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Základní termíny
• DNR - do not resuscitate = neresuscitujte
• DNAR - do not attempt resuscitation = nepokoušejte se resuscitovat
• Eutanázie - smrt s vyžádaným aktivním podílem zdravotníka (?)
• Dystanázie - přehnané prodlužování agonie, utrpení a umírání
pacienta
• Advance directive/Living will - dříve vyslovené přání

DNR v pediatrii

Komplexní a kontroverzní problém:

• legislativní/právní rozměr
• medicínský rozměr
• etický rozměr

• lidský rozměr

Indikace resuscitační péče - schematické rozdělení

1) MODS a smrt při plné resuscitační péči

2) Smrt mozku
3) “Šedá zóna”
• nezahájení/ukončení resuscitační péče při nemožnosti prodloužit kvalitní život nebo
nutnosti vysoce traumatizujících výkonů s nejasným výsledkem

• PROSTOR PRO DNR OPATŘENÍ

1) MODS a smrt při plné resuscitační péči
• příklady:
a. dítě s nezvratným septickým šokem
b. akutní kardiopulmonální selhání u dítěte s VVV
• ukončení péče vynucené jasnými známkami smrti
• minimální eticko-medicínsko-právní kontroverze stran
ukončení péče

2) Smrt mozku

• příklady:
a. asfyktický novorozenec
b. ischemie a asfyxie jako důsledek perakutní
dekompenzace mitochondriálního onemocnění
c. těžká ischemie jako důsledek utopení
• ukončení resuscitační péče dané přítomností klinických nebo
radiologických známek smrti mozku

3) “Šedá zóna” - nezahájení/ukončení resuscitační péče při nemožnosti
prodloužit kvalitní život nebo nutnosti vysoce traumatizující resuscitační péče s
nejasným výsledkem
• příklady:
a. akutní respirační selhání při pneumonii u dítěte s pokročilým stadiem
neurodegenerativního onemocnění (Niemann-Pick)
b. metabolický rozvrat s edémem mozku u dítěte s progredující PMR při dědičné
poruše metabolismu
c. prematurní novorozenec s krvácením do CNS a infaustní prognozou
d. permanentní vegetativní stav

• jak rozhodnout, zda nezahájit, nerozšiřovat či ukončit resuscitační péči?

3) “Šedá zóna” - nezahájení/ukončení resuscitační péče při nemožnosti
prodloužit kvalitní život nebo nutnosti vysoce traumatizující resuscitační péče s
nejasným výsledkem
• jak rozhodnout, zda nezahájit, nerozšiřovat či ukončit resuscitační péči?
• velice problematické:
–jedná se o terminální stádium choroby?
–je možné předpovědět kvalitu života po resuscitaci?
–existuje konsenzus stran dalšího postupu mezi zdravotnickým perzonálem?
–existuje konsenzus stran dalšího postupu mezi zdavotníky a zákonnými zastupci
dítěte?

Legislativní rámec v ČR (1)
•

Listina základních práv a svobod 2/1993

•

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v
souvislosti s aplikací biologie a medicíny 96/2001

•

základní práva na život, ochranu zdraví, důstojnost

•

bez možnosti specifické praktické aplikace na DNR

Legislativní rámec v ČR (2)
•

Občanský zákoník 89/2012
‣

§30-37 - definice svéprávnosti
- informovaný souhlas u nezletilých osob poskytuje
zákonný zástupce (v případě sporu rozhoduje soud)

‣

část IV, hlava II, díl 9 - §2636 a dále - “Péče o zdraví” - možný
právní rámec pro soukromoprávní spory stran lege artis postupu

•

jasně definuje zákonné zástupce jako zdroj rozhodování o
lékařské péči dítěte

•

vůbec se nevěnuje paliativní a marné péči o terminálně nemocné

•

čerstvá legislativa - není judikatura (nezávazná předchozí
rozhodnutí soudu)

