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Rok 2020 a 2021 byl specifický.

Požadavky na opravy přístrojové techniky a nákupy nové 
techniky bylo potřeba řešit v extrémně krátkých časových 
intervalech.

Přestavby stávajících lůžkových oddělení na COVID jednotky, 
vyžadovaly zajištění požadavků na nové přístrojové vybavení, 
zajištění jejich bezpečného napájení, prostorové uspořádání a 
komunikační infrastrukturu.



BMI / BMT (ale nejenom oni) museli být schopni pracovat ve 
střídavém režimu, tedy rozděleni na dvě skupiny, tak, aby se  
z hygienického hlediska nepotkali. V této situaci se prověřilo, zda 
je v organizační struktuře vhodně navržena vzájemná 
zastupitelnost zaměstnanců jak z pohledu výkonnosti, tak 
především z hlediska znalostí jednotlivých přístrojů.



COVIDové období zajímavým způsobem ukázalo, jak velký 
negativní vliv na chod nemocnice měla obava z možného 
nakažení externích servisních pracovníků. V počátku, až na pár 
výjimek, všechny externí servisní organizace reagovaly velkou 
neochotou provádět servisní zásahy, a to i ty, které byly regulérně 
písemně objednány. 



Toto mohlo vést k možnému přímému ohrožení pacientů, pokud 
oddělení, na němž k poruše přístroje došlo, nemělo adekvátní 
náhradní kapacitu. Bohužel žádná nemocnice v ČR si nemůže z 
ekonomického hlediska dovolit vlastnit náhradní kapacity v 
požadovaném rozsahu. 



Jednoduchá, funkční a přehledná evidence zdravotnických 
přístrojů byla v roce 2020 jedním ze zásadních informačních 
zdrojů pro řízení v rámci krizového štábu jak fakultní nemocnice, 
tak i celého kraje. 

Informace o počtu funkčních plicních ventilátorů, jejich typů a 
umístění, stejně tak i u přístrojů ECMO, byly získávány právě 
z těchto zdrojů elektronické evidence.



Ekonomický tlak přiměl nemocnice (a s nimi celý globalizovaný 
trh), aby udržovaly minimální zásoby.

Mnoho výrobců a distributorů poskytuje pouze omezené 
množství dodávek v jednom okamžiku, což ovlivňuje dostupnost 
produktu. 

Tím vzniká riziko omezení léčby pacientů a ochrany personálu.



Pandemie COVID narušila dodavatelské řetězce a systém dodávání 
„just-in-time“ se ukázal jako nefunkční.

Tato problematika je zmíněna i v každoročně 

vyhlašovaném žebříčku TOP 10 nebezpečí 

ve zdravotnických technologiích, kde se

umístila na 2. místě



Na předních příčkách se dále objevily tyto rizika:

1. Kybernetické útoky, které mohou narušit poskytování 
zdravotní péče a ovlivnit bezpečnost pacientů

3. Poškození infuzní pumpy vedoucí k chybné medikaci

4. Nedostatečné nouzové zásoby, které by mohly narušit péči o 
pacienty během krizové situace v oblasti veřejného zdraví



Respirátory, masky, polomasky i filtroventilační systémy



Vznik nových postupů a pravidel

- pro oblékání a svlékání ochr. pomůcek 

(piktogramy i videa)

- pro dekontaminaci pomůcek na opakované použití

- další desítky a desítky dokumentů a postupů 



Situace v okolních státech, především v Itálii, nás vedla k přípravám na 
mnoha úrovních a objevovaly se další a další otázky. Budeme mít dostatečný 
počet plicních ventilátorů a  jaké máme možnosti  náhrady? Internet se začal 
plnit množstvím materiálů jak laických tak i odborných. Často vyslovovaným 
tématem byla ventilace jedním ventilátorem dvou i více pacientů najednou, 
či náhradní ventilace.



Osobně si myslím, že je v nemocnici bezpečnější varianta než 2 pacienti 
na jednom ventilátoru, např. využití anesteziologického přístroje.

K dispozici je jich významný počet, navíc v době pandemie byla omezena 
operativa a tyto zdravotnické prostředky anesteziologové dobře znají …..

Co na to návod k obsluze?

Použití anesteziologického přístroje jako ventilátoru pro intenzivní péči 
neodpovídá účelu použití.

Co na to lékařský a nelékařský personál?

Rozhodně je to lepší varianta než nemít žádnou, nebo než duplicitní 
ventilace jeden ventilátor s dvěma pacienty. Přesto všichni doufají, že na 
tuto variantu nedojde.



Co na to výrobce a servisní organizace?

Solidní servisní organizace aktivně komunikovala s uživateli, nedala 
požehnání, ale upozornila je na známé rizikové situace, na které je třeba 
se zaměřit

A jaké že to jsou? 



- vyškolená obsluha obeznámená s výkonovou charakteristikou 
přístrojů

- hrozící nebezpečí z nesprávného připojení pacientských hadic

https://www.eupsf.org/safety-alert-wrong-tube-connections

- uživatel musí jasně rozumět režimu manuální ventilace

https://www.eupsf.org/safety-alert-wrong-tube-connections


- významný rozdíl oproti pl. ventilátorům je v tom, že anest. přístroje 
jsou založeny na zpětném vdechování a nastavitelném průtoku 
čerstvého plynu

- CO2 absorbér, je možno používat, ale s použitím vysokých průtoků 
čerstvého plynu, alespoň 150% minutového objemu pacienta

- rozumět funkci APL ventilu

- odpojit všechny odpařovače anestetik a lahev s N2O



- aktivní zvlhčení není u anest. přístrojů obecně povoleno a je tedy 
třeba se vyvarovat nadměrné kondenzaci v dýchacím systému 
anest.přístroje. Např. instalací kondenzační nádobky v expirační větvi

- hledisko periodicity testování přístroje

- pohon přístroje (AIR, O2, el….)

- ano, mnoho rizikových situací, ale určitě méně než při 
případné ventilaci jedním plicním ventilátorem dvou a více 
pacientů…. Naštěstí u nás zůstalo jen u teoretické přípravy.



Dá se najít nějaký pozitivní přínos COVID-19

Semknutí a maximální spolupráce odborné veřejnosti (lékařů, 
zdravotního personálu, techniků, záchranných složek a  
dalších profesí)

Neuvěřitelné nasazení laické veřejnosti- šití roušek a podpora 
zdravotníků

Před byla e-neschopenka lékaři odmítána, nyní by ji 
neodinstalovali

….



Světoví výrobci ventilátorů v alianci Ventilator Training
Alliance (VTA), zpřístupnili centrální datový sklad, kde jsou 
shromážděny informace o používání ventilátorů.

Obsah lze nalézt v mobilní aplikaci řízené společností Allego.

Součástí aplikace jsou instruktážní videa a pokyny pro řešení 
problémů, které jsou velmi důležité pro léčbu pacientů, kteří 
trpí respiračními problémy v souvislosti s onemocněním 
COVID-19.



Aplikace byla vytvořena na základě 
spolupráce výrobců ventilátorů, jako 
například společností 

Dräger, GE Healthcare, Getinge, 
Hamilton Medical, Medtronic, Nihon
Kohden, Smiths Medical, Philips, …



Kreativita a humor nás udrží nad vodou

Děkuji za pozornost Miloš Hostek
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