
PACIENT S POKROČILÝM ZÁKLADNÍM ONEMOCNĚNÍM        
V INTENZIVNÍ PÉČI 

aneb
JAK DALEKO MÁME JÍT????? 

PNEUM    L    GIE



Na co reálně umíráme v bohaté část světa? 



Respirační 
mortalita 

ČR versus 
Evropa  



Vývoj respirační mortality 2008-2015-2030
Aneb co nás čeká v další dekádě



Kdy zahájit paliatvní péči?
Dříve než by nás napadlo



Potenciál paliatvní péče respiračních chorob





Kritéria terminální fáze plicních chorob 
(očekávaná délka života < 6M) 



Odhad terminální fáze tumorů versus CHOPN
u CHOPN poměrně velký problém 



Obtže při CHOPN  >  Obtže při BCA



Co signalizuje riziko blízkého konce u CHOPN?



Chronické respirační nemoci existují spolu



Místo úmrt na CHOPN versus BCA?



Doma s paliací          
     = BCA
Nemocnice bez 
paliace = CHOPN



Paliatvní péče na JIP



Jak (ne)funguje paliatvní péče u IPF ?



S čím obecně přicházejí lidé v paliatvním režimu?



Kdo určen k paliaci a nikoliv k maximální JIP péči ?



Terminologie



CHOPN
terminální 
plicní selhání



ILD (zejm.IPF)
terminální 
plicní selhání



Umírající 
respirační 
pacient



Závěr

• BCA častým důvodem paliatvvn ppče vč.limitace přnstupu k JIP

• Chrovickp vemaligvn respiračvn choroby (CHOPN, IPF) redukujn 
QoL, zkracujn život a způsobujn symptomy obdobvě jako BCA 
• Chrovickp vemaligvn respiračvn choroby majn omezevý přnstup 

k paliatvvn ppči a mpvě predikovatelvý časový průběh
• Přitom paliace je u těchto vemocn stejvá jako u BCA

• Pečlivp posouzevn dokumevtace oš.l. NEZBYTNÉ (souvislost)



Hledání biomarkerů signalizujících riziko       
smrt kvůli respiračnímu onemocnění 
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