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Seznam použitých zkratek 

anti-CMV specifické protilátky proti cytomegaloviru 

ARO    anesteziologicko – resuscitační oddělení 

ASTRUP vyšetření acidobazické rovnováhy 

CT  počítačová tomografie (Computed Tomography) 

DIC  diseminovaná intravaskulární koagulace 

EEG  elektroencefalografie 

EKG  elektrokardiografie 

HBsAg povrchový antigen viru hepatitidy B, diagnostika hepatitidy B 

HCV  virus hepatitidy C 

HIV  human imunodeficiency virus vyvolávající AIDS 

ICP  intrakraniální tlak 

IKEM  Institut klinické a experimentální medicíny 

JIP  jednotka intenzivní péče 

moč CH+S moč chemicky a sediment 

PEEP  pozitivní tlak v dýchacích cestách na konci výdechu (Positive End-

Expiratory Pressure) 

TBC tuberkulóza 

TK tlak krve 

TK syst. tlak krve systolický 

ÚZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky 
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ÚVOD 

 Transplantační medicína je jedním z mediálně nejsledovanějších odvětví v oboru 

zdravotnictví. Existuje mnoho knih a článků jak v odborné, tak i v populárně vědecké 

literatuře, které se zabývají transplantacemi orgánů. Autoři píší rozsáhlé statě o nových 

úspěších na poli moderní transplantologie. Málokdo z autorů se ale zamyslí nad tím,          

že jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou transplantaci je získání funkčního 

orgánu. Vzhledem k tomu, že takový orgán zatím nejsme schopni nijak vyrobit, ani ho 

plnohodnotně, dlouhodobě a bez velkého omezení pacienta nahradit, je nutností jeho odběr 

od dárce. Za každou provedenou transplantací stojí tedy mnoho odvedené práce, dlouhá 

řada lidí, ale především jedna osoba – dárce. Absolventská práce se zabývá péčí právě        

o tohoto pacienta se smrtí mozku, který je indikován buď jen k odběru jednoho orgánu, 

nebo k multiorgánovému odběru. 

  

Práce přináší základní přehled oblasti odběru orgánů od dárců s mozkovou smrtí. Toto téma 

jsem si vybral proto, že jsem byl sám účastníkem jak multiorgánového odběru,                  

tak i předoperačních vyšetření a péče o dárce. Problematika dárcovství orgánů mě velmi 

zaujala, a když jsem následně hledal bližší teoretické informace k rozšíření svých znalostí, 

zjistil jsem, že takovým tématem se do hloubky zabývá jen velmi málo autorů.  Vzhledem 

k poměrně malé monografické základně bylo proto nutno čerpat především z periodik. 

Práce je tedy v teoretické části zaměřena na legislativu, kontraindikace pro dárcovství, 

diagnostické metody k určení smrti mozku, samotný odběr orgánů (především 

multiorgánový) a jejich viabilitu a samozřejmě též ošetřovatelskou péči o indikovaného 

pacienta. Také se zmiňuje o u nás zatím poměrně málo využívané možnosti odběru orgánů 

od dárce s nebijícím srdcem. 

 

Praktická část je zaměřena jak na teoretické znalosti ošetřovatelského personálu 

(diagnostika mozkové smrti, možnosti odmítnutí dárcovství, atd.), tak na praktickou 

stránku ošetřování pacienta indikovaného k odběru orgánů. Dotazníkové šetření zjišťuje 

míru a hlavně rozdílnost znalostí v tomto oboru, protože ošetřovatelský personál jako celek 

tvoří poměrně velký rezervoár pro edukaci laické veřejnosti v dané oblasti.  
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Zpracovat problematiku péče o pacienta se smrtí mozku indikovaného k multiorgánovému 

odběru. 

1.2 Dílčí cíl 

Ověřit hypotézu „ Znalosti problematiky odběru orgánů jsou u ošetřovatelského personálu 

na ARO na vyšší úrovni než na neintenzivních lůžkových odděleních“ dotazníkovým 

šetřením.  

1.3 Výzkumné nástroje 

Jako výzkumné nástroje jsem ve své absolventské práci použil práci s literaturou, sběr         

a zpracování dat z terénu a dotazníkové šetření.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Legislativní ustanovení 

2.1.1 Transplantační zákon 

V České republice se zabývá problematikou odběru orgánů zákon číslo 285/2002 Sb.,          

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů         

(tzv. transplantační zákon). Tento zákon vymezuje základní pojmy, odběr orgánů a tkání 

jak od žijících, tak od zemřelých dárců, zřízení registrů a center souvisejících 

s transplantační medicínou a v neposlední řadě určuje mezinárodní podmínky spolupráce 

při odběrech a darování orgánů. V zákoně je stanoveno, že odběr orgánů a tkání z lidského 

těla může být proveden jen za účelem poskytnutí léčebné péče. V případě odběru              

od žijících osob se musí jednat pouze o funkční párový orgán nebo o obnovitelnou tkáň      

a odebrání je možné výhradně za předpokladu, že jeho provedením nebude ohroženo zdraví 

nebo život dárce. Dále jsou zde uvedeny nutné podmínky pro zdravotní způsobilost 

(uvedené v kapitole 2.2.2), poučení a souhlas dárce. [1] 

 

V další části se zákon zabývá odběrem orgánů a tkání od osob zemřelých. Jsou zde pevně 

vymezeny podmínky pro prokázání smrti dárce, které jsou v této oblasti naprosto klíčové. 

Ustanovení se dále zaměřuje na nepřípustnost provedení odběru od zemřelého dárce, což je 

ošetřeno prokazatelným vyslovením nesouhlasu (viz kap. 2.3.1) a medicínskými 

kontraindikacemi (možností ohrožení zdraví příjemce). [1]  

 

Ze zorného úhlu tohoto předpisu se dá tedy říci, že transplantační zákon nahlíží na tuto 

problematiku především z hlediska ochrany zdraví dárce (pokud se jedná o odběr              

od žijícího člověka), co nejmenšího poškození těla zemřelého a samozřejmě z hlediska 

jasného benefitu pro příjemce. [1] 

2.1.2 Další související legislativa 

Návaznost na transplantační zákon má také zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických 

službách a podmínkách jejich poskytování (tzv. zákon o zdravotnických službách).          
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Ten se ve své sedmé části, zabývá nakládáním s odejmutými částmi lidského těla, 

nakládáním s tělem zemřelého a také postupem při úmrtí osoby včetně pitev. Obsahuje 

přesnou definici úkonů, které je možné provádět na těle zemřelého. Kromě prohlídky těla 

zemřelého a pitvy tedy povoluje i odběr orgánů a tkání pro transplantace. [2] 

 

Dalším souvisejícím legislativním předpisem je zákon č. 77/2012 Sb., o zajištění jakosti            

a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících 

zákonů (tzv. zákon o lidských tkáních a buňkách). V tomto ustanovení se jednak popisují 

povinnosti tkáňových zařízení (zpracování, skladování, distribuce tkání a buněk), 

odběrových zařízení, diagnostických laboratoří atd., ale hlavně je zde zakotvena oblast 

mezinárodní spolupráce výměny orgánů jak v rámci Evropské unie, tak v rámci dovozu      

a vývozu orgánů a tkání z třetích zemí. [3] 

 

S předchozím zákonem souvisí vyhláška č. 339/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků 

pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. 

Tento prováděcí předpis vymezuje požadavky na systém jakosti, výběr a posouzení 

zdravotní způsobilosti dárce, zpracovatelnost, skladovatelnost a distribuci tkání, 

identifikace tkání, jejich sledovatelnost a také výskyt a opatření při závažných nežádoucích 

reakcích a událostech. [4] 

2.1.3 Etické principy odběru orgánů  

Existují čtyři přístupy, jak vyřešit souhlas s posmrtným odběrem orgánů. Jako první 

eventualita je vyslovení souhlasu s odběrem orgánů (tzv. opting – in). Tato možnost se sice 

v některých státech připouští, je ale velmi nevýhodná. Daná osoba se totiž musí kladně 

vyjádřit k případnému odejmutí orgánu již zaživa, což většina neudělá i přesto,                  

že s odběrem souhlasí. Záznam se pak provádí například do národních registrů, zvláštní 

kolonky v řidičském průkazu nebo do tzv. dárcovských karet. Pokud se osoba k dárcovství 

nevyjádřila zaživa (předpokládaný nesouhlas), je nutné získat souhlas od pozůstalých. 

Takový princip přináší ale etickou otázku, zda by měl zemřelý stejnou vůli jako pozůstalí,  

a v případě, že by pozůstalí názor dárce znali, zda by s ním souhlasili. Dalším aspektem     
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je bohužel i to, že většina občanů neví o nutnosti učinit souhlas, nebo si prostě náhlou smrt 

nepřipouští. Tento přístup se užívá například v USA, Německu nebo Švédsku. [6, 7, 20] 

 

Druhé východisko, kterým se dá problém vyřešit, je pomocí takzvaného předpokládaného 

souhlasu s odběrem orgánů a tkání (tzv. opting – out). Ten je užíván třeba v České 

republice, na Slovensku, v Belgii nebo ve Finsku. Jeho základem je myšlenka, že každý, 

kdo se k odběru orgánů nevyjádří záporně, s odběrem souhlasí. Podmínkou v tomto 

systému je samozřejmě dostupnost všech občanů k vyjádření nesouhlasu. V České 

republice řeší toto úskalí Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání  

a orgánů. Do registru se po vyplnění základních údajů může přihlásit každý, kdo s odběrem 

nesouhlasí. Vyslovení nesouhlasu může také proběhnout ve zdravotnickém zařízení,           

a to před ošetřujícím lékařem a minimálně jedním svědkem. U osob nezletilých nebo 

zbavených způsobilosti vyjadřuje nesouhlas zákonný zástupce taktéž před ošetřujícím 

lékařem a jedním svědkem. Zákonný zástupce může nesouhlasit jak za života, tak                

i v případě úmrtí svěřené osoby. [6, 7, 19, 20] 

 

Třetí možností je povinné požádání (tzv. required request). V tomto systému se aplikuje 

myšlenka požádání každého jednotlivce o souhlas s odběrem.  V takovém přístupu              

je zajisté pozitivem větší množství získaných souhlasů. Naproti tomu je ale negativní faktor 

– a sice, kdy se na souhlas zeptat, protože z etického hlediska je samozřejmě nepřijatelné 

ptát se například při nástupu do nemocnice. Toto pojetí také neřeší náhle zemřelé osoby, 

které jsou často nejvhodnějšími dárci. [8, 9, 20] 

 

 Poslední eventualitou je odběr orgánů, který nevyžaduje souhlas dárce ani příbuzných 

(routine salvaging). Zde je výhodou získání maximálního počtu odebraných orgánů.          

To je však bohužel kompenzováno velkým minusem tohoto přístupu – necitlivostí              

a nezájmem   o možnost rozhodnout se sám o vlastním těle. [8, 9, 20] 
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2.1.4 Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání             

a orgánů 

Na základě zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (č. 285/2002 Sb.,) 

zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným 

odběrem tkání a orgánů a vyhláškou č. 434/2004 Sb. upravilo rozsah dat, která jsou 

povinně uváděna do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání    

a orgánů. Do formuláře registru se vyplňují jednak osobní údaje a jednak je zde také možno 

vymezit, kterých orgánů nebo tkání se nesouhlas týká. Formulář musí být opatřen buď 

notářsky ověřeným podpisem, nebo musí být sepsán ve zdravotnickém zařízení ošetřujícím 

lékařem. Pokud je osoba nezletilá nebo nezpůsobilá k právním úkonům, vyjadřuje 

nesouhlas zákonný zástupce. V registru lze samozřejmě kdykoliv změnit rozsah 

nesouhlasu, osobní údaje, popřípadě z něho bez udání důvodů vystoupit – například           

po dosažení plnoletosti. K 31. prosinci 2012 nedošlo ani k jednomu zrušení již vysloveného 

nesouhlasu. [5, 10, 11, 20, 27] 

 

Tento registr je veden Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky a je 

v provozu od 1. září 2004. K 31. prosinci 2012 v něm vyjádřilo svůj nesouhlas 1231 osob. 

