovaného diabetika, a proto 

byla nasazena antibiotická terapie. U pacienta dochází k respirační insuficienci, a proto 

je provedeno CT vyšetření plic s nálezem levostranného zánětlivého infiltrátu. 
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Po čtyřech dnech došlo k progresi respirační insuficience, proto je pacient přijat na 

ARO. Při přijetí dochází k sepsi z důvodu ileózního stavu. Pacientův stav dále 

komplikuje počínající katétrová sepse. Jelikož stále přetrvává ileózní stav, je provedeno 

CT břicha, překážka nebyla nalezena. Na kontrolním CT mozku bylo zjištěno, že dochází 

ke zvětšování abscesů. Pacientův stav je velmi vážný, proto je po konzultaci 

s neurochirurgií domluven překlad. Ještě před převozem provedena tracheostomie. 

Na neurochirurgickém oddělení bylo provedeno odsátí největšího abscesu vpravo a 

provedena kultivace. Na základě výsledků z kultivace provedena změna v antibiotické 

léčbě. Zároveň se provádí antiedematózní terapie. Po výkonu pacient přeložen zpět na 

ARO. 

Po převozu na ARO je pacient v soporózně komatózním stavu. Dále trvá levostranná 

hemiplegie, tachypnoe s nutností UPV. 

Po čtyřech dnech provedeno další kontrolní CT mozku a neurologické vyšetření. Stav 

pacienta je hodnocen jako infaustní a je rozhodnuto o plné indikaci paliativní terapie, 

nenapojení na UPV a doporučen postup DNR. Dýchá spontánně přes TS masku systém 

Kendall. Výživa zaváděna cestou PEG, toleruje beze zbytku. Pacient je afebrilní. 

Po pěti dnech dochází ke zlepšení stavu pacienta, je při vědomí a kontaktní. Trvá 

levostranná hemiplegie, centrální léze N VII. vlevo, dobrá hybnost pravostranných 

končetin. Na základě zlepšení stavu pacienta se začíná rozšiřovat terapie. 

Po třech dnech provedeno opět CT mozku, kde je mírná regrese abscesových ložisek, 

trvá přetlak středočarových struktur. Nasazená cílená antibiotická léčba dle výsledků 

kultivací z abscesů. 

Pacient je v uspokojivém stavu, avšak s nejistou prognózou přeložen na interní JIP. 

Terapie: Meronem, Myxomax, PNC, Metronidadol 
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3.1.7 Kazuistika č. 7 

Muž-72let. 

OA: Před 13-ti roky IM spodní stěny, DM II. typu na dietě, obezita, hyperurikémie, 

depresivní stavy po smrti manželky, nekouří, nepije. 

Pacient kardiak, po P-F trombóze s drobnou TEN před lety, warfarizován, byl přijat pro 

dušnost, otoky DK a přírůstek na váze na interní oddělení. Po přijetí byl nasazen 

Furosemid s malým efektem. Podle kontrolních odběrů jde o chronické plicní 

onemocnění (retinuje CO2, dochází k polyglobulii), a proto je nasazen kyslík při kterém 

dochází ke zlepšení saturace, ale ovšem dochází k progresivní retenci CO2 s periferní 

hyposaturací.  Bez O2 je saturace 50 %, po oxygenoterapii je 80 %. U pacienta se stav 

nezlepšoval, docházelo k progresi hyperkapnie. Pacient byl klinicky zmatený, neklidný, 

domluva byla velice obtížná. Po konzultaci s anesteziologem bylo doporučeno 

přeložení na ARO a napojení na UPV. 

Po napojení na UPV došlo k hypotenzi, a proto byla nutná podpora krevního tlaku 

tenzními aminy ve vysoké dávce. Další den byl pacient odtlumen a odpojen od 

ventilátoru. V dalším průběhu opět narůstala hyperkapnie a došlo k těžké 

hyposaturaci.   U pacienta bylo provedeno ECHO srdce, kde byla popsána velmi těžká 

systolická dysfunkce obou komor. 