Legislativní rámec v ČR (3)
•

Trestní zákoník 40/2009
‣

§142-148 - poškození zdraví a života

‣

§150 - neposkytnutí pomoci

•

zatím neexistuje oficiální interpretace ve vztahu k DNR u dětí

•

u dospělých ale DNR se souhlasem pacienta dle právních
názorů z literatury není trestně postižitelné

Legislativní rámec v ČR (3)
•

Zákon o zdravotních službách a podmínách jejich poskytování
372/2011
‣

§5 a §10 - definice paliativní péče

‣

§28, §35 - informovaný souhlas

‣

§34 - písemné prohlášení o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních
služeb (“negativní revers”)

‣

§36 - dříve vyslovené přání - NELZE U DĚTÍ

‣

§38 - poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta

‣

§48-50 - odmítnutí přijetí do péče, povinnost poskytnout první
pomoc

‣

novela 66/2013 uvádí v soulad s Občanským zákoníkem

•

opět: není judikatura (nezávazná předchozí rozhodnutí soudu)

•

neobsahuje pravidla pro situace zahrnující terminálně nemocné děti

V ČR neexistují pediatrická doporučení
ČR: Černý et al. Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s
orgánovým selháním, ČSARIM a ČSIM ČLS JEP, 2009
(…a následně Doporučení představenstva ČLK 1/2010)

• psáno pro dospělé pacienty - definice pacienta v terminálním stadiu onemocnění, paliativní
péče a definice nezahajování a nepokračování lečby nejsou použitelné pro nezletilého
pacienta
ALE
• definuje zásadní pojmy
• důležitá východiska platí pro pediatrii
- nutnost respektovat právní a etické normy
- lidský život je konečný
- snaha neposkytovat marnou a neúčelnou léčbu
- medicínská, právní a etická ekvivalence mezi nezahajováním a
nepokračováním léčby
- zásadní rozdíl mezi nezahajováním/ukončením péče a eutanázií či
úmysným ublížením na zdraví

Existují v zahraničí pediatrická doporučení?

USA: Crit Care Med 2008; 36:953-963

- klade důraz na kvalitu života, ne pouze jeho záchranu
- nutnost zahrnout rodinu do rozhodování
- nutnost nabídnout komplexní paliativní léčbu celé rodině
- důraz na spolupráci mezi zdravotníky
Existují i další velmi specifická doporučení pro extrémně nezralé novorozence.
Některé státy umožňují dokonce jednostranně zdravotníky nastolený DNR režim.
“Double effect” např. sedace není považován za překážku DNR a paliativní péče.

Existují v zahraničí pediatrická doporučení?
UK: London: Royal College of Pediatrics and Child
Health 2004.

- náhrada “life-saving” výrazem “life-sustaining”, ne
všechna život-udržující léčba je v zájmu dítěte
- specifické scénáře a příklady ukončení péče:

* permanent vegetative state
* brain death
* no purpose
* no chance

* unbearable
- uvádí přijatelnost vysazení léčby vč. umělé a i.v.výživy
- u cca 80% zemřelých novorozenců byla ukončena
resuscitační péče dle těchto pravidel

V ČR “čekáme” na první soudní případy ohledně DNR
➡zatím nejsou žádná pravidla pro péči o dětské pacienty v terminálním stadiu

ALE

➡odmítání eutanázie neznamená toleranci dystanázie!
➡právní vakuum není důvod k poskytování marné péče
➡zatím DNR jako součást kontinua péče na konci života
➡zásadní důraz na komunikaci se zákonnými zástupci
➡důležitost včasné a pokud možno preventivní identifikace DNR pacientů
➡užitečnost pravidelné diskuze stran DNR v rámci pracoviště

V ČR “čekáme” na první soudní případy ohledně DNR
Bylo by velice žádoucí mít pediatrický ekvivalent
Konsenzuálního stanoviska k poskytování paliativní péče u
nemocných s orgánovým selháním, ČSARIM a ČSIM!