Velmi zajímavý je meziroční nárůst „odmítačů“. Za první tři měsíce funkce registru        

(od 1. 9. 2004 do 31. 12. 2004) se přihlásilo 299 osob, což je největší počet přihlášených    

za rok v historii celého registru. Tak vysoké číslo ale samozřejmě souvisí s novým 

zavedením registru. [10, 11] 

rok počet 

2004 299 

2005 243 

2006 92 

2007 189 

2008 91 

2009 58 

2010 75 

2011 70 
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2012 114 

Tabulka č. 1: Meziroční nárůst osob odmítajících odběr. [vlastní, sestaveno dle informací    

z ÚZIS] 

 

Drtivá většina osob vyslovila komplexní nesouhlas s odběrem všech tkání a orgánů. Pouze 

v jedenácti případech se vztahoval jen k některým orgánům nebo tkáním. [10, 11] 

Počet osob Nesouhlas s odběrem 

1 vazy, šlachy, fascie 

2 vazy, šlachy, fascie, plíce, tenké střevo, slinivka břišní 

1 tkáně centrálního nervového systému 

1 
tkáně (kostní, oční, srdeční, cévní, kožní, vazy, šlachy, fascie, tenké střevo, 

slinivka břišní) 

4 srdce, srdeční tkáň  

1 srdce 

1 orgány (srdce, játra, ledviny, plíce, tenké střevo, slinivka břišní)  

Tabulka č. 2: Přehled částečných nesouhlasů. [vlastní, sestaveno dle informací z ÚZIS] 

  

Rozdělení těchto osob dle pohlaví je zanedbatelné (muži 50,4 %, ženy 49,6 %). Dále 

můžeme zaregistrované rozdělit na věkové kategorie: 0-9 let – 11,1 %, 10-19 let – 8,3 %,  

20-29 let – 13 %, 30-39 let – 18 %, 40-49 let – 15,4 %, 50-59 let – 14,8 %, nad 60 let – 

19,4 %.  V případě vyslovení nesouhlasu za osobu nezletilou nebo nezpůsobilou k právním 

úkonům je počet nesouhlasů 201. [10, 11] 

 

Do registru je možno vstoupit bez jakéhokoliv udání důvodů. Tyto důvody nejsou            

pro zaregistrování relevantní. Můžeme se pouze domnívat, že značnou část odmítajících     

se registruje kvůli svému náboženskému přesvědčení. [10, 11] 
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2.2 Dárci orgánů a tkání 

2.2.1 Kategorie dárců orgánů  

Dárce orgánů a tkání je možno rozdělit do několika kategorií. Nejdůležitější je dělení        

na dárce žijící a dárce zemřelé (kadaverózní). Následuje rozdělení kadaverózních donorů  

na dárce s bijícím a s nebijícím srdcem. Každou z těchto kategorií je nutno rozeznávat,  

protože se samozřejmě naprosto liší v přístupu k pacientovi. U dárců žijících je několik 

kritérií, která musí být bezpodmínečně splněna. Jedině tak lze provést legislativně                

i medicínsky správný odběr. Tito dárci mohou být pokrevně příbuzní, kteří jsou zletilí        

a svéprávní, emocionálně příbuzní (manželé, druzi, přátelé) a osoby, které nejsou blízké – 

zde je vyžadováno písemné prohlášení s notářsky ověřeným podpisem. U osob příbuzných, 

ale nezletilých nebo nesvéprávných dochází k odběru pouze ojediněle, a to vždy v případě, 

že je příjemce přímo ohrožen na životě a neexistuje jiný žijící dospělý svéprávný dárce. 

Dalším a nejdůležitějším kritériem u osob žijících je rozsah a druh odebíraného orgánu. 

Odběrem samozřejmě nesmí dojít k zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce ke smrti 

dárce. Z toho vyplývá, že je možné odebrat pouze ty orgány nebo jejich části, které jsou 

buď párové, nebo jsou schopny samostatné regenerace. Výběr orgánů od žijícího dárce      

se tedy zužuje na jaterní split, jednu ledvinu, kostní dřeň, krev a výjimečně jednu plíci.     

[6, 7] 

 

Druhou kategorii tvoří dárci zemřelí (kadaverózní). Jejich rozdělení je zmíněno již výše – 

tedy na dárce s bijícím a s nebijícím srdcem. U dárců s bijícím srdcem je nutné prokázání 

mozkové smrti (viz kapitola 2.4). Jedná se o nejideálnější a nejčastěji prováděný odběr. 

Tento typ dárce samozřejmě umožňuje nejen odběr jednoho orgánu, ale i odběr 

multiorgánový (tzn. odběr srdce, plic, jater, ledvin, slinivky břišní, tenkého střeva, oční 

rohovky, kloubů, kožních a cévních štěpů a srdečních chlopní). Výhodou je naprosto 

minimální, popřípadě vůbec žádná doba teplé ischémie (od zástavy oběhu do začátku 

proplachu orgánů pomocí ledového perfuzního roztoku). Dárce s bijícím srdcem je možno 

také rozdělit na dárce ideální a marginální. Ideální dárce je mladý a bez žádných dalších 

vedlejších onemocnění. Tento typ je ale vzácný. U marginálních dárců se mohou 
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vyskytovat některé nepříznivé faktory jako například vyšší věk, některé přidružené 

choroby, hypertenze, diabetes atd. [6, 7] 

 

 Druhý typ kadaverózního dárce je dárce s nebijícím srdcem. V České republice je tento typ 

v poměru k ostatním státům s vyspělou transplantologií dost málo využívaný, což mimo 

jiné souvisí také s tím, že se u nás z těchto donorů odebírají v podstatě pouze ledviny.      

Ve světě je ale tento program velmi rozšířen a nezřídka se provádějí i multiorgánové 

odběry. V této problematice je nejdůležitější znalost přesné hodiny a minuty smrti.       

Dárci s nebijícím srdcem se dají rozdělit do skupin dle tzv. Maastrichtských kritérií. První 

skupinou jsou pacienti, kteří jsou přivezeni do nemocnice již mrtví (zemřelí při převozu 

například po traumatu nebo infarktu myokardu). Druhá skupina obsahuje pacienty             

po neúspěšné kardiopulmonální resuscitaci. Do třetího souboru patří dárci s očekávanou 

srdeční zástavou a s diagnostikovanou smrtí mozku a do čtvrté skupiny patří donoři 

připravovaní na odběr orgánů, u kterých dojde k náhlé zástavě srdeční. [6, 7, 21, 22] 

2.2.2 Indikace a kontraindikace dárcovství  

V zásadě může být dárce orgánů kontraindikován ze dvou hledisek – medicínského             

a legislativního.  

Legislativní kontraindikace: 

 osoba, která je zapsána v Národním registru osob nesouhlasících s odběrem 

orgánů a tkání, nebo která za svého života vyslovila písemný svědecky           

nebo notářsky ověřený nesouhlas; 

 osoba nezletilá nebo nesvéprávná, kdy je nesouhlas vyjádřen rodiči                

nebo zákonným zástupcem; 

 pokud by došlo ke zmaření účelu pitvy u trestných činů (odběr je možné provést 

za přítomnosti soudního lékaře); 

 dárce patřící k rizikovým skupinám (např. intravenózní aplikace drog); 

 osoby s neznámou totožností; 

Dřívější kontraindikace u osob ve výkonu trestu dnes již neplatí. 
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Medicínské kontraindikace: 

 výskyt momentální malignity nebo malignity v anamnéze po dobu kratší než 10 let 

– výjimku tvoří in situ karcinomy děložního čípku, kůže a primární mozkové 

tumory; 

 Creutzfeldt-Jakobova choroba; 

 sepse neznámé etiologie; 

 některá systémová onemocnění (např. lupus erythematodes), nebo výskyt 

kolagénóz; 

 infekční přenosná onemocnění, která by mohla přímo ohrozit příjemce (HIV, 

HBsAg, HCV pozitivita, aktivní TBC); 

 u dárců s nebijícím srdcem je kontraindikací neznámý přesný čas zástavy oběhu; 

 utonutí je kontraindikací pro odběr rohovek; 

Další kontraindikace (např.: věk, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, 

hypertenze, poruchy hemokoagulace atd.) jsou pouze relativní. U každého takového 

pacienta je nutné volit vždy individuální přístup. Při tomto zhodnocení je nejdůležitější,  

aby transplantací nedošlo k přenosu takového onemocnění, které je vážnější než základní 

onemocnění příjemce. [6, 7, 23, 24, 35] 

2.3 Patologický vývoj mozkové smrti 

Smrt mozku je velmi složitý proces, při kterém dochází k selhávání jednotlivých tělních 

systémů závislých na jeho funkci a k rozpadu koordinace mezi těmito systémy. Mozek       

je orgán velmi metabolicky a energeticky náročný a je naprosto závislý na neustálém 

přívodu energie a kyslíku. Vzhledem k tomu, že mozková tkáň není schopna vytvářet         

si pro sebe svou energetickou zásobu, a ani není schopna fungovat na kyslíkový dluh,         

je mozek obdařen propracovaným systémem cirkulační autonomie, která v určitých mezích 

vyrovnává systémové výkyvy v oběhu. [6, 7, 12, 24] 

 

Mozkové smrti předchází několik patofyziologických fází, které na sebe navazují. 

Především je to primární inzult, z něhož se vyvíjí edém mozku. Nejčastějším takovým 

inzultem je trauma, hypoxie nebo spontánní krvácení. Na tato poškození reaguje mozková 

tkáň vždy stejně, a sice mozkovým otokem. Tento pak, dle rozsahu poškození, vede 
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k nitrolební hypertenzi, a pokud intrakraniální tlak stále narůstá, dochází k mozkovému 

kónusu a tím ke smrti mozku. [6, 7, 12] 

2.3.1 Edém mozku 

Jak je v předchozí části zmíněno, edém mozku vzniká na podkladě nejrůznějších  

patologických stavů. Při těchto stavech dochází k poškození membrán mozkových buněk, 

k poruše hematoencefalické bariéry a  tím i k poruše rozložení vody v cerebrální tkáni.    

Dle příčiny je možné klasifikovat na dva typy – vazogenní (intersticiální) a cytotoxický 

(intracelulární). [6, 7, 12, 17] 

 

Vazogenní otok vzniká v případě, že dojde k porušení hematoencefalické bariéry, která      

se skládá z kapilárního endotelu, bazální membrány a k ní přilehlých částí gliových buněk. 

Pokud se poruší endotel kapilár, poruší se tím i hematoencefalická bariéra a dojde 

k průniku látek, pro které je bariéra normálně nepropustná, do intersticia, kde tyto látky 

zvyšují obsah vody. Vazogenní typ otoku se nachází především v bílé hmotě, kam lépe 

proniká. Na CT kopíruje rozhraní bílé a šedé hmoty – má tzv. prstovitý charakter. [12, 13] 

 

Edém cytotoxický vzniká na podkladě poruchy membrán mozkových buněk, čímž zvyšuje 

množství intracelulární tekutiny. Otok postihuje šedou i bílou hmotu bez rozdílu a také 

daleko více zvětšuje mozkový objem. Nejčastějším spouštěčem cytotoxického edému        

je ischemie mozkové tkáně. [12, 13, 14] 

2.3.2 Nitrolební hypertenze 

Definice nitrolební hypertenze je vzestup intrakraniálního tlaku (ICP) nad 20 mmHg. 

Norma  ICP je do 15 mmHg. Tento tlak se fyziologicky zvyšuje například při kýchání, kašli 

nebo tlačení na stolici, kdy dosahuje až k 30-50 mmHg, což je ale pouze přechodný stav. 

Nitrolební hypertenze trvá déle než 5 minut a intrakraniální tlak musí být vyšší                 

než 20 mmHg. Monitorace ICP probíhá kontinuálně pomocí nitrolebních čidel tlaku 

(epidurálních, subdurálních, subarachnoideálních, intraparenchymových a intraven- 

trikulárních) většinou na jednotkách ARO. [13, 15, 17] 
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Mozek je obklopen pevnou kostěnou schránkou. Při jeho náhlém otoku tedy nemá možnost 

expandovat navenek nebo do okolních struktur. Tento stav proto vyvolá zvýšení 

intrakraniálního (ICP) a intracerebrálního tlaku, čímž se stále více omezuje mozková 

perfuze (v lebce se nachází mozková tkáň, krev a likvor – jedna struktura se může tedy 

zvětšovat pouze na úkor dalších). To vede k hypoxii a energetickému deficitu a tím vzniká 

stále rozsáhlejší edém. Klinické příznaky ukazují na celkové postižení mozku: bolesti hlavy 

(tupé, celková a zhoršující se vleže), zvracení, závratě, poruchy vědomí, Biotovo dýchání 

(nepravidelné hluboké a mělké nádechy s apnoickými pauzami), bradykardie a hypertenze. 

Ve chvíli, kdy je otokem ohrožen mozkový kmen, dojde k náhlému zvýšení systémového 

krevního tlaku s hodnotou i nad 250 mmHg – tzv. Cushingův reflex. Mozek se tímto snaží 

zachovat svou perfuzi. [12, 13, 14] 

2.3.3 Mozkový konus a smrt mozku 

Mozkový konus vzniká na podkladě vysokého intrakraniálního tlaku. Nejčastější místo, 

kam se mozková tkáň díky vysokému tlaku uvnitř neurokrania vtlačí, je  foramen magnum 

(velký týlní otvor). Při tomto stavu zcela zaniká mozková perfuze, a tak dochází 

k ireverzibilnímu poškození celého mozku včetně mozkového kmene. Spouští se  uvolnění 

působků z mozkové tkáně do oběhu, což vede k rozvratu koagulačního systému (DIC). 