Pacient byl opět napojen na UPV, tlumen, byla zahájena podpora oběhu vysokými 

dávkami katecholaminů. Dále bylo provedeno bronchoskopické vyšetření s nálezem 

chronických změn. U pacienta se projevily známky septického a kardiogenního šoku a 

proto je nasazen monitorig PICCO. Stav pacienta byl dále komplikován renální 

insuficiencí, pravostrannou pneumonií, elevací JT a kolagulopatií. 

Pro progresi sepse bylo přistoupeno ke změně antibiotické léčby a došlo ke zlepšení 

stavu. Monitoring PICCO byl ukončen, kardiogenní a septický šok byl částečně v regresi. 

Pacient byl převeden na podpůrný ventilační režim, trvala však oběhová nestabilita a 

proto bylo nutno podávat střední dávky katecholaminů. Zánětlivé markry klesají, proto 

je ukončena antibiotická terapie. Léčbu dále komplikoval pneumotorax, který musel 
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být punktován. Byly provedeny opakované pokusy opojit pacienta od ventilátoru, 

avšak neúspěšně. 

Postupně docházelo k vyčerpání rezerv pacienta. Vzhledem k polymorbiditě pacienta, 

těžké inkurabitilní kardiální insuficienci s velmi vážnou prognózou, přetrvávající nízké 

kvalitě vědomí a nemožnosti odpojit pacienta od ventilátoru a pro rezistenci na 

veškerou léčbu, bylo postupně rozhodnuto o nerozšiřování terapie a zahájení paliativní 

léčby. O stavu pacienta byla rodina průběžně informována a několikrát musel být 

konzultován přechod na paliativní terapii.  

Po přechodu na paliativní péči se zaměřením na analgosedaci se stav pacienta 

zhoršoval. Došlo hypotenzi, bradykardii a selhání ledvin. Následně pacient umírá. 

Terapie: Tazocin, Klacid, Morphin, Sufenta, Noradrenalin, ACC, Furosemid, Milurit, 

Anopyrin, Solumedrol, Propofol.   

3.1.8 Kazuistika č. 8 

Žena-21 let. 

Na studentské party po kombinaci alkoholu a drog upadla do bezvědomí a přestala 

dýchat minimálně na dvě období, každé v délce patnácti minut. Lékaři ženu zachránili, 

ale ta upadla díky poškození mozku do perzistentního vegetativního stavu s vyhlídkou, 

že nikdy nebude schopna jakékoliv kognitivní funkce. Lékaři konstatovali, že šance na 

probuzení z bezvědomí je nulová, ale nemohli ji odpojit od ventilátoru, neboť 

pacientka nesplňovala kritéria mozkové smrti a byla tedy naživu. Rodina započala 

právní bitvu o to, aby dcera byla odpojena od ventilátoru. 

Rozhodnutí nižšího soudu přání rodičů nevyhovělo, ovšem nejvyšší soud rozhodnutí 

zvrátil. Soud konstatoval, že rodiče mají na mysli zájmy své dcery a jako rodiče jistě 

znají životní hodnoty a postoje své dcery. Bylo to vůbec první soudní rozhodnutí, které 

ošetřilo možnost odnětí pacienta od přístroje, které ho uchovávaly při životě. Soud 
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také konstatoval, že kdyby se žena probrala, jistě by souhlasila se svým odpojením i 

v případě, že by následkem byla přirozená smrt. 

Rodina uspěla, ale žena však začala spontánně dýchat sama. Zůstala v kómatu dalších 

deset let. Zemřela na zápal plic, antibiotika už nebyla podána. 
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3. 2 Shrnutí kazuistik 

V kazuistice č. 1 se jedná o poměrně mladého muže, který byl nalezen v parku 

v bezvědomí a poté převezen záchrannou službou na centrální příjem. V této kazuistice 

je poukázáno na pochybení při stanovení diagnózy. U pacienta byla z důvodů chybně 

stanovené diagnózy zahájena bazální a paliativní péče, kdy by v případě zástavy oběhu 

pacient nebyl resuscitován. Jen díky všímavému lékaři byla u pacienta provedena další 

vyšetření a záhy potvrzena nová diagnóza, která byla řešena operativně. Po operaci se 

pacient rychle zotavoval a za 10 dní byl z nemocnice propuštěn. 