Návrh DNR postupu u dětí v praxi:
1. Individuální přístup - začít co nejdřív
2. Obeznámení se s legislativním minimem
3. Komunikace (zdravotníci, rodina a další specialisté) s cílem dosáhnout
časného konsenzu stran péče, možnost “druhého názoru” - externí
konzultace

4. Jasný plán léčby (co omezit, co již neposkytnut) známý všem
5. Kvalitní dokumentace
6. Maximum důstojnosti, soukromí a možnosti kontaktu rodiny
7. Komplexní paliativní léčba vč. analgosedace a psychologické podpory
osob blízkých

Postup na KDDL VFN
A) snaha o včasnou identifikaci rizikových pacientů

B) komunikace se zákonnými zástupci
C) zapojení relevantních konziliářů
D) komunikace mezi zdravotními pracovníky
E) konsenzus stran DNR postupu
F) kauzální, resuscitační a paliativní terapie při DNR

Úmrtí pacientů na KDDL VFN Praha
2010 - 2013
52 dětí

JIRP
Standardní odd.

Novorozenci

Kojenci

1 - 19 let

23

7

8

6

8

Hlavní etiologické faktory:
Novorozenci: komplikace prematurity, perinatální asfyxie, metabolické vady
Ostatní: metabolické vady, VVV, neurodegenerativní onemocnění , sepse

Děkuji za pozornost.
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A) Snaha o včasnou identifikaci rizikových pacientů
• zahájit komunikaci ohledně resuscitační péče co nejdříve při diagnóze
chronického letálního onemocnění
• nečekat na akutní dekompenzaci
• cílem je zabránit zbytečné eskalaci resuscitační péče

B) Komunikace se zákonnými zástupci
• klíčový faktor zvlášť v “šedé zóně”
• nutná ke zhodnocení kvality života a její prognozy
• snaha o zjištění náhledu a postojů rodiny a dosažení konsenzu stran
dalšího postupu
• nebrat naději - konec resuscitační péče neznamená konec péče
• včasným a opakovaným kontaktem lze poskytnout péči minimalizující
dlouhodobé psychické strádání

• nejsou data stran přežívání a kvality života dětí, jejichž rodiče nesouhlasili
s nezahájením/ukončením resuscitační péče

C) Zapojení relevantních konziliářů
• na KDDL především metabolický specialista, neurolog, genetik
• na základě klinické a literární zkušenosti je vyhodnocena prognoza a
možnosti zachování kvality života
• důležité v komunikaci s rodiči o DNR postupu

D) Komunikace mezi zdravotními pracovníky
•

je zásadní konsenzus stran komunikace s rodinou a dalšího postupu

•

snaha o podávání konzistentních informací rodině - nutno zapojovat
sestry a další ošetřovatelský perzonál

•

snaha o kontinuitu péče

E) Konsenzus stran DNR postupu
• při včasné dohodě je možné sepsat se zákonými zástupci dohodu o
DNR a tak zabránit zbytečné akutní resuscitační péči v budoucnosti
(RZP, hospitalizace na jiném pracovišti)

•

snaha o co nejspecifičtější diskuzi o dalších opatřeních

•

citlivě načasovat dohodu o pitvě, případných dalších post mortem
vyšetřeních a pohřbu

•

vždy nutný záznam do zdravotnické dokumentace

F) Kauzální a resuscitační terapie
• dle dohody rodiny, JIRP a konziliářů:
– ukončení/nezahájení léčby
– nerozšiřování léčby - kompromis např. když rodiče nemohou přijmout
možnost ukončení UPV
– kompletní resuscitační léčba
• individuální zvážení každé modality (UPV, oběhová podpora, ATB,
krevní deriváty)
• o veškerých rozhodnutích je učiněn záznam do zdrav. dokumentace

F) DNR/Paliativní terapie
•komplexní péče o dítě s život ohrožující
chorobou a o jeho rodinu, bez přímé
souvislosti s umíráním

•analgosedace, nutrice, termomanagement,
symptomatická terapie dušnosti - event.
odpojení nutrice a navýšení sedace
(double effect!)

•dle možností odstranění invazí a monitorace
•umožnění maximálního soukromí a kontaktu rodiny s dítětem
•psychologická, psychiatrická, duchovní péče