V tomto okamžiku je už vyhaslá mozková aktivita, na EEG nejsou žádné známky 

elektrické aktivity mozku a nejsou výbavné žádné sluchové potenciály. Do mozku 

nepřicházejí dostředivé signály z periferie, apnoe je trvalá, dochází k hypotermii, úplné 

areflexii nad C1 a není žádná komunikace mezi míchou a mozkem. Na CT je patrný zánik 

gyrifikace a mozkových komor, angiografie ukazuje stop kontrastní látky v oblasti 

mozkové baze. Rozvoj diabetu insipidu je začátkem rozvratu metabolismu. Vzhledem 

k zániku mozkového kmene dochází k postupnému zhroucení všech regulačních 

mechanismů, což vede během 24 – 48 hodin k oběhovému selhání. [6, 7, 12, 17] 
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2.4 Diagnostika mozkové smrti 

2.4.1 Klinická vyšetření prokazující mozkovou smrt 

Základní klinická vyšetření pro průkaz mozkové smrti se provádějí při podezření na smrt 

mozku jako podklad pro zobrazovací diagnostické metody z toho důvodu, že tyto 

představují zátěž pro pacienta a jsou nákladné. V souladu s legislativou se základní 

vyšetření realizují dvakrát v intervalu čtyř hodin a provádí se dvěma lékaři (děti do 1 roku 

věku – interval 48 hodin). Minimálně jeden vyšetřující lékař musí mít atestaci 

v anesteziologii, neurologii nebo neurochirurgii. U dětí do jednoho roku věku je interval 48 

hodin. V první řadě je nutné vyloučit, že pacient není intoxikován, tlumen nebo relaxován 

léky, není podchlazen a netrpí metabolickým nebo endokrinním rozvratem. [6, 7, 12, 28] 

 

Vyšetření zjišťující klinické známky smrti mozku: 

 Zornice: střední nebo dilatované, mohou být asymetrické, bez reakce na 

osvit. 

 Nepřítomnost pohybu očí, mrkání nebo pohybu očních víček. 

 Negativní korneální reflex bilaterálně (při doteku smotku vaty na rohovku 

nedojde k mrknutí). 

 Bez jakéhokoliv pohybu obličejových svalů. 

 Nevýbavný okulovestibulární reflex (instilace 30ml ledového roztoku          

do zevního zvukovodu – po dobu jedné minuty se sleduje absence očních 

pohybů ke straně instilace, po 5 minutách se provádí test na opačné straně) 

 Žádná motorická odpověď na algický podnět v oblasti inervované n. V. 

(nervus trigeminus) – oboustranně. 

 Nevýbavný okulocefalický reflex (při pohybech hlavy nedochází 

k aktivnímu pohybu očí). 

 Nevýbavný kašlací reflex (při hlubokém tracheobronchiálním odsávání). 

 Trvalá apnoe dokázaná apnoickým testem. Ten se provádí tak, že je pacient 

preoxygenován 100 % kyslíkem na ventilátoru. Následuje odběr arteriální 

krve na vyšetření krevních plynů. Potom se pacient odpojí a katetrem 

zavedeným ke karině se přivádí zvlhčený kyslík o průtoku 8-10 litrů          
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za minutu (oxygenace nesmí klesnout pod 90%). To trvá tak dlouho, dokud 

tlak CO2 nestoupne minimálně na 6,7 kPa (přibližně po 8 – 10 minutách). 

Pak se provede další kontrolní odběr krevních plynů.  

 Někdy se provádí i atropinový test (není nezbytný). Pacientovi se podá         

1 ampule atropinu, která u pacienta s mozkovou smrtí nezpůsobí 

tachykardii. 

[7, 8, 12, 13, 16, 24, 28] 

2.4.2 Přístrojová vyšetření potvrzující mozkovou smrt 

Jak již bylo výše zmíněno, tato diagnostika se provádí až po klinickém zhodnocení stavu 

pacienta dle předchozích bodů. Existuje několik možností, jak diagnostikovat smrt mozku. 

Jejich volba je nejčastěji závislá na primárním poranění nebo na operačním terapeutickém 

zásahu. To znamená, že pokud nedošlo ke ztrátovému poranění kalvy nebo ke kraniektomii, 

je indikována angiografie mozkových tepen nebo mozková perfuzní scintigrafie. V případě, 

že ke ztrátovému poranění kalvy nebo ke kraniektomii došlo, provádějí se sluchové 

evokované potenciály. U dětí do jednoho roku věku se také vždy realizuje transkraniální 

dopplerovská sonografie a mozková perfuzní scintigrafie. [6, 7, 12, 17, 28] 

 

Mozková panangiografie musí být provedena dvěma nástřiky kontrastní látky s intervalem 

30 minut.  Pokud se kontrastní látka při žádném z nástřiků nedostane výše než k basi 

mozku, je časem smrti čas druhého nástřiku. Další diagnostickou možností je perfuzní 

scintigrafie. Ta se provádí pomocí periferně podaného radiofarmaka (technicia)                   

a následným snímkováním perfuze mozku. V případě zjištění úplné nepřítomnosti perfuze 

je diagnostikována mozková smrt. Toto vyšetření je šetrnější než angiografie, méně 

zatěžuje oběh a ledviny pacienta, ale jeho nevýhodou je, že je možné ho opakovat až po 48 

hodinách z důvodu dlouhého poločasu rozpadu technicia. [6, 12, 18, 24, 28] 

 

Vyšetření sluchových evokovaných potenciálů se provádí, jak již bylo výše zmíněno,         

u ztrátových poranění kalvy nebo při kraniektomii. Zde se hodnotí, jestli jsou akusticky 

evokované potenciály bilaterálně vyhaslé. [7, 12, 18] 
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2.5 Multiorgánový odběr 

Jako multiorgánový odběr je označována operace, při které jsou od jednoho dárce odebrány 

srdce, plíce, játra, slinivka břišní a ledviny. Jeho vysokou předností je, že se od donora 

získá maximální počet použitelných orgánů, což v důsledku vede ke značnému zkrácení 

doby, kterou stráví příjemce na čekací listině, a tedy i k uspokojení většího množství 

příjemců. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby bylo takových odběrů prováděno co nejvíce. 

Naproti tomu ovšem stojí kvalita orgánů, protože ne každý odebraný orgán může být 

transplantován. Legislativně je zmíněný problém vyřešen vyhláškou č. 339/2012 Sb.,         

o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk 

určených k použití u člověka (viz kapitola 2.1.2). [4, 6, 7, 25] 

2.5.1 Kritéria pro indikaci odběru jednotlivých orgánů 

Po potvrzení mozkové smrti a po splnění obecných principů dárcovství (viz kapitola 2.2.2) 

se z pacienta stává kadaverózní dárce orgánů pouze tehdy, pokud nebyly tyto orgány 

poškozeny primárním onemocněním, úrazem nebo patologickým procesem, který 

následoval. Vzhledem k tomu, že se obecná kritéria pro dárce stále více uvolňují z důvodu 

nedostatku orgánů, je o to více nutné přesněji se zaměřit na kontraindikace přímo             

pro příslušný orgán. Proto jsou pro každý jednotlivý orgán tyto kontraindikace stanoveny 

zvlášť. [6, 7] 

 

Při odběru ledvin neexistuje věková hranice, za kterou již nelze ledvinu odebrat. U dárců, 

kteří jsou mladší 2 let, však vyvstává vysoké riziko technických problémů. Naopak dárci 

starší 60 let mohou mít přidružená onemocnění, která odběr ledviny kontraindikují (např. 

nefroskleróza). Rizikovými faktory u těchto suboptimálních dárců jsou: sérová hodnota 

kreatininu (nad 133 µmol/l), cévní mozková příhoda jako příčina smrti a hypertenze 

v anamnéze. Do kategorie suboptimálních dárců patří také dárci s diabetem, 

hemodynamickou nestabilitou,  nebijícím srdcem,  poškozením funkce orgánů, 

 anatomickými anomáliemi nebo s poraněním ledvin. Od těchto donorů je možné odebrat 

tzv. marginální ledvinu, ale vždy je nutné posoudit, zda bude právě tato ledvina                

pro transplantaci vhodná. [6, 7] 
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Speciální kontraindikace pro kadaverózní dárce jater kromě kontraindikací obecných jsou: 

věk vyšší než 70 let, jaterní onemocnění nebo ethylismus v anamnéze, doba parenterální 

výživy a pobytu na ARO více jak 7 – 10 dní, vysoká obezita, hypernatremie a elevace 

jaterních enzymů. Chirurg, který játra odebírá, má vždy poslední slovo v rozhodnutí            

o indikaci odběru na základě makroskopického vzhledu jater. Pokud je následná 

transplantace vysoce urgentní, považují se i tyto kontraindikace za relativní. [6, 7] 

 

Pro odběr tenkého střeva je kontraindikován dárce s věkem nad 45 let. Dále pak je             

to pacient s hospitalizací na ARO delší než 10 dnů z důvodu zvýšené pravděpodobnosti 

infekčních komplikací především nozokomiálními kmeny, pacient se specifickými 

protilátkami proti cytomegaloviru (anti-CMV), pacient hemodynamicky nestabilní             

(z důvodu vysoké citlivosti střeva na ischemii). Dalšími kritérii kontraindikace jsou: 

významná hypernatremie, zvýšené jaterní enzymy, předchozí závažné břišní operace, 

traumata břicha, kontaminace břišní dutiny, hemoperitoneum a specifická onemocnění střev 

(např. Crohnova nemoc). [6, 7] 

 

Specifické kontraindikace k odběru slinivky břišní jsou: věk dárce vyšší než 45 let, 

alkoholismus, diabetes mellitus v předchorobí, akutní nebo chronická pankreatitida, vysoká 

obezita, stavy po opakovaných operačních zásazích v dutině břišní, kdy se dají 

předpokládat srůsty a významný vzestup amylázy. V případě odběru slinivky břišní          

pro izolaci Langerhansových ostrůvků jsou tato kritéria volnější. Věk dárce je zde zvýšen 

na 65 let a za absolutní kontraindikaci se v tomto případě také nepovažuje obezita. [6, 7] 

 

Při odběru srdce je dárce, samozřejmě kromě obecných kontraindikací, nevhodný, pokud    

je jeho věk vyšší než 65 let, je mu podávána vysoká inotropní podpora (při odpovídajícím 

centrálním venózním tlaku 6-10 mmHg). Další kontraindikační omezení je dlouhotrvající 

kardiopulmonální resuscitace pro zástavu nebo kontuzi srdeční, patologické EKG (známky 

ischemie, arytmie, hypertrofie), vzestup srdečních enzymů spojený s nestabilitou 

hemodynamiky nebo abnormalitami na echokardiografii. Dalším měřítkem je ejekční 

frakce (nižší než 40 %), patologie chlopní a patologický koronarografický nález, který není 

možno revaskulizovat. [6, 7] 
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Nejstriktnější omezení se týkají dárců plic, kterým vyhoví pouze asi 5-20 % všech 

kadaverózních dárců. Došlo k rozšíření kontraindikačního věku pod 1rok a nad 60 let.       

Je nutné též posoudit, zda je rentgenový, bronchoskopický a mikrobiologický nález 

pacienta fyziologický. Pro indikaci k odběru musí být proveden také hyperoxigenační test, 

kdy parciální tlak kyslíku musí být vyšší než 300 mmHg. Dalšími kontraindikacemi jsou 

kouření (více jak 400 cigaret za rok), chronické plicní onemocnění, trauma hrudníku, 

aspirace, sepse a kardiotorakální operace v anamnéze. Velmi důležitá je i podobnost 

velikosti plic dárce a příjemce. Toto posouzení je zajištěno provedením rentgenového 

snímku ze vzdálenosti 1 metru a následným porovnáním velikostí pleurálních dutin. [6, 7] 

2.5.2 Součinnost transplantačního centra, koordinačního střediska 

transplantací a dárcovské nemocnice 

Spolupráce dárcovské nemocnice, transplantačního centra a koordinačního střediska 

transplantací je jedním z nejdůležitějších prvků pro úspěšné provedení multiorgánového 

odběru a následných transplantací. Jedná se o velmi složitou a náročnou akci pro všechny 

zúčastněné, od kterých je vyžadováno obrovské nasazení, soustředění a preciznost.           