V kazuistikách č. 2, 3, 4, 5 a 7 se jednalo o polymorbidní pacienty většinou vyššího 

věku. U těchto pacientů byly vyčerpány veškeré terapeutické možnosti léčby i rezervy 

pacientů, a proto již nezbývalo, než přistoupit k léčbě bazální a paliativní. U těchto 

pacientů se poté stav rychle zhoršoval, a ve všech případech došlo k úmrtí. 

V kazuistice č. 6 se opět jednalo o poměrně mladého muže, avšak již se zdravotními 

problémy. V tomto případě byla diagnóza stanovena správně, byly vyčerpány veškeré 

terapeutické možnosti, a proto byl pacient převeden na paliativní péči se záznamem 

v chorobopisu neresuscitovat. I když už pacient nebyl napojován na UPV  a dýchal 

pouze přes masku, jeho stav se začal zlepšovat, a proto byla provedena nová vyšetření 

a znovu rozšířena léčba. Pacient je nedlouho poté přeložen na interní JIP 

v uspokojivém stavu, i když s nejistou prognózou. V této kazuistice bylo poukázáno na 

to, že ne vždy je přechod na paliativní léčbu stanoven správně a v tomto případě by 

bylo lépe déle setrvávat u terapeutické léčby. 

Kazuistika č. 8 pojednávala o mladé ženě, která po kombinaci alkoholu a drog upadla 

do bezvědomí se zástavou oběhu. U ženy došlo k poškození mozku. Žena zůstala 

dlouhodobě napojena na ventilátoru a její rodiče usilovali o to, aby jejich dcera byla od 

ventilátoru odpojena. To mohlo být provedeno až na základě soudního rozhodnuti. 

Toto rozhodnutí nakonec schválil nejvyšší soud a to na základě toho, že kdyby se žena 

jen na chvilku probrala k vědomí, jistě by si přála být do přístrojů odpojena. Tato 

kazuistika se týká „dříve vyslovených přání“. 
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4. Diskuze 

Etické problémy jsou témata velice obsáhlá, citlivá a dalo by se o nich napsat  ještě 

mnoho stránek. Jak se ukázalo, lékaři a záchranáři v přednemocniční péči řeší poněkud 

jiné etické problémy, než lékaři a zdravotníci na jednotkách intenzivní péče. 

Pro lékaře a záchranáře v urgentní péči je velice důležitý čas, a proto nebudou u 

pacienta se zástavou oběhu vyhledávat jeho „dříve vyslovené přání“, ani nebudou 

obsáhle rozebírat s rodinou (blízkými) jeho terminální stav, ale budou resuscitovat, 

protože byli k zástavě voláni. 

Jiná situace ale nastává na jednotkách intenzivní péče. Zde již musí lékaři s celým 

zdravotnickým týmem velice podrobně zhodnotit pacientův stav, prokonzultovat ho 

s dalšími odborníky z jiných oddělení a pokud již jsou veškeré možnosti léčby 

vyčerpány, přejít na léčbu bazální a paliativní, která je také velice důležitá, protože 

každý člověk má žít až konce svého života důstojně. Pokud trpí bolestmi, musí mu být 

zajištěna co možná největší úleva od bolesti a také nesmí být opomíjena psychologická 

pomoc.  

