Příloha č. 1:

Návrh na aktualizaci v současné době platného standardu v péči o dýchací cesty
Problémem je potencionální riziko vzniku komplikací u pacientů, kteří mají dýchací cesty zajištěné
tracheostomickou nebo endotracheální kanylou.
Cílem následujících doporučení je eliminace rizikových faktorů, které mohou komplikace způsobit
a týkají se níže uvedených bodů.
Dodržuj protiepidemiologickácká opatření:
 dodržuj hygienické zásady, protokol hygieny rukou, používej ochranné pomůcky,
 dodržuj zásady bariérového ošetřování nemocných,
 sleduj mikrobiologickou situaci na pracovišti (Zoubková et al., 2015; Sas, 2014; Dostál et al.,
2014).
Monitorování pacienta:
 identifikuj pacienta, který vyžaduje aktuální nebo potencionální intubaci dýchacích cest,
 měj u lůžka připravený ruční křísící přístroj,
 asistuj při invazivním zajištění dýchacích cest, zajisti patřičné pomůcky, sterilní prostředí, léky
a sledování během a po výkonu,
 sleduj všechny parametry dechu, včetně pohledu, pohmatu, poslechu,
 sleduj nastavení parametrů dýchacího přístroje, u pacientů na dýchacím přístroji výdechový
objem, inspirační tlak,
 sleduj přítomnost bolesti, používej adekvátní hodnotící škály, sleduj FF (Hůsková et al., 2017).
Pečuj o dutinu ústní:
 ulož nemocného do zvýšené polohy, zkontroluj tlak v těsnící manžetě kanyly manometrem,
odsaj sekret z úst, odsaj hluboký orofaryngeální sekret dlouhými, měkkými a flexibilními
katétry; odsávej v takové frekvenci, abys zabránila stagnaci sekretu v dutině ústní (Abbasinia
et al., 2016),
 zhodnoť stav dutiny ústní, všímej si povrchu jazyka, sliznice dutiny ústní, dásní, chrupu,
zápachu z úst (Hudáková, 2017),

 zubním kartáčkem nebo pěnovými houbičkami, zvlhčenými v 2% roztoku chlorhexidinu, vyčisti
jemnými krouživými tahy zuby; další houbičkou nebo tampónem, které měň dle potřeby,
vyčisti od kořene jazyk, bukální sliznice, patro, ošetři rty balzámem; výkon zaznamenej do
dokumentace,
 péči realizuj minimálně jednou za šest hodin, v případě potřeby častěji (Villar et al., 2016).
Péčuj o dýchací okruh:
 s dýchacím okruhem manipuluj za aseptických podmínek, okruh vyměň při jeho znečištění,
poškození a vždy mezi nemocnými (Hellyer et al., 2016; Klompas et al., 2014),
 s aktivním zvlhčovacím zařízením manipuluj za aseptických podmínek, do nádoby zvlhčovače
aplikuj pouze sterilní vodu, dolévej ji po jejím odpaření, odstraňuj případně vzniklý kondenzát
v obvodech hadic a nikdy ho nevypouštěj zpět do nádoby zvlhčovače (Restrepo et al., 2012),


pasivní výměník tepla a vlhkosti mohou být bezpečně používány po dobu nejméně 48 hodin
až jednoho týdne, výměnu HME proveď, pokud je viditelně znečištěný krvavými, hustými
a hojnými sekrety nebo při nedostatečné funkčnosti (Restrepo et al., 2012).

Poloha nemocného:
 pokud to lze, udržuj u pacienta polohu v polosedě, elevuj horní část lůžka do úhlu minimálně
30°, udržuj ji i během ošetřovatelské péče (Haas et al., 2014; Maďar et al., 2012; Klompas et
al., 2014; Dostál et al., 2014),
 ve spolupráci s lékařem a fyzioterapeutem pravidelně diskutujte rozsah a limity polohování
pacienta, rehabilitaci, časnou mobilizaci (Klompas et al., 2014; Zoubková et al., 2015),
 prováděj respirační fyzioterapii a expektorační techniky; dle stavu pacienta využij pasivní
vibrační techniky, aktivní expektorační techniky, jako např. autogenní drenáž, polohová
drenáž, dechové trenažéry (Zoubková et al., 2015).
Výživa pacienta:
 pokud to zdravotní stav pacienta dovolí, za spolupráce s lékařem preferujte podávání
enterální výživy (Lewis et al., 2016),
 enterální sondu udržuj v umístění pod úroveň žaludku, elevuj hlavovou část postele, po
domluvě s lékařem reguluj frekvenci a množství podávání enterální výživy v závislosti na
objemu zbytkové potravy v žaludku po předcházejícím příjmu (Maďar et al., 2012); dle
ordinace podávej medikaci k profylaxi stresového vředu (Klompas et al., 2014),