Do odběru je v jeho průběhu průměrně zapojeno okolo 60 lidí, uskuteční se více než 300 

telefonických rozhovorů a doba, která průměrně uplyne od první informace o dárci           

po ukončení odběru je asi 12 hodin. [6, 7] 

 

Dárcovská nemocnice komunikuje s ostatními účastníky prostřednictvím tzv. dárcovského 

konzultanta. Tato funkce byla vytvořena v roce 2010 na základě Národního akčního plánu 

pro darování orgánů a transplantace pro léta 2010 – 2016 podle vzoru Španělska, které       

je v oblasti odběru orgánů už řadu let nejúspěšnější v Evropě. Dárcovskými konzultanty 

jsou lékaři (ve všech zdravotnických zařízeních detekujících možné dárce) z oddělení ARO 

nebo JIP, kteří mají za úkol aktivně vyhledávat na ventilovaných lůžkách potencionální 

dárce. Při jeho identifikování musí neprodleně informovat ošetřujícího lékaře                      

a spolupracovat s ním. Po prostudování pacientovy dokumentace konzultant kontaktuje své 

regionální transplantační centrum a informuje ho o možném dárci. Zároveň pacienta 

indikuje k vyšetření pro diagnostiku mozkové smrti. [29, 30, 31, 32, 33, 34, 36] 
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Prvotní informace, kterou podává konzultant transplantačnímu centru, musí obsahovat 

mnoho důležitých informací o pacientovi, aby bylo možné včas začít s případnou alokací 

orgánů a přípravou na multiorgánový odběr. Konzultant proto musí mít u sebe kompletní 

dokumentaci pacienta samozřejmě i s laboratorními výsledky. Předání informace by tedy 

mělo obsahovat: 

 příjmení, jméno a rodné číslo potencionálního dárce (kvůli nutnosti ověření 

evidence v Národním registru osob nesouhlasících s odběrem orgánů a tkání); 

 výšku a hmotnost pacienta (z důvodu porovnání velikosti orgánu s orgánem 

příjemce); 

 onemocnění, které vedlo k mozkové smrti; 

 dostupnou anamnézu; 

 údaje o druhu (laická, odborná) a délce resuscitace, podaných lécích v průběhu 

resuscitace, a zda se jednalo o komorovou fibrilaci nebo asystolii; 

 informace o momentálním klinickém stavu (teplota, tlak krve, srdeční frekvence, 

hodnota centrálního venózního tlaku, diuréza, medikace vazopresory, parametry 

ventilace – frakce O2, PEEP, dechová frekvence, popis sekretu dýchacích cest); 

 laboratorní hodnoty (ASTRUP, elektrolyty, krevní obraz, jaterní enzymy, urea, 

kreatinin, moč CH+S, virologie, popřípadě vyšetření kardioenzymů); 

 12-ti svodové EKG, rentgen srdce a plic s popisem; 

Dárcovský konzultant naopak obdrží informace o dalším postupu, možných doplňujících 

vyšetřeních a předpokládaném časovém plánu. [7, 37, 38] 

 

Dalším součinnostním prvkem při odběru orgánů mezi transplantačním centrem                  

a dárcovskou nemocnicí je Koordinační středisko transplantací. Toto centrum bylo zřízeno 

Ministerstvem zdravotnictví na základě transplantačního zákona (viz kapitola č. 2.1.1) dne 

7. 7. 2003 a nahradilo práci odběrových koordinátorů IKEM. Jeho kontaktování provede 

regionální transplantační centrum po přijetí oznámení o potencionálním dárci od dárcovské 

nemocnice. Středisko má několik úloh, které je nutné plnit a zajišťovat pro správné 

fungování transplantačního programu.  

 



25 

 

Jeho hlavní úkoly jsou: 

 vedení Národního registru osob čekajících na transplantaci, Národního registru 

provedených transplantací tkání a orgánů a Národního registru dárců tkání a orgánů; 

 koordinace odběrů orgánů a jejich transplantací (středisko koordinuje transplantační 

a odběrové týmy transplantačních center, vybírá nejvhodnější příjemce orgánů 

z čekací listiny, metodicky koordinuje činnost střediska pro vyhledávání dárců 

krvetvorných buněk a předkládá návrhy pro zařazení pracovišť do systému 

koordinace transplantací); 

 informační činnost (sběr a zpracovávání dat o provedených odběrech                        

a transplantacích, jejich výsledcích a jejich vyhodnocení, zpracování souhrnné 

zprávy za uplynulý kalendářní rok, sledování vývoje v oboru, jeho využitelnost       

a systém výchovy a vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví); 

 mezinárodní spolupráce (provádění výměny orgánů a tkání v mezinárodním 

měřítku, sledování organizace transplantací v zahraničí a zapojení do mezinárodních 

projektů);  

[6, 7, 26, 27, 36] 

 

Jak je výše uvedeno, jednou ze základních funkcí Koordinačního střediska transplantací     

je koordinace spolupráce odběrových týmů a dárcovské nemocnice. Existují dvě možnosti, 

jak tento problém vyřešit. První a nejčastější eventualitou je doprava odběrových týmů     

do dárcovské nemocnice, kde se odběr provede. Koordinátor zajišťuje transport pomocí 

spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou (převoz sanitními vozy)                            

a v opodstatněných případech (např. doprava na velkou vzdálenost nebo zhoršené 

podmínky na pozemních komunikacích) využívá koordinátor Policii ČR při dopravě 

vrtulníky nebo Armádu ČR pro transport vrtulníky či letadly. Při tomto postupu                   

si odběrový tým přiváží do dárcovské nemocnice veškeré nutné vybavení potřebné pro 

odběr (např. kompletní instrumentárium, konzervační roztoky, boxy pro přepravu orgánů 

atd.). Druhou možností, kterou může koordinátor využít, je transport dárce přímo                        

do transplantačního centra. Tento druh převozu se aplikuje tehdy, pokud je nutné provést 

vyšetření, které nelze realizovat v dárcovské nemocnici (např. potvrzení mozkové smrti 

nebo jiná doplňková vyšetření). [6, 7, 39, 40] 
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V určitém časovém odstupu od provedení odběru a transplantací rozesílá koordinátor 

transplantačního centra děkovný dopis adresovaný řediteli dárcovské nemocnice, primáři 

oddělení, které dárce indikovalo, vrchní sestře operačních sálů a dalším zúčastněným 

subjektům, které přispěly k realizaci odběru. V tomto dopise jsou uvedeny informace          

o transplantacích orgánů a v souladu s dodržením anonymity i informace o příjemcích.      

[6, 7] 

2.5.3 Chirurgické provedení multiorgánového odběru 

Odběr orgánů je první operační výkon, kterým se rozjíždí transplantační proces a na který 

bezprostředně navazuje transplantace odebraných orgánů. Je velmi důležité časově přesné 

naplánování odběru, protože většinou souběžně s ním začíná i příprava příjemce z důvodu 

maximálního zkrácení času studené ischémie. Neméně významným aspektem je přísné 

dodržování sterilních podmínek a také naprostá a dokonalá souhra týmu odebírajícího 

hrudní orgány a týmu odebírajícího břišní orgány. [6, 7, 23, 25, 26] 

 

Pokud možno co nejdříve po indikaci k multiorgánovému odběru je dárce s veškerou 

nutnou dokumentací (1x Průvodní list k pitvě, 3x List o prohlídce mrtvého, Protokol           

o stanovení smrti mozku, doklad o vyšetření krevní skupiny) převezen na operační sál. Zde 

už musí být plně připraven odběrový tým. Do žaludeční sondy je dárci podán roztok 

s neomycinem pro dekontaminaci duodena (odběr slinivky břišní) a je provedena              

též bronchoskopie pro indikaci odběru plic. Pak proběhne příprava operačního pole. Vlastní 

operace začíná podélným řezem od jugula k symfýze. Následuje sternotomie a laparotomie. 

Pro získání širokého přístupu k hrudním a břišním orgánům se používají speciální 

rozvěráky. Následuje preparace dolní duté žíly a aorty nad bifurkací a jejich příprava        

na pozdější podvázání a kanylaci. Dále se provádí uvolnění jednotlivých břišních orgánů, 

preparování jejich cévního zásobení a příprava na podvaz těchto zásobujících cév. V této 

fázi operace od operačního stolu odstupuje tým pro odběr břišních orgánů a začíná               

zde pracovat tým hrudní. První akci, kterou musí odebírající chirurg provést, je inspekce 

srdce a plic, protože až v této chvíli je možné definitivně rozhodnout o indikaci k odběru 

těchto orgánů. Po prohlídce se otevře perikard a obě pleury, uvolní se cévní zásobení,    
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které se připraví k podvazu. V tuto chvíli je dárci podáno 25 000 jednotek heparinu              

a provede se kanylace pro následnou perfuzi srdce a plic speciálními roztoky. Poté břišní 

tým podváže aortu nad pánevní bifurkací a centrálně do ní zavede kanylu. Stejně tak         

se zajistí dolní dutá žíla z důvodu volného odtoku krve a perfuzního roztoku. Dále              

se provede naložení svorky na ascendentní aortu a za pokračující umělé plicní ventilace      

je zahájena perfuze orgánů. Hrudní a břišní dutina se zaplní studeným fyziologickým 

roztokem s ledem. Správný průběh perfuze a ochlazování se projeví odbarvováním orgánů. 

Odběr srdce následuje okamžitě po dokončení perfuze a provádí se přerušením horní          

a dolní duté žíly, aorty a arterie pulmonalis. Další činností je odběr plic. Začíná přerušením 

a oddělením jícnu a následným vzduchotěsným uzavřením průdušnice v maximálním 

inspiriu. Takto odebranými plícemi končí práce hrudního týmu a začíná odběr jater týmem 

břišním. Ten opět přerušuje cévní zásobení společně s co nejdelší částí hepatocholedochu. 

Podobným způsobem se následně provede i odběr pankreatoduodenálního bloku a potom     

i ledvin. [6, 7, 23,25, 26, 38,] 

 

Okamžitě po odběru se orgán asepticky zabalí a je připraven k transportu. Obvykle             

je chráněn třemi plastovými vaky. V prvním vaku je samotný orgán uložen v konzervačním 

roztoku. Druhý vak je naplněn fyziologickým roztokem s ledovou tříští a třetí vak               

je prázdný. Takto ošetřený orgán se vloží do další nádoby a do sterilního chladícího 

transportního boxu s ledovou tříští. Ke každému orgánu je nutné přibalit zkumavku 

s nativní krví, část sleziny a vzorek z lymfatických uzlin. Nyní je možné orgán odvézt       

do transplantačního centra. [6, 7, 25] 

 

Po provedení odběru zajistí transplantační koordinátor odvoz těla k provedení pitvy a dále, 

po domluvě s pozůstalými, zabezpečí transport těla na místo pohřbu. Pokud byla nařízena 

soudní pitva, spolupracuje koordinátor také s Policií České republiky. [6, 7] 

2.5.4 Viabilita jednotlivých orgánů 

Životaschopnost jednotlivých orgánů je různá a je závislá na schopnosti buněk orgánu 

odolávat ischemii. Ischemie se dělí na teplou a studenou. Doba teplé ischemie trvá             

od zástavy oběhu donora po započetí promývání orgánu konzervačním roztokem. U dárců 
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se smrtí mozku je doba teplé ischemie téměř nulová, a tedy zanedbatelná, ale u dárců 

s nebijícím srdcem je to jeden z hlavních faktorů ovlivňujících další funkčnost orgánu      

po transplantaci. Proto je zde bezpodmínečně nutné znát přesný čas zástavy krevního 

oběhu. Doba studené ischemie se počítá od začátku promývání orgánu konzervačním 

roztokem do chvíle, kdy je obnoven průtok krve orgánem v těle příjemce. Jak je výše 

zmíněno, doba odolávání ischemii se u jednotlivých orgánů liší. U všech orgánů ale platí, 

že doba teplé ischemie daleko více snižuje životaschopnost než ischemie studená            

(při teplotě orgánu okolo 4º Celsia, při které je orgán transportován, se snižuje buněčný 

metabolismus a tím i spotřeba kyslíku). [6, 7, 26] 

 

Čas bezpečné konzervace orgánu ve studeném konzervačním roztoku je u každého orgánu 

různý. U srdce je doba studené ischemie přibližně 4 maximálně 6 hodin. Plíce mohou         

za ideálních podmínek tolerovat studenou ischemii trvající až 8 hodin. Orgány dutiny břišní 

odolávají ještě déle. Játra je možné transplantovat během doby studené ischemie               

do 18 hodin, slinivku břišní a tenké střevo do 12 hodin a ledviny až do 36 hodin. [6, 7, 26] 

2.6 Péče o dárce orgánů 

Ošetřovatelskou péči o dárce orgánů je možné rozdělit, podle toho, kde a kdy se projeví 

klinické známky smrti mozku, na přednemocniční a nemocniční. Každá má svá specifika, 

na která je nutné brát zřetel. V následující kapitole jsou tato úskalí popsána.  

2.6.1 Záchranář a přednemocniční péče v problematice odběru orgánů 

Přednemocniční péče o dárce orgánů se zásadně liší od péče nemocniční. Problém tkví 

jednak v omezených diagnostických možnostech vozů Zdravotnické záchranné služby,    

kde není možné přístrojové potvrzení mozkové smrti a na tuto diagnózu je tedy nutné 

myslet jen v případě přítomnosti klinických známek (ani tehdy se ale přístup k péči              

o pacienta nemění) a jednak ve stavu pacienta ve chvíli příjezdu posádky Zdravotnické 

záchranné služby. Ta se totiž může dostat jak k fázi primárního inzultu, na který může 

navazovat edém mozku, nitrolební hypertenze a následná zástava mozkové cirkulace, tak     

i ke všem pozdějším zmíněným dějům (i když k některým jen zřídka).  
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Vzhledem k tomu, že Zdravotnická záchranná služba, jak již bylo výše zmíněno, 

nedisponuje přístrojem, který by diagnostikoval mozkovou smrt, je nutné přistupovat 

k pacientovi a jeho péči jako k pacientovi v bezvědomí. Z toho vyplývá, že hlavním cílem 

je zaměřit se na podporu a monitoraci základních životních funkcí. V rámci monitorace      

je možné využít všechny možnosti, které vůz Zdravotnické záchranné služby nabízí                     

k co nejucelenějšímu přehledu o stavu pacienta. Základem je kontinuální monitorování 

EKG, saturace O₂, kapnometrie, sledování a případné ovlivňování krevního tlaku infuzní 

terapií nebo inotropiky a monitorace tělesné teploty, popřípadě diurézy. [6, 7, 19, 36, 38, 

42] 

 

Další oblastí intervence je zavedení endotracheální kanyly a vedení umělé plicní ventilace. 

Zde je nutné nastavit ventilátor tak, aby saturace kyslíkem dosahovala minimální hodnoty 

95 %, přičemž je možné využití pozitivního expiračního přetlaku do 5 cmH₂O.                  

[6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

Posledním velmi důležitým aspektem je péče o teplotu těla. Ta by nikdy neměla klesnout 

pod 35º Celsia. Proti hypotermii je možné ve voze Zdravotnické záchranné služby bojovat 

jednak pomocí zábrany ztrátám tělesného tepla přikrytím pacienta a jednak aplikací 

ohřátých infuzních roztoků. [6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

Existuje ještě jedna situace, kdy se může zdravotnický záchranář setkat s problematikou 

odběru orgánů. Někdy se totiž využívá Zdravotnická záchranná služba k transportu 

potencionálního dárce nebo k transportu orgánů do transplantačního centra (viz kapitola 

2.5.2). Transport pacienta do transplantačního centra se provádí v případě, kdy nemocnice, 

která dárce indikuje, nemůže provést instrumentální diagnostiku mozkové smrti. Vzhledem 

k tomu, že smrt mozku je v tuto chvíli potvrzena pouze klinickými vyšetřeními               

(což v České republice na stanovení diagnózy mozkové smrti nestačí), jedná se o transport 

pacienta v bezvědomí. Zdravotnický záchranář zde musí mít na paměti několik klíčových 

bodů, o které se péče při transportu potencionálního dárce opírá. Jsou to především: 

 Monitorace: Zde se využívá všech monitoračních vlastností přístrojového vybavení 

vozu Zdravotnické záchranné služby. Především je to kontinuální sledování tlaku 
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krve, saturace O₂, kapnometrie a elektrokardiografie. Velmi důležitý                       

je i monitoring diurézy a tělesné teploty. 

 Hemodynamika: Péče o hemodynamiku se řídí hodnotami krevního tlaku. Systola 

by se měla pohybovat vždy nad 100 mmHg. Pokud dojde k hypotenzi, je možné     

se s ní vyrovnat několika způsoby. Prvním je nasazení infuzní terapie (použitím 

krystaloidních a koloidních roztoků) a druhým je nasazení farmakologické podpory 

kiatecholaminy. Zde je nejčastěji využíván dopamin a noradrenalin. 

 Oxygenace a ventilace: Každý potencionální dárce orgánů má vždy zajištěné 

dýchací cesty a jeho dýchání je řízeno umělou plicní ventilací, jejíž hodnoty          

by měly být nastaveny na vyšší dechový objem, nižší dechovou frekvenci a dle 

saturace O₂ (nad 95 %) také pozitivní expirační přetlak maximálně do 5 cmH₂O. 

Kapnometrické hodnoty jsou ideálně udržovány v mezích normokapnie                

(35 – 45 mmHg).  

 Diuréza: Optimální hodnota diurézy je 1 – 2 ml/kg/hod. U potencionálního dárce 

orgánů může nastat jak oligurie, tak polyurie. Oligurii je možné ovlivnit infuzní 

terapii krystaloidy (např. fyziologický roztok) a farmakologicky za použití 

manitolu nebo furosemidu. V případě výskytu polyurie (nad 3 ml/kg/hod.) je nutné 

nasadit adiuretin pro zabránění rozvoje diabetu insipidu spolu s dostatečným 

hrazením ztrát infuzemi.  

 Termoregulace: Tělesná teplota by neměla klesnout pod 35º Celsia.                        

Pro Zdravotnickou záchrannou službu přicházejí v úvahu dvě možnosti boje 

s hypotermií, a sice aplikace ohřátých infuzních roztoků a zabránění snížení ztrát 

tělesné teploty povrchem těla pomocí přikrývky. 

[6, 7, 19, 36, 38, 41] 

2.6.2 Nemocniční péče o dárce orgánů 

Dominantní postavení v péči o dárce orgánů zastává, díky svému vybavení a personálnímu 

obsazení, oddělení anesteziologicko-resuscitační péče. Ve chvíli, kdy je diagnostikována 

mozková smrt, se mění i náhled na péči o dárce. Ta se již nesoustředí na udržení reziduální 

mozkové aktivity jako před diagnostickými testy, ale zaměřuje se na péči, která má za cíl 

udržet co nejkvalitnější funkci orgánů jako budoucího transplantátu pro příjemce. 
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Intenzivní péče o dárce má několik priorit, na které je třeba se zaměřit. Je to především 

anamnéza, monitorace, hemodynamika, ventilace a oxygenace, diuréza, iontová 

dysbalance, hypotermie, hyperglykémie, hemostáza a v neposlední řadě též dodržování 

zásad základní ošetřovatelské péče. [6, 7, 19, 36, 38, 41] 

 

Zjištění anamnézy má pro dárcovský program zcela zásadní význam. Anamnéza by měla 

být co nejrozsáhlejší a nejkompletnější z důvodu možné medicínské kontraindikace          

pro odběr orgánů. Z předcházejících chorob je nutné zaměřit se především na výskyt 

hypertenze, diabetu mellitu, srdeční onemocnění a abusus alkoholu, léků, drog a nikotinu. 

Speciální indikační kritéria jsou uvedena v kap. 2.5.1. [6, 7] 

 

V oblasti monitorace je samozřejmostí kontinuální sledování EKG, periferní saturace 

kyslíkem, centrálního žilního tlaku, diurézy, teploty těla a tlaku krve. Pro zjednodušení       

a lepší zapamatování je zde definováno pravidlo čtyř stovek (TK syst. nad 100 mmHg, 

diuréza nad 100 ml/hod., pO₂ nad 100 mmHg a hladina hemoglobinu nad 100 g/l).           

[6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

 Péče o hemodynamiku se zaměřuje především na udržení tlaku krve a centrálního 

venózního tlaku v normálních mezích z důvodu optimální perfuze orgánů. V terapii se dají 

využít jak krystaloidy, koloidy a krevní deriváty, tak i katecholaminy (nejčastěji dopamin). 

Také je nutné sledovat a případnou volumoterapií udržovat krevní obraz a hemokoagulaci 

v normálních hodnotách z důvodu možného vzniku disseminované intravaskulární 

koagulopatie. [6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

Dalším velmi důležitým faktorem je péče o umělou plicní ventilaci a toaleta dýchacích cest. 

Ta se zaměřuje především na prevenci vzniku infekce v dýchacích cestách a optimální 

ventilaci a oxygenaci. Vznik infekce je eliminován pomocí uzavřeného odsávacího 

systému, pravidelnou aseptickou toaletou dýchacích cest a zhodnocením sputa s případným 

odběrem na mikrobiologické vyšetření a s eventuální antibiotickou intervencí. Umělá plicní 

ventilace by měla být nastavena na nižší frekvenci dechů, vyšší dechový objem,                  

s pozitivním expiračním přetlakem maximálně do 5 cm H₂O a s tak vysokou frakcí 
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inspirovaného kyslíku, aby se saturace krve pohybovala nad 95 %. Z pohledu ventilace        

je ideální udržováni normokapnie (35 – 45 mmHg). [6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

Třetím aspektem, který je nutné monitorovat a ovlivňovat, je diuréza. Její optimální 

hodnota je 1 – 2 ml/kg/hod. V péči o dárce orgánů se může vyskytnout jak oligurie,           

tak polyurie. Obojí může vést k poškození nejen ledvin, ale i ostatních orgánů. Oligurii         

je možné ovlivnit buď intravenózním doplněním tekutin, nebo podáním diuretik. Pokud 

dosahuje diuréza hodnot polyurie, jedná se o rozvoj diabetu insipidu, který je možné 

ovlivnit nasální nebo intravenózní aplikací antidiuretického hormonu. V tomto případě       

se ztráty močí hradí i. v. krystaloidy 1:1. Velmi zásadní je i monitoring a intervence 

v oblasti vnitřního prostředí. Nejdůležitějšími hodnotami jsou hodnoty krevních plynů, 

iontogramu a osmolarita, podle nichž se řídí následná intravenózní terapie a složení 

jednotlivých podaných roztoků. [6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

V oblasti termoregulace je nutné zasáhnout proti hypotermii (smrtí mozku dojde k vyřazení 

termoregulačního centra v hypotalamu). Ta je do jisté míry tolerována, neměla by však 

klesnout pod 35º Celsia. Sledování tělesné teploty musí být tedy kontinuální a při každém 

náznaku hypotermie je nutné zvážit odpovídající terapii. Nejčastěji je využíváno ohřívání 

infuzních roztoků, termopodušek a teplých laváží žaludku. [6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

V neposlední řadě je také třeba zabývat se i hormonální substituční terapií. Jako základ je 

samozřejmě monitorace a léčba hyperglykémie kontinuálně podávaným inzulinem. Další 

hormon, který se v péči o dárce používá, je hormon antidiuretický (při rozvoji diabetu 

insipidu – viz výše). Při užití metylprednisolonu je prokázán jeho protektivní účinek 

na krátkodobé i dlouhodobé přežití i funkci orgánu po transplantaci příjemci.                    

[6, 7, 36, 38, 42, 43] 

 

Základní ošetřovatelská péče je shodná s péčí o pacienta v bezvědomí. Skládá se z péče      

o oči (výplachy borovou vodou, aplikace očních mastí), péče o dutinu ústní (odsávání, 

výtěr antiseptikem, mast na rty), péče o kůži (sucho, čistota, preventivní opatření proti 

dekubitům). [6, 7, 19, 36] 
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Jak již bylo výše zmíněno, péče o dárce orgánů je specifická v tom, že jejím primárním 

cílem je zachování orgánů v co nejlepším stavu až do chvíle jejich odběru. Má několik 

úskalí, na která je nutno dbát a přísně je dodržovat, protože i sebemenší chyba může vést   

ke komplikacím při nebo po transplantaci orgánu příjemci. Naopak pokud se povede přesně 

dodržet a aplikovat proces péče o dárce orgánů, zvýší se tím významně i kondice orgánu    

a jeho následná funkce po transplantaci příjemci.  
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Metodika 

Praktická část se zabývá průzkumem a srovnáním znalostí nelékařského zdravotnického 

personálu pracujícího na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na standardních 

lůžkových odděleních. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit informovanost, míru            

a rozdílnost vědomostí o problematice odběru orgánů v závislosti na druhu oddělení. 

K tomuto účelu jsem si stanovil následující hypotézu: „Znalosti problematiky odběru 

orgánů jsou u ošetřovatelského personálu na ARO na vyšší úrovni než na neintenzivních 

lůžkových odděleních.“ Dotazníky byly rozdány 60 respondentům, z nichž 30 je 

zaměstnáno na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a 30 na interním oddělení. Obě 

oddělení se nacházejí v Krajské nemocnici Liberec. Z oddělení ARO byla návratnost 

dotazníku 93,3% (28 respondentů), z oddělení interny pak 90% (27respondentů).   

