Zápis z jednání výboru č. 2/2015
6.5.2015
(Jména jsou uváděna bez titulů a bez významu pořadí)

Přítomni: Černý, Šrámek, Matějovič, Maňák, Balík, Ševčík, Chytra, Černá Pařízková,
Dostál, Satinský, Cvachovec, Drábková, Kula, Králová (Guarant)
1. Vyúčtování kongresu ČSIM 2014 – ze zisku kongresu výbor schválil k rozdělení částku
100 tis. Kč jako odměnu pro VV a OV v poměru 80:20. Návrh rozdělení připraví
předsedové VV a OV kongresu ČSIM 2014, administrativu proplacení zajišťuje Králová.
2. Kongres ČSIM 2015 – aktuální stav přípravy referují Dostál (organizační výbor) a
Šrámek (vědecký výbor). V rámci zahájení kongresu bude zařazena informace o vzniku
„sekce neurointenzivní péče“ a vydání knihy ARDS.
3. Kandidatura na pořádání kongresu WFSICM 2021 v Praze – informace o aktuálním
stavu příprav, koordinuje Černý a Šašík. Členové výboru požádáni o využití svých
kontaktů na členy výbor WFSICM k podpoře kandidatury ČR/ČSIM. Seznam členů
výboru bude rozeslán., odpovídá Šašík (Guarant).
4. Roční poplatek za členství ve WFSICM – výbor schválil úhradu, zajišťuje Maňák
z prostředků ČSIM u ČLS.
5. Kongresy ČSIM a jejich financování ve světle výrazné redukce sponzorské podpory –
pokračování diskuze o možnosti společného pořádání kongresu ČSIM a ČSARIM v roce
2016, rozsáhlá diskuze k tématu. Anketa mezi členy ČSARIM a ČSIM sjednocení
podporuje (cca 80% všech odpovědí je pro sloučení). Černý připraví formální hlasování
pro členy výboru k uvedené otázce.
6. Inventura úkolů ČSIM podle prohlášení výboru při zahájení funkčního období – seznam
úkolů a návrh harmonogramu jejich naplnění připraví Černý na příští jednání výboru.
7. Udělení záštity/připojení se ČSIM pro:
• VIII. konference AKUTNE.CZ 2016
• TTM International Course (15 tis. Kč)
• Doporučené postupy pro podání transfuzních přípravků (předkládá STL)
8. Zásady a principy pro přijímání pacientů na pracoviště intenzivní péče – dokument ve
formátu “Stanovisko výboru” přijat “per rollam” 18.4.2015 (v příloze zápisu).
9. Stanovisko výboru ČSIM k registraci vasopresinu bylo schváleno výborem „per rollam“
dne 20.4.2015 (v příloze zápisu).
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10. Náklady na zdravotní péči u pacientů hospitalizovaných na pracovištích IP v ČR –
projekt s využitím údajů od VZP. Rámcové parametry projektu připraveny, čeká se nyní
na termín schůzky se zástupci VZP.
11. Zpráva o hospodaření ČSIM – referují Králová a Maňák.
12. Úprava webu ČSIM – výbor schvaluje částku 20 tis. Kč z prostředků ČSIM u ČLS.
13. Newsletter ČSIM – přípravou pověřen Šrámek a Matějovič.
14. Termín příštího jednání výboru - návrh termínů bude rozeslán členům k vyjádření,
odpovídá Černý.
Zapsal: Černý 8.5.2015
Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a místopředsedy: 10.5.2015
Finální revize a editace zápisu: 10.5.2015
Datum rozeslání zápisu členům výboru: 10.5.2015
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STANOVISKO VÝBORU
ZÁSADY A PRINCIPY PRO PŘIJÍMÁNÍ PACIENTŮ
NA PRACOVIŠTĚ INTENZIVNÍ PÉČE
1. Úvod
Intenzivní péče (IP) se významně podílí na čerpání prostředků na zdravotní péči hrazených z
veřejných zdrojů. Je všeobecně přijatým principem, že na pracoviště IP by měly být
přijímáni jen nemocní, kde je předpoklad přínosu takovéto péče z pohledu zlepšení
zdravotního stavu a kde je příčina zhoršení jejich zdravotního stavu odstranitelná. Údaje o
tom, zda všichni pacienti hospitalizovaní na pracovištích IP v České republice (ČR) naplňují
uvedený předpoklad, chybí. I při existenci obecných zákonných norem vymezujících
náležitosti poskytované zdravotní péče - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejího
poskytování - (předpis č. 372/2011 Sb.) - "Pacient má právo na poskytování zdravotních
služeb na náležité odborné úrovni" žádný specifický dokument upravující rámec přijímání
pacientů do IP není k dispozici. Z terénní praxe v ČR zaznívá směrem k výboru ČSIM řada
neformálních podnětů k problematice přijímání pacientů na pracoviště IP, které lze shrnout
do dvou hlavních oblastí - 1) poukazování na situace, kdy k přijetí do IP jsou referováni
pacienti nenaplňující zjevně předpoklad přínosu přijetí do IP a 2) jak se chovat v situacích,
kdy požadavky na přijetí nemocných do IP převyšují kapacitu pracoviště v daném zařízení.
Podněty ze strany členské základny a skutečnost, že formulování obecných principů, které
by měly být zohledňovány při přijímání pacientů do IP je součástí programového prohlášení
výboru ČSIM na období 2013-2016, byly hlavními důvody vzniku stanoviska.
2. Proces vzniku stanoviska
Zformování pracovní skupiny pro přípravu dokumentu bylo stanoveno zápisem jednání
výboru ČSIM (zápis 5/2013, bod 10) - Černý, Cvachovec, Ševčík. Návrh materiálu byl
předložen členům výboru ČSIM dne 22.1.2015. (zápis 1/2015, bod 12). Po proběhlém
připomínkovém řízení uvnitř výboru ČSIM byl dokument schválen 11 členy výboru ČSIM
ke dni 10.4.2015, dva členové výboru se do určeného termínu nevyjádřili. Výborem ČSIM
přijatý text stanoviska byl rozeslán k vyjádření výboru ČSARIM, který jej schválil ke dni
18.4.2015.

Sekretariát České společnosti intenzivní medicíny
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
Fakultní nemocnice Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové
( 495 833 218, karim@fnhk.cz

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Lékařský dům, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
( 224 266 201-4, fax: 224 266 212, cls@cls.cz

ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY
Předseda
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Místopředseda
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Vědecký sekretář
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny, Masarykova nemocnice, Sociální péče
3316, 401 13 Ústí nad Labem
( 477 112 200, cernyvla1960@gmail.com

I. interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Anesteziologicko-resuscitační klinika,
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně,
Pekařská 53, 656 91 Brno
( 543 182 553, sramek@fnusa.cz

( 377 103 501, matejovic@fnplzen.cz

Po jednání s předsedou ČSARIM bylo rozhodnuto o publikování stanoviska jako společného
dokumentu ČSIM a ČSARