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co přinesla pandemie COVID-19 pro UPV

 UPV i tam, kde dříve ne, s personálem, který nemá zkušenosti
 HFO na standardních lůžkách (NIVS, CPAP) 
 Komplikovaný přístup k infekčnímu nemocnému (PPE)
 Protektivní ventilace v praxi (VILI)
 BAL, rozšířené spektrum patogenů (E.faecium), jednorázové BSK, 

videolaryngoskopy…
 Proning (C Guérin, 2013, PROSEVA) – odhad účinku („pytlík s pískem na 

hruď)?...Fowlerova poloha?

 Dlouhodobá UPV, odpojování nemocných se špatnými plícemi, diskuze o Tx

 ECMO centra (mobilní ECMO, transport) (triage? vs CAESAR trial)

 Osobní rovina: spolupráce ARK FNUSA s CKTCH a NIP (Chronicare), řízení flow
nemocných v JMK



ARK FNUSA 3/2020 – 12/2021/srovnání s 2019

Celkový počet C19-PCR +

• n=458 / z to s COVID-19 pneumonií n=405/ na UPV > 24 hod n=372

LOS:

srovnání s rokem 2019:

• celkem 644/ UPV: 548/ UPV >= 24 hod: 311 
ICU S/NS: 455/189 (29% mortalita), LOS (S/NS) median 3,1/2,4, celkem 3,0

SURVIVAL MEAN LOS [DAYS] MIN-MAX 
ALL PATIENTS 16,4 2-89 
ICU SURVIVORS 14,8 2-50 
ICU NON-SURVIVORS 17,4 2-89 

 



ARK FNUSA 3/2020 – 12/2021/srovnání s 2019
Celkový počet C19-PCR +

• n=458 / z to s COVID-19 pneumonií n=405/ na UPV > 24 hod n=372
 

RRT N 

ICU 
MORTALITY 

[%] 

90-D 
MORTALITY 

[%] 
ANO 65 72 85 
NE 307 31 43 

P-VALUE*  <0.001 <0.001 

 

ECMO N 

ICU 
MORTALITY 

[%] 

90-D 
MORTALITY 

[%] 
ANO 86 56 63 
NE 286 33 46 

P-VALUE*  <0.001 0.01 

2019 – n=311 pacientů (UPV nad 24 hod)
• zemřelo 109 (35.0 %)
• RRT mělo 50 pacientů (16.1 %)

 mortalita s RRT:      20 pacientů (40.0. %)
 mortalita bez RRT:  89 pacientů (34.1 %)
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specifické skupiny

 barotrauma
 abscesy/kolekce
 chirurgické zákroky 
 dlouhodobý weaning
 ---------
 limitace u long term COVID19 (dušnost)
 (indikace k ECMO – triage - nezpracováno)

 missed diagnosis



barotrauma, hrudní chirurgie (3/2020-1/2022)

Barotauma (Key Words: pneumot, barotraum, pneumomed, emfyz)

• 44 nemocných (> 10%) – role NIV, isolované 
pneumomediastinum

Chirurgické hrudní výkony
abscedující pneumonie s PNO, thorakotomie

absces plíce, PNO, ECMO, VATS+lobektomie

C19 na ECMO, hemothorax

3x torakotomie, lobektomie pro GPA, ECMO

torakotomie-drenáž empyému u C19, ECMO

missed diagnosis



1964

3.12.2020
Operace:
• 4.12.2020
• 7.12.2020
• 8.12.2020



15.12.2020

1.6.2021



difficult weaning

velký ventilační drive + tuhá plíce s velkým VD

VILI
(Physician-Silly)

Patient-SILI

odhad – výpočet?



long-term ICU COVID-19 pts

COVID-19 období

• 372 pacientů (UPV nad 24 hod)
• počet těch. co ICU LOS > 20 dní: 86 (23%) z nich: ICU-NS 28(33%)/D90-NS 32(37%)
• počet těch. co ICU LOS > 30 dní: 30 (8%) z nich: ICU-NS 8(27%)/D90-NS 10(33%)

z nich ECMO n=18 (D90-NS n=6)   

2019
• 311 pacientů (UPV nad 24 hod)
• počet těch. co ICU LOS > 20 dní : 43 (14%)
• - u těchto S/NS: 38/5 (S 88%)



v

v



P0. 1 is defined as the negative pressure measured at the 
airway opening 100 ms after the initiation of an 
inspiratory effort performed against a closed respiratory 
circuit [6,7,8]. P0. 1 measurement is not perceived by the 
patient and does not influence respiratory pattern.

P0.1. – jedna z možností jak měřit inspirační drive



odhad transpulmonálního tlaku
Paw a CVP swings

dPaw









závěr 

mailová korespondence
Dobrý večer,
• jsem rád, že to s vaším mužem dobře dopadlo a i rekonvalescence 

(doufám) probíhá dobře. Případ Vašeho muže naučil leccos i nás -
hlavně trpělivosti a tomu, že opravdu "lze přežít vše".

zdraví
Šr

(A)IM
nadšení…vzdělání…trpělivost
„open your mind and keep it open“
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