 

Dotazník se skládá z 19 otázek, z nichž první se zaměřuje na primární rozdělení dle druhu 

oddělení. Dalších pět otázek je orientováno na to, z jakého důvodu a do jaké míry              

se respondent o problematiku odběru orgánů zajímá a jaký má názor na informovanost 

veřejnosti. Následuje 12 dotazů zaměřených přímo na znalosti respondentů. Poslední 

otázka se zabývá osobním etickým názorem dotazovaných na tuto problematiku.  
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3.2 Vyhodnocení jednotlivých otázek v dotazníkovém šetření 

 

 

Otázka č. 1: Na jakém oddělení pracujete? 

 

 

2827
ARO

Interní oddělení

 

 

Graf č. 1: Podíly respondentů. 

 

Graf č. 1 zobrazuje rozdělení respondentů dle jejich pracoviště. Na anesteziologicko-re-

suscitačním oddělení vyplnilo dotazník 28 respondentů a na interním oddělení                   

27 respondentů. 
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Otázka č. 2: Zajímal/a jste se někdy podrobněji o problematiku odběru orgánů? 

  a) Ano, z pracovních nebo studijních důvodů. 

  b) Ano, z vlastní iniciativy. 

  c) Ne. 
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Graf č. 2: Zajímal/a jste se někdy o problematiku odběru orgánů? 

 

Z ARO se z pracovních nebo studijních důvodů zajímalo 15 (53,6 %), z vlastní iniciativy    

7 (25 %) dotazovaných a 6 (21,4 %) respondentů se o problematiku odběru orgánů 

podrobněji nezajímalo. Z interního oddělení se o tuto problematiku zajímalo z pracovních 

nebo studijních důvodů 6 (22,2 %) respondentů, z vlastní iniciativy                                       

7 (25,9 %) dotazovaných a 14 (51,9 %) respondentů se o tuto problematiku podrobněji 

nezajímalo.   
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Otázka č. 3: Z jakého zdroje jste čerpal/a informace? 

a) Odborná literatura monografická (knihy). 

 b) Odborná literatura periodická (časopisy). 

 c) Populárně-vědecká literatura. 

 d) Informační letáky. 

 e) Internet. 

 f) Televize, rozhlas. 

g) Jiné zdroje. Jaké? 
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Graf č. 3: Informační zdroje jednotlivých respondentů. 

 

Z ARO čerpalo informace 12 (42,8 %) respondentů z monografií, 7 (25 %) z periodik,        

2 (7,1 %) z populárně-vědecké literatury, 2 (7,1 %) z informačních letáků, 8 (28,6 %) 

z internetu, 4 (14,3 %) z televize nebo rozhlasu a 7 (25 %) z jiných zdrojů. Jako jiné zdroje 

uvedli respondenti například studium dalšího vzdělávání, přednášky na vysoké nebo vyšší 

odborné škole nebo studijní materiály od vyučujících. Z interního oddělení čerpali               

3 (11,1 %) dotazovaní z monografické literatury, 3 (11,1 %) z periodik,                                

1 (3,7 %) z populárně-vědecké literatury, 2 (7,4 %) z informačních letáků, 5 (18,5 %) 

z internetu, 6 (22,2 %) z televize nebo rozhlasu a 1 (3,7 %) z jiných zdrojů (studium dalšího 

vzdělávání).    
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Otázka č. 4: Myslíte si, že Vaše znalosti problematiky odběru orgánů a dárcovského 

programu jsou dostatečné? 

a) Ano. O problematiku odběru orgánů se sám (sama) aktivně zajímám                     

a vyhledávám si aktuální informace. 

b) Ano. Ale své znalosti získávám pasivně (příležitostně z článků v časopisech, 

televize, rozhlas atd.). 

c) Ne. Protože své znalosti získávám pasivně (příležitostně články v časopisech, 

televize, rozhlas atd.), což se mi zdá nedostatečné. 

d) Ne. Tato problematika pro mne není důležitá vzhledem k mé pozici a oddělení, 

na kterém pracuji. 

e) Jiné. Prosím krátce popište. 
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 Graf č. 4: Názor na vlastní míru znalostí respondentů. 

 

Na ARO se o problematiku odběru orgánů aktivně zajímá a myslí si, že má dostatečné 

znalosti 7 (25 %) respondentů, dostatečné znalosti získané pasivně 12 (42,9 %)  

dotazovaných a nedostatečné znalosti kvůli pasivnímu získávání znalostí 9 (32,1 %) 

respondentů. Na interním oddělení hodnotí své znalosti jako dostatečné a aktivně                

se o problém zajímají 3 (11,1 %) respondenti, jako pasivně získané dostatečné znalosti           
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4 (14,8 %) dotazovaní, jako nedostatečné pasivně získané znalosti 12 (44,5 %) respondentů 

a 8 (29,6 %) dotázaných si myslí, že jejich znalosti jsou nedostatečné, ale že nejsou důležité 

vzhledem k jejich pozici a oddělení, kde pracují.  

 

Otázka č. 5: Myslíte si, že informace o odběru a transplantaci orgánů poskytované 

masmédii laické veřejnosti jsou dostačující? 

a) Ano. Informace jsou dostačující. 

b) Ne. Ale v poslední době se informovanost podstatně zlepšila. 

c) Ne. Pokládám za nutné zvýšení informovanosti laické veřejnosti. 

d) Jiné. Prosím krátce popište.  
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Graf č. 5: Názor respondentů na informovanost laické veřejnosti prostřednictvím masmédií.  

 

Na ARO žádný respondent nemíní, že je informovanost laické veřejnosti dostatečná.         

12 (42,9 %) dotázaných si myslí, že informovanost není dostatečná, ale v poslední době     

se zlepšila a 16 (57,1 %) respondentů pokládá za nutné zvýšení informovanosti.                

Na interním oddělení si myslí 4 respondenti, že je informovanost laiků dostatečná,               

9 dotazovaných označilo za nedostatečnou, ale v poslední době zlepšující se informovanost. 
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10 respondentů pokládá za nutné zvýšení informovanosti laické veřejnosti a 4 dotázaní 

označili jinou odpověď („Nevím.“ nebo „Kdo chce, informace si vždy najde.“). 

 

Otázka č. 6: Poskytoval/a jste někdy někomu informace o problematice odběru orgánů? 

a) Ano (rodině, přátelům, kamarádům). 

b) Ano (kolegům). 

c) Ne. 
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Graf č. 6: Poskytování informací respondenty. 

 

Na ARO poskytlo informace 16 (57,2 %) respondentů rodině, přátelům, kamarádům,          

6 (21,4 %) dotázaných kolegům a 6 (21,4 %) respondentů informace neposkytlo nikomu. 

Na interním oddělení poskytlo informace rodině, přátelům, kamarádům 5 (18,5 %) 

respondentů, 2 (7,4 %) dotazovaní kolegům a 20 (74,1 %) respondentů informace 

neposkytlo.  
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Otázka č. 7: Víte, jaký je v ČR legislativní přístup k získávání souhlasu k odběru orgánů    

u potencionálního kadaverózního dárce? 

a) Potencionální dárce musí sám zaživa vyslovit souhlas s odběrem orgánů. 

b) Potencionální dárce musí sám zaživa vyslovit nesouhlas s odběrem orgánů. 

V případě, že tak neučiní, předpokládá se, že s odběrem orgánů souhlasí. 

c) Každý jednotlivec je požádán o vyslovení souhlasu či nesouhlasu. 

d) V ČR se nevyžaduje souhlas s odběrem orgánů. Každý jednotlivec je tedy 

potencionálním dárcem. 
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Graf č. 7: Znalost legislativního přístupu k získávání souhlasu s odběrem orgánů. 

 

Na ARO označili všichni respondenti (100 %) správnou odpověď b). Na interním oddělení 

označilo 6 (22,2 %) dotázaných odpověď a), 16 (59,3 %) respondentů správnou odpověď b) 

a 5 (18,5 %) dotazovaných odpověď d).  
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Otázka č. 8: Víte, k čemu slouží Národní registr osob nesouhlasících s posmrtním odběrem 

orgánů a tkání? 

a) Ano. Prosím stručně popište. 

b) Ne. 
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Graf č. 8: Znalost účelu Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem 

orgánů a tkání. 

 

Na ARO zná význam Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem 

orgánů a tkání 24 (85,7 %) respondentů. 4 (14,3 %) respondenti označili odpověď b).        

Na interním oddělení zná význam tohoto registru 15 (55,6 %) dotázaných a nezná                   

12 (44,4 %) respondentů. 
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Otázka č. 9: Máte představu o tom, kolik osob je zaregistrováno v Národním registru osob 

nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů a tkání?  

a) Okolo 1 tisíce. 

b) Okolo 10 tisíc. 

c) Okolo 100 tisíc. 

d) Jiná odpověď. Prosím napište. 
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Graf č. 9: Znalost přibližného počtu osob v Národním registru osob nesouhlasících 

s odběrem orgánů a tkání. 

 

Na ARO označilo správnou odpověď a) 12 (42,9 %) respondentů, b) 7 (25 %) dotázaných, 

c) 2 (7,1 %)  a d) 7 (25 %) respondentů. Na interním oddělení vybralo správnou odpověď  

a) 6 (22,2 %) dotázaných, b) 7 (25,9 %) a d) 14 (51,9 %) respondentů. Jako jiná odpověď 

bylo nejčastěji uvedeno „Nevím.“.     
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Otázka č. 10: Vypište prosím, jaké orgány je podle Vás možné transplantovat (alespoň 5). 
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Graf č. 10: Znalost orgánů, které je možno transplantovat. 

 

Na ARO vypsalo 5 a více transplantovatelných orgánů 24 (85,7 %) respondentů                  

a 4 (14,3 %) dotázaní vypsali méně než 5 orgánů. Ani v jednom dotazníku z ARO              

se nenacházely špatné orgány. Na interním oddělení zaznamenalo správně 5 a více orgánů 

16 (59,3 %) respondentů. 11 (40,7 %) dotázaných uvedlo méně než pět orgánů, nebo 

uvedlo orgány netransplantovatelné. 
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Otázka č. 11: Víte, od jakých dárců je možné odebrat orgány a tkáně za účelem 

transplantace? 

a) Pouze od žijících dárců. 

b) Od dárců žijících, od dárců s diagnostikovanou smrtí mozku, od dárců 

s nebijícím srdcem. 

c) Od dárců žijících, od dárců s diagnostikovanou smrtí mozku. 

d)Od dárců s nebijícím srdcem. 
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Graf č. 11: Znalost kategorií dárců orgánů a tkání. 

 

Na ARO označili odpověď a) 3 (10,8 %) respondenti, správnou odpověď b) 9 (32,1 %) 

dotázaných, c) 16 (57,1 %) respondentů. Odpověď d) nebyla vybrána žádným dotázaným. 

Na interním oddělení uvedli odpověď a) 4 (14,8 %) respondenti, správnou odpověď           

b) 3 (11,1 %) dotázaní a odpověď c) 20 (74,1 %) respondentů. Odpověď d) nebyla vybrána 

žádným z dotázaných. 
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Otázka č. 12: Kdy je možné začít s diagnostikou mozkové smrti? 

a) Pokud je diagnostikována nitrolební hypertenze s hodnotou intrakraniálního tlaku 

vyššího než 20 mmHg po dobu delší než 5 minut. 

b) Pokud je na CT diagnostikován mozkový kónus. 

c) Při diagnóze mozkového edému. 

d) Po srdeční zástavě. 
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Graf č. 12: Znalost začátku diagnostiky mozkové smrti. 

 

Na ARO zvolili odpověď a) 2 (7,1 %) respondenti, správnou odpověď b) 26 (92,9 %) 

dotazovaných. Možnosti c) a d) nebyly zvoleny. Na interním oddělení označili odpověď     

a) 4 (14,8 %) respondenti, správnou možnost b) 14 (51,9 %) dotazovaných, odpověď          

c) 1 (3,7 %) respondent a d) 8 (29,6 %) dotázaných. 
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Otázka č. 13: Znáte postup, jakým se provádí apnoický test? 

a) Ano. Prosím stručně popište. 

b) Ne. 
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Graf č. 13: Znalost postupu provedení apnoického testu. 

 

Na ARO zná a správně popsalo postup při apnoickém testu 20 (71,4 %) respondentů              

a 8 (28,6 %) dotázaných zmíněný postup nezná. Na interním oddělení dovedlo správně 

popsat provedení tohoto vyšetření 7 (25,9 %) dotázaných a 20 (74,1 %) respondentů nezná 

postup provedení apnoického testu.  
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Otázka č. 14: Jaká přístrojová vyšetření se v ČR (dle platné legislativy) používají 

k diagnostice mozkové smrti u dospělých jedinců? 

a) Žádná. K diagnostice mozkové smrti stačí pouze klinická vyšetření. 

b) Mozková panangiografie, perfuzní scintigrafie mozku. 

c) Transkraniální dopplerovská sonografie. 
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Graf č. 14: Znalost přístrojových vyšetření používaných k diagnostice mozkové smrti. 