 dle stavu pacienta zajisti po individuálním posouzení polykání a po domluvě s lékařem,
perorální příjem co nejdříve (Bodenham et al., 2014); během krmení pacienta se ujisti o
správném tlaku v endotracheální a tracheostomické manžetě (Hůsková et al., 2017).
Péčuj o endotracheální a tracheostomickou kanylu:
 nafoukni endotracheální nebo tracheostomickou manžetu za použití metody minimálního
okluzivního objemu, udržuj tlak v manžetě v hodnotách 20-30 cmH2O, sleduj a zaznamenej do
dokumentace po šesti hodinách (Haas et al., 2014; Hůsková et al., 2017),
 odsávej sekret ze subglotického prostoru (Keyt et al., 2013; Klompas et al., 2014), pokud
tracheální kanyla není opatřena portem pro tento způsob odsávání, alternativně asepticky
odsávej orofaryngeální sekret dlouhými, měkkými a flexibilními katetry (Haas et al., 2014),
 alespoň jednou za svoji směnu změň polohu endotracheální kanyly, ověř pak její správnou
polohu, zaznamenej do dokumentace (Hudáková, 2017),
 pomocí značení na endotracheální kanyle, zaznamenej hloubku jejího zavedení a zapiš do
dokumentace (Hůsková et al., 2017),
 fixuj endotracheální nebo tracheostomickou kanylu dostupnou stabilizační pomůckou, fixaci
zajisti tak, aby zvolený způsob eliminoval vznik dekubitů, ale zároveň nedošlo k nadměrnému
pohybu, dislokaci, nechtěné extubaci (Kapounová, 2007; Hůsková et al., 2017); fixační pásky
měň dle potřeby, vždy při jejich nadměrné vlhkosti a známce hromadění sekretu, hodnoť okolí
kanyly (Hůsková et al., 2017),
 tracheostoma ošetřuj za aseptických podmínek dle potřeb pacienta, minimálně však jednou za
den; tracheostoma udržuj vždy suché a čisté, TSK podkládej nastřiženými sterilními čtverci,
které při jejich znečištění ihned vyměň (Bodenham et al., 2014),
 hodnoť pravidelně okolí tracheální a tracheostomické kanyly: sleduj stav kůže, případné
prosáknutí, podráždění, zarudnutí, krvácení,
 tracheostoma udržuj vždy čisté a suché, tracheostomii ošetřuj dle potřeby, minimálně jednou
za den za aseptických podmínek,
 minimalizuj sílu tahu dýchacích okruhů dýchacího přístroje, použij flexibilní podpěru (Hůsková
et al., 2017).
Odsávej z dýchacích cest:
 při viditelné sekreci v dýchacích cestách, zhoršení saturace kyslíkem, neschopnosti pacienta
odkašlat (AARC, 2010),
 před odsáváním zvaž nutnost preoxygenace (AARC, 2010), preferuj uzavřený způsob odsávání,
který vyměň po 72hodinách (Sedlářová, 2013; Kapounová, 2007),

 maximální negativní tlak v odsávačce nepřekračuj na hodnotu ≥ 150 mmHg, vlastní proces
délky odsávání eliminuj ≤ 15 sekund (AARC, 2010),
 při odsávání pacienta monitoruj, sleduj barvu, množství a konzistenci sekretů (Sedlářová,
2013; Kapounová, 2007)
 pokud to stav pacienta dovolí, vybízej k odkašlávání sputa (Bodenham et al., 2014).
Ve spolupráci s lékařem realizujte:
Snížení rizika během invazivního zajištění dýchacích cest:
 zjistěte anamnézu, proveďte fyzikální vyšetření týkající se dýchacích cest, posuďte obtížnost
tracheální intubace, formulujte plány plány na použití supraglotických pomůcek, zvažte riziko
aspirace žaludečního obsahu (Barash et al., 2015, str. 307),
 frekvenci výměny TSK posuzujte dle individuálního stavu pacienta; první výměna TSK se
doporučuje za 7-10 dní po PDTS, následně pak nejdéle za 30 dní od poslední výměny
(Bodenham et al., 2014).
Protokol sedace pacientů:
 pravidelně hodnoťte možnost snižování sedace, ev. její krátkodobé vysazení,
 eliminujte léky ze skupiny benzodiazepinů, používejte sedativa s krátkým biologickým
poločasem,
 nepodávejte rutinně myorelaxancia (Klompas et al., 2014).
Protokol ukončování UPV:
 pravidelně hodnoťe nutnost pokračovat v UPV,
 před extubací odsaj orofarynx, sekret z horní části endotracheální kanyly,
 pokud je to možné, využijte neinvazivní ventilaci (Klompas et al., 2014).
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Příloha č. 2:
Všeobecná sestra

Vážená paní

Trojáková Miluše

XY

Oddělení ARO

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Věc: Žádost o schválení případových studií
Vážená paní náměstkyně,
jmenuji se Trojáková Miluše a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia, oboru Všeobecná
sestra – kombinovaná forma na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Z důvodu řádného
ukončení studia na této fakultě je nutné zpracování závěrečné bakalářské práce, pro kterou jsem
si zvolila téma: „Prevence komplikací u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami“. Tímto Vás
žádám o povolení k nahlédnutí a zpracování dat z dokumentace pacientů, hospitalizovaných na
oddělení ARO. Budu se řídit právní regulací zákonu č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování)a také zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
Děkuji za kladné vyřízení žádosti,
s pozdravem Trojáková Miluše.
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