Jak se ukázalo, dalším citlivým bodem pro lékaře je oznámení a konzultování přechodu 

na bazální a paliativní péči s rodinou a blízkými pacienta. Zde se lékaři opět dostávají 

do složitých situací, protože vztahy pacientů a jejich blízkých bývají rozmanité a lze je 

zhruba rozdělit následovně: 

Pacient (a) má velmi dobré rodinné vztahy. Většinou zde figuruje manžel (a) a jejich 

dlouhodobý partnerský vztah nebo mohou být partner (a) již po smrti, ale pacient má 

velmi dobré vztahy s dětmi. Zde mají lékaři před sebou velmi složitý úkol, který obnáší 

několikrát opakující se konzultace s rodinou, která většinou žádá, zkusit ještě jiné 

možnosti léčby než je paliativní. 

Pacient (a) je rozvedený(á) a vztahy s rodinou (dětmi) nejsou ideální. Zde většinou 

blízcí (pokud vůbec za pacientem dochází) berou tuto zprávu většinou jako 

informativní. 
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Pacient (a) nemá žádné příbuzné a blízké anebo se o něj nezajímají. Zde mnohdy lékaři  

nemají  komu  přechod na paliativní léčbu oznámit.  

Dalším specifikem je také věk pacienta. Čím bude pacient mladší a budou zde dobré 

rodinné vztahy, budou se všichni snažit najít ještě jiné možnosti léčby než paliativní. 

Další zjištění, které není bohužel pozitivní, je to, že i dnes v době obrovských 

diagnostických možností, stále dochází ke stanovení špatné diagnózy (jak poukazuje 

kazuistika číslo 1). 

I přes všechna tato úskalí je důležité si uvědomit, že každý pacient je jiný a proto 

potřebuje jak od lékaře, tak od ostatního zdravotnického personálu individuální a 

empatický přístup. 
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Závěr 

Absolventská práce zahrnuje etické a psychologické problémy současné medicíny. 

V teoretické části jsou zahrnuty a vysvětleny pojmy etika, paliativní péče, bazální 

terapie, marná a neúčinná léčba. Je zde představen postup neodkladné resuscitace a 

také popsány postresuscitační stavy. Závěr teoretické části je věnován „dříve 

vysloveným přáním“, s kterými se lékaři a zdravotníci na jednotkách intenzivní péče 

setkávají. 

Praktická část zahrnuje kazuistiky z anesteziologicko-resuscitačních oddělení a 

jednotek intenzivní péče. Kazuistika číslo 8 se udála v zahraničí a týká se problému 

„dříve vyslovených přání“. 

Cílem absolventské práce bylo zmapovat, s jakými etickými problémy se setkávají lékaři 

a zdravotníci na jednotkách intenzivní péče. Jak vyplynulo z kazuistik jedním největších 

problémů vůbec, je oznámení pacientovi (pokud je při vědomí) a jeho blízkým přechod 

na bazální a paliativní terapii. 

Jak dále z kazuistik vyplývá, problémem také bývá špatně stanovená diagnóza anebo 

předčasný přechod na paliativní péči. 

Cíle absolventské práce byly splněny a práci by mohla posloužit studentům k přiblížení 

problémů v intenzivní medicíně. 
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Резюме  

Моя выпускная работа называется : Этические проблемы в  неотложных 

ситуациях на интенсивных кроватях, и при принятии решения о начале 

реанимации. 

Выпускная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. В 

теоретической части работы раскрывается понятие о этике,танатологии, о смерти 

в прошлом и настоящем, о паллиативной помощи, о заботливом уходе за 

умирающими.Также здесь представлен процесс неотложной реанимации.Вывод 

теоретической части рассматривает тема„ранее обозначенных желаний". 

Практическая часть работы посвящена случаям, которые получили  на отделениях 

интенсивной терапии. На этих случаях было показано, какие этические проблемы 

должны решить врачи, когда уже невозможно пациента  лечить терапивным 

лечением и когда нужно его перевести на паллативную терапию. Это один из 

больших етических проблемов, когда врач должен сообшить это пациенту и его 

семье. 

Следуюшим проблемом является плохое установление диагноза, когда пациент 

переведен на паллиативную терапию, но у него должна быть лечебная терапия. 

С моей точки зрения цель работы достигнута. 

Ключевые слова: умирающий, смерть, такт, этика,танатология. 
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