 

Na ARO odpověď a) neoznačil žádný z respondentů. Správná možnost b) byla vybrána    

24 (85,7 %) dotázanými a odpověď c) 4 (14,3 %) respondenty. Na interním oddělení byla 

zvolena možnost a) 2 (7,4 %) respondenty, správná odpověď b) 21 (77,8 %) dotázanými     

a možnost c) 4 (14,8 %) respondenty.  
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Otázka č. 15: Co znamená termín multiorgánový odběr? 

a) Kombinovaný odběr bloku srdce a plic. 

b) Odběr ledvin en bloc u dětského pacienta. 

c) Odběr jednotlivých nitrohrudních orgánů (srdce, plic) a odběr jednotlivých 

nitrobřišních orgánů (slinivky břišní, jater a ledvin) 
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Graf č, 15: Znalost termínu „multiorgánový odběr“. 

 

Na ARO označili 3 (10,7 %) respondenti odpověď a), 1 (3,6 %) dotázaný b) a 24 (85,7 %)  

dotazovaných správnou možnost c). Na interním oddělení byla odpověď a) označena          

6 (22,2 %) respondenty, možnost b) 3 (11,1 %) dotázanými a správná odpověď                   

c) 18 (66,7 %) respondenty.   
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Otázka č. 16: Kdo je dárcovský konzultant? 

a) Pracovník koordinačního střediska transplantací. 

b) Vyškolený lékař z oddělení ARO nebo JIP, který na ventilovaných lůžkách 

aktivně vyhledává potencionální dárce. 

c) Lékař transplantačního centra, který koordinuje součinnost mezi dárcovskou 

nemocnicí a transplantačním centrem. 

8
9

12

4

8

14

0

2

4

6

8

10

12

14

A B C

ARO

Interní oddělení

 

Graf č. 16: Znalost funkce dárcovského konzultanta. 

 

Na ARO označilo odpověď a) 8 (28,6 %) respondentů, správnou možnost b) 12 (42,8 %) 

dotázaných a odpověď c) také 8 (28,6 %) respondentů. Na interním oddělení zvolilo 

možnost a) 9 (33,3 %) dotázaných, správnou odpověď b) 4 (14,8 %) respondenti a odpověď 

c) 14 (51,9 %) dotázaných.  
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Otázka č. 17: Kde se provádí odběr orgánů od kadaverózního dárce? 

a) Vždy v dárcovské nemocnici. 

b) Vždy v transplantačním centru. 

c) Nejčastěji v dárcovské nemocnici. Někdy se provádí i transport dárce 

k odběru v transplantačním centru. 
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Graf č. 17: Znalost místa provádění odběru orgánů. 

 

Na ARO označili odpověď a) 2 (7,1 %) respondenti a správnou možnost c) 26 (92,9 %) 

dotázaných. Na dotaznících z ARO nebyla odpověď b) označena ani jednou. Na interním 

oddělení zvolilo možnost a) 6 (22,2 %) respondentů, odpověď b) 8 (29,7 %) dotázaných      

a správnou možnost c) 13 (48,1 %) respondentů.  

 

 

 

 



52 

 

Otázka č. 18: Co je doba studené ischémie? 

a) Doba od začátku promývání orgánu konzervačním roztokem do obnovení 

průtoku krve orgánem po jeho transplantaci. 

b) Doba, kdy je orgán uložen v transportním boxu s ledovou tříští. 

c) U dárců s nebijícím srdcem je to doba od srdeční zástavy do provedení odběru 

orgánu. 
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Graf č. 18: Znalost termínu „doba studené ischémie“. 

 

Na ARO označilo správnou odpověď a) 20 (71,4 %) respondentů, možnost b) 5 (17,9 %) 

dotázaných a odpověď c) 3 (10,7 %) respondenti. Na interním oddělení zvolilo správnou 

možnost a) 13 (48,2 %) dotázaných, odpověď b) 11 (40,7 %) respondentů a možnost         

c) 3 (11,1 %) dotazovaní.  
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Otázka č. 19: Jaký je Váš osobní etický náhled na odběr orgánů od zemřelého dárce pro 

účely transplantace (napište prosím proč)? 
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Graf č. 19: Osobní etický náhled na odběr orgánů od zemřelého dárce pro účely 

transplantace. 

 

Na obou odděleních se respondenti shodli, že plně souhlasí s odběrem orgánů od zemřelého 

dárce pro účely transplantace. Následují některé slovní odpovědi: „Z etického hlediska 

nevidím v odběru orgánů problém.“, „Je to dobrý systém, který pomáhá mnoha 

pacientům.“, „Jak je známé z propagačních nápisů IKEMu – Neberte si orgány do nebe – 

myslím si, že pokud jednomu člověku není pomoci, proč nezachránit dalších deset.“, 

„Zemřelý zachrání několik životů, takže správná volba.“, „Dala bych je taky.“.    

 

3.3 Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření 

U zaměstnanců na anesteziologicko – resuscitačním oddělení bylo z 12 otázek, které         

se zaměřovaly na znalosti jednotlivých respondentů, správně zodpovězeno 249 (71,4 %) 

otázek z celkového počtu 336 (100 %) dotazů. Na interním oddělení bylo správně 

zodpovězeno146 (45,1 %) znalostních otázek z celkového počtu 324 (100 %) dotazů.  
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4 DISKUSE 

Téma problematiky dárcovství orgánů jsem si zvolil z několika důvodů. Jedním z prvních 

impulzů, které mě přiměly zabývat se touto oblastí, byla možnost účasti                             

při  multiorgánovém odběru v rámci odborné praxe na anesteziologicko-resuscitačním 

oddělení Krajské nemocnice Liberec. Tato moje první osobní konfrontace s transplantační 

medicínou v životě mě přiměla k hlubšímu zájmu o problematiku dárcovství orgánů a byla 

také nejsilnějším podnětem ke zpracování absolventské práce na toto téma. Dalším 

důvodem pro zpracování tematiky bylo zjištění, jak málo autorů, ať už z řad lékařů, 

nelékařského zdravotnického personálu nebo studentů, se odběrem orgánů selektivně 

zabývá. Při výběru bibliografické základny jsem byl tedy nucen použít mnoho 

informačních pramenů. Pro prvotní výběr bibliografie mi velice dobře posloužila 

internetová databáze Medvik. Dále jsem s výhodou využil zpracování bibliografické rešerše 

od Národní lékařské knihovny. Jako pomocnou složku při výběru vhodných zdrojů jsem 

samozřejmě užil i internet. Díky těmto informacím se nakonec moje bibliografická 

platforma poměrně slušně rozrostla. Při zpracovávání teoretické části jsem také využil 

osobního kontaktování Národního registru osob nesouhlasících s odběrem orgánů a tkání                   

a Koordinačního střediska transplantací, kde jsem se setkal s příkladnou vstřícností             

a ochotou mi pomoci. 

 

Během studia jednotlivých bibliografických pramenů jsem nenarazil na žádné zásadní 

rozpory mezi jednotlivými autory, což svědčí o jejich vysoké odbornosti a znalosti 

problematiky. Z toho vyplývá, že v rámci informovanosti odborné i laické veřejnosti 

zájemce v podstatě nemůže narazit na dezinformaci.   

 

Teoretickou část jsem se snažil pojmout jako přehled základních informací o odběru 

orgánů. Mým cílem nebylo zabíhat do podrobností například v legislativních opatřeních, 

kde jsem se snažil zdůraznit jejich základní význam a vyzdvihnout nejdůležitější aspekty. 

Naopak klíčové body problematiky, které mně samotnému přišly jako důležité               

nebo zajímavé, jsem chtěl zpracovat detailněji, ale zároveň jednoduše a srozumitelně 

(například geneze mozkové smrti nebo péče o dárce orgánů).  
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Praktická část absolventské práce se zabývá znalostmi a informovaností nelékařského 

zdravotnického personálu o problematice darování orgánů. Zvolená hypotéza: „Znalosti 

problematiky odběru orgánů jsou u ošetřovatelského personálu na ARO na vyšší úrovni   

než na neintenzivních lůžkových odděleních.“ se potvrdila. Například v otázce č. 7, která   

se týkala znalosti legislativního přístupu k získání souhlasu s odběrem od potencionálního 

kadaverózního dárce, odpověděli respondenti z ARO správně ve všech 28 (100 %) 

dotaznících. Na interním oddělení byla tato otázka správně zodpovězena u 16 (59,3 %) 

respondentů. Otázka č. 16 zjišťovala znalost funkce dárcovského konzultanta. Na tento 

dotaz odpovědělo správně 12 (42,8 %) respondentů z ARO a 4 (14,8 %) z interního 

oddělení. Ověření hypotézy je pochopitelné z toho důvodu, že ošetřovatelský personál      

na neintenzivních lůžkových odděleních nepřijde v podstatě vůbec do styku 

s problematikou darování orgánů. Na druhou stranu se domnívám, že tento nelékařský 

zdravotnický personál dosáhl v dotazníkovém šetření velmi dobrých výsledků. Je celkem 

jasné, že v otázkách týkajících se například přímo provádění některých testů nejsou znalosti 

tak rozsáhlé jako u personálu na ARO, ale v dotazech všeobecných, které stačí                     

k základnímu přehledu, personál na standardních lůžkových odděleních obstál.  

 

Bohužel jsem narazil na větší množství dotazníků, ve kterých respondenti mínili,                

že informovanost laické veřejnost není dostatečná, ale v následujícím dotazu odpověděli,   

že nikdy nikomu informace o této problematice neposkytli. Tento problém vnímám jako 

škodu, kterou je možné alespoň zčásti napravit. Protože se ukázalo, že drtivá většina 

zdravotníků má základní znalosti z oboru odběru orgánů, měl by každý z nich také přispět 

k informovanosti laické veřejnosti. Samozřejmě dalším faktorem ovlivňujícím toto 

jednosměrné šíření informací je fakt, že někteří zdravotníci si o sobě myslí, že nemají 

dostatečné vědomosti k předávání těchto základních informací laikům. To ovšem výzkum 

nepotvrdil. Jedním z možných řešení odstranění tohoto strachu z nedostatku vědomostí      

by bylo například zařazení alespoň základního informačního minima do výuky při studiu, 

což dle otázky č. 2 v dotazníku není plošně na všech vzdělávacích institucích.   
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 ZÁVĚR 

Cílem absolventské práce bylo zpracovat problematiku péče o pacienta se smrtí mozku 

indikovaného k multiorgánovému odběru. Domnívám se, že tento cíl se mi podařilo splnit. 

Doufám, že zamýšlený edukační význam práce splní svůj účel, protože edukace                 

je v problematice darování orgánů jedním z nejdůležitějších aspektů informovanosti laické 

veřejnosti.  

 

Chtěl bych zde ještě jednou zmínit tematiku odmítnutí darování orgánů. Je na rozhodnutí 

každého občana České republiky, zda do registru osob odmítajících odběr orgánů vstoupí 

nebo ne. Toto rozhodnutí se já osobně snažím respektovat a nikdo není kompetentní          

ho soudit. Dle všeobecného názoru je nejčastějším důvodem pro vstoupení do registru 

náboženské přesvědčení. Pravdou je, že většina světových náboženství přijímá darování 

orgánů jako jeden z největších projevů sounáležitosti. Není mým cílem rozebírat názory 

každé jednotlivé víry na tento problém, ale k rozhodnutí o svém těle by měl mít každý 

dostatek informací, aby se mohl svobodně a podle svého názoru správně rozhodnout. 

Doufám, že by tato absolventská práce mohla přispět právě k takovému, ať už kladnému 

nebo zápornému, ale vždy racionálnímu a kompetentnímu rozhodnutí.  

     

 Po zpracování absolventské práce pro mne pojem darování orgánů získal nový rozměr. 

Nikdy jsem nepochyboval o tom, že je tento proces správný, ale nikdy jsem pro takový 

názor neměl tolik informací jako právě teď. Nyní, po prostudování všech použitých zdrojů, 

bych se odvážil tvrdit, že se můžu zcela racionálně, bez zásadních neznalostí a obav 

rozhodnout.  

 

Na závěr bych chtěl ocitovat názor paní prof. MUDr. Marty Munzarové Csc., která říká, že: 

„ je třeba burcovat vědomí a hlásat na všech nárožích, že darování orgánů po smrti je velký 

dar, který může pomoci k životu mnohým, a že každý z nás má tu jedinečnou možnost 

někoho takto obdarovat“.   
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Preblematik der Organspende 

Die Transplantmedizin stellt einen von Medien häufig fokussierten Zweig im 

Gesundheitswesen dar. Es gibt viele Bücher und Artikel in der Fachliteratur wie auch in der 

populärwissenschaftlichen Literatur, die sich mit den Organtransplantationen befassen. Die 

Autoren schreiben umfangreiche Aufsätze im Bereich der modernen Transplantologie. 

Kaum jemand von den Autoren schreibt darüber, dass eine der Voraussetzungen für eine 

erfolgreiche Transplantation Beschaffung eines funktionsfähigen Organs ist. 

 

Man kann solche Organe weder herstellen noch vollwertig, langfristig und ohne eine große 

Organe Beschränkung ersetzen, diese sind einem  Spender zu entnehmen. Hinter jeder 

durchgeführten Transplantation steht also viel Arbeit, eine lange Reihe von Menschen, aber 

vor allem eine Person – der Spender. Diese Absolventenarbeit beschäftigt sich mit der 

Pflege eines  solchen Patienten mit dem Gehirntod, der entweder zur Entnahme eines 

Organs oder zur Multiorganentnahme indiziert ist. 

 

Die Arbeit bringt einen grundlegenden Überblick im Bereich der Organentnahme vom 

Spender mit dem Gehirntod. Dieses Thema wurde vom Autor der vorliegenden Arbeit 

ausgewählt, weil er sowohl an Multiorganentnahmen als auch präoperativen 

Untersuchungen und der Spenderpflege teilnimmt. 

 

Die Problematik der Organspende, obwohl von großer Bedeutung, führt bei der Suche nach 

früheren theoretischen Informationen und nach Vertiefung der diesbezüglichen 

Erkenntnisse zur Feststellung, dass sich mit solchem Thema nur wenige Autoren 

beschäftigen. 

 

Der praktische Teil der Absolventenarbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich der 

Kenntnisse des Pflegepersonals auf dem Gebiet der Entnahme eines Organs. Der Autor 

wählt als Forschungsinstrument die Fragebogenermittlung aus. Mit Hilfe von 19 Fragen 
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vergleicht er die Informiertheit des Pflegepersonals, das in einer Anästhesieabteilung 

arbeitet, mit derjenigen, dass in einer Standardabteilung tätig ist. 

 

Die Schlüsselwörter: die Organspende, die Organtransplantation, die Transplantologie,  

die Organentnahme, die Multiorganentnahme, der Gehirntod 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník 

Vážený respondente, 

 jmenuji se Miroslav Hauzr a jsem studentem 4. ročníku oboru Diplomovaný 

zdravotnický záchranář na Vyšší odborné škole Mills, s.r.o, Čelákovice. Dovoluji si Vás 

požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude základem zpracování praktické 

části mé absolventské práce na téma: Problematika odběru orgánů. Dotazník je zcela 

anonymní a Vaše odpovědi použiji pouze pro účely výzkumu.  

 Děkuji za Vaši ochotu a čas, který jste dotazníku věnovali.  

   

1. Na jakém oddělení pracujete? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Zajímal(a) jste se někdy podrobněji o problematiku odběru orgánů? 

a) Ano, z pracovních nebo studijních důvodů. 

b) Ano, z vlastní iniciativy. 

c) Ne. 

 

3. Z jakého zdroje jste čerpal(a) informace? 

a) Odborná literatura monografická (knihy). 

b) Odborná literatura periodická (časopisy atd.).  

c) Populárně-vědecká literatura. 

d) Informační letáky. 

e) Internet. 

f) Televize, rozhlas. 

g) Jiné zdroje. Jaké? ……………………………………. 
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4. Myslíte si, že Vaše znalosti problematiky odběru orgánů a dárcovského 

programu jsou dostatečné? 

a) Ano. O problematiku odběru orgánů se sám (sama) aktivně zajímám a vyhledávám 

si aktuální informace. 

b) Ano. Ale své znalosti získávám pasivně (příležitostně z článků v časopisech, 

televize, rozhlas atd.). 

c) Ne. Protože své znalosti získávám pasivně (příležitostně články v časopisech, 

televize, rozhlas atd.), což se mi zdá nedostatečné. 

d) Ne. Tato problematika pro mne není důležitá vzhledem k mé pozici a oddělení, na 

kterém pracuji. 

e) Jiné. Prosím krátce 

popište:………………………………………………………………………… 

 

5. Myslíte si, že informace o odběru a transplantaci orgánů poskytované 

masmédii laické veřejnosti jsou dostačující? 

a) Ano. Informace jsou dostačující. 

b) Ne. Ale v poslední době se informovanost podstatně zlepšila. 

c) Ne. Pokládám za nutné zvýšení informovanosti laické veřejnosti. 

d) Jiné. Prosím krátce 

popište:………………………………………………………………………… 

 

6. Poskytoval (a) jste někdy někomu informace o problematice odběru orgánů? 

a) Ano (rodině, přátelům, kamarádům). 

b) Ano (kolegům). 

c) Ne. 
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7. Víte, jaký je v ČR legislativní přístup k získávání souhlasu k odběru orgánů u 

potencionálního kadaverózního dárce? 

a) Potencionální dárce musí sám zaživa vyslovit souhlas s odběrem orgánů. 

b) Potencionální dárce musí sám zaživa vyslovit nesouhlas s odběrem orgánů. 

V případě, že tak neučiní, předpokládá se, že s odběrem orgánů souhlasí. 

c) Každý jednotlivec je požádán o vyslovení souhlasu či nesouhlasu. 

d) V ČR se nevyžaduje souhlas s odběrem orgánů. Každý jednotlivec je tedy 

potencionálním dárcem. 

 

8. Víte, k čemu slouží Národní registr osob nesouhlasících s posmrtním odběrem 

orgánů a tkání? 

a) Ano. Prosím stručně 

popište:……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

…………….. 

b) Ne. 

 

9. Máte představu o tom, kolik osob je zaregistrováno v Národním registru osob 

nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů a tkání?  

a) Okolo 1 tisíce. 

b) Okolo 10 tisíc. 

c) Okolo 100 tisíc. 

d) Jiná odpověď. Prosím napište:…………………… 

10. Vypište prosím, jaké orgány je podle Vás možné transplantovat (alespoň 5). 

……………………………………………………………………………………………… 
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11. Víte, od jakých dárců je možné odebrat orgány a tkáně za účelem 

transplantace? 

a) Pouze od žijících dárců. 

b) Od dárců žijících, od dárců s diagnostikovanou smrtí mozku, od dárců s nebijícím 

srdcem. 

c) Od dárců žijících, od dárců s diagnostikovanou smrtí mozku. 

d) Od dárců s nebijícím srdcem. 

 

12. Kdy je možné začít s diagnostikou mozkové smrti? 

a) Pokud je diagnostikována nitrolební hypertenze s hodnotou intrakraniálního tlaku 

vyššího než 20 mmHg po dobu delší než 5 minut. 

b) Pokud je na CT diagnostikován mozkový kónus. 

c) Při diagnóze mozkového edému. 

d) Po srdeční zástavě. 

 

13. Znáte postup, jakým se provádí apnoický test? 

a) Ano. Prosím stručně popište:…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

b) Ne. 

 

14. Jaká přístrojová vyšetření se v ČR (dle platné legislativy) používají 

k diagnostice mozkové smrti u dospělých jedinců? 

a) Žádná. K diagnostice mozkové smrti stačí pouze klinická vyšetření. 

b) Mozková panangiografie, perfuzní scintigrafie mozku. 

c) Transkraniální dopplerovská sonografie. 
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15. Co znamená termín multiorgánový odběr? 

a) Kombinovaný odběr bloku srdce a plic. 

b) Odběr ledvin en bloc u dětského pacienta. 

c) Odběr jednotlivých nitrohrudních orgánů (srdce, plic) a odběr jednotlivých 

nitrobřišních orgánů (slinivky břišní, jater a ledvin). 

 

16. Kdo je dárcovský konzultant? 

a) Pracovník koordinačního střediska transplantací. 

b) Vyškolený lékař z oddělení ARO nebo JIP, který na ventilovaných lůžkách aktivně 

vyhledává potencionální dárce. 

c) Lékař transplantačního centra, který koordinuje součinnost mezi dárcovskou 

nemocnicí a transplantačním centrem. 

 

17. Kde se provádí odběr orgánů od kadaverózního dárce? 

a) Vždy v dárcovské nemocnici. 

b) Vždy v transplantačním centru. 

c) Nejčastěji v dárcovské nemocnici. Někdy se provádí i transport dárce k odběru 

v transplantačním centru. 

  

18. Co je doba studené ischémie? 

a) Doba od začátku promývání orgánu konzervačním roztokem do obnovení průtoku 

krve orgánem po jeho transplantaci. 

b) Doba, kdy je orgán uložen v transportním boxu s ledovou tříští. 

c) U dárců s nebijícím srdcem je to doba od srdeční zástavy do provedení odběru 

orgánu. 
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19. Jaký je Váš osobní etický náhled na odběr orgánů od zemřelého dárce pro 

účely transplantace (napište prosím proč)? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Děkuji za spolupráci a přeji Vám hodně úspěchů v pracovním i osobním životě. 

Miroslav Hauzr                                    
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Příloha č. 2: Mapa transplantačních center. 

 

Převzato z: Česká transplantační společnost [online]. [cit. 2013-10-12].                   

Dostupné z: http://www.transplant.cz/transplant/pracoviste.php 
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Příloha č. 3:  

Způsobilý DCD dárce

Z medicínského hlediska vhodná osoba, která 

byla prohlášena za mrtvou na základě 

nezvratné nepřítomnosti oběhových a 

dýchacích funkcí, jak to stanoví zákony 

příslušné země, v časovém rámci, který 

umožňuje odnětí orgánů k transplantaci. 

Možný DBD dárce

Osoba, jejíž klinický stav nasvědčuje tomu, že 

splňuje kritéria mozkové smrti.

Způsobilý DBD dárce

Z medicínského hlediska vhodná osoba, která 

byla prohlášena za mrtvou na základě 

neurologických kritérií, jak to stanoví zákony 

příslušné země. 

Doporučený postup pro dárcovství orgánů u ventilovaných pacientů

Možný dárce orgánů*
Mechanicky ventilovaný pacient s devastujícím mozkovým poraněním nebo lézí, lékařsky vhodný pro dárcovství orgánů

* POZNÁMKA: „pravidlo mrtvého dárce " musí být respektováno. To znamená, že pacienti se mohou stát dárci pouze po smrti, a odnětí orgánů nesmí způsobit smrt dárce.

Využitý DCD dárce

Aktuální dárce, od něhož alespoň jeden orgán 

byl transplantován.

Důvody, proč se možný dárce

nestává využitým dárcem

Systémové příčiny

• Nepodařilo se identifikovat/označit možného nebo 
způsobilého dárce, 

• diagnóza mozkové smrti diagnóza nebyla potvrzena 
(tj. nesplňuje kritéria) nebo dokončena 

(tj.nedostatek technických prostředků nebo lékařů, 
aby bylo možno diagnózu stanovit nebo provést 

potvrzující testy),

• smrt po zástavě oběhu nebyla prohlášena ve 
vhodném časovém rámci.

• Logistické problémy (např. není odběrový tým),
• nedostatek vhodných příjemců (např. dítě, krevní 

skupina, pozitivní sérologie)

Dárce/Orgán

• Lékařská nevhodnost (např. pozitivní sérologie, 
neoplazie),

• Hemodynamická nestabilita / neočekávaná srdeční 

zástava,

• Anatomické, histologické, případně funkční 
abnormality orgánů,

• Poškození orgánů během odběru,

• Nedostatečné prokrvení orgánů nebo trombóza

Povolení/Souhlas

• Vyjádření záměru zemřelého nestat se dárcem
• Nesouhlas osob blízkých s povolením k darování 

orgánů

• Odmítnutí z forenzních důvodů 

Možný DCD dárce

Osoba, u které se předpokládá zástava 

oběhových a dýchacích funkcí, k nimž dojde v 

časovém rámci, který umožní  využití orgánů. 

Dárcovství po zástavě oběhu (DCD) Dárcovství po smrti mozku (DBD)
Ošetřující lékař, který 

identifikuje/označuje možného dárce 

Aktuální DBD dárce

Dárce, který byl shledán způsobilým,   

a) u něhož byl veden operační řez s úmyslem 

využití orgánů pro účely transplantace, 

případně

b) od něhož byl odebrán alespoň jeden orgán 

pro účely transplantace. 

Využitý DBD dárce

Aktuální dárce, od něhož alespoň jeden orgán 

byl transplantován.

Aktuální DCD dárce

Dárce, který byl shledán způsobilým,   

a) u něhož byl veden operační řez s úmyslem 

využití orgánů pro účely transplantace, 

případně

b) od něhož byl odebrán alespoň jeden orgán 

pro účely transplantace. 

Dárcovství orgánů může nastat i  za jiných lékařsky definovaných okolností, než  pouze u pacientů se zástavou oběhu, či se smrt působícím devastujícím poraněním mozku.

 

Převzato z: Koordinační středisko transplantací [online]. [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: 

kst.cz/web/download/Doporuceny-postup-pro-darcovstvi-organu.ppt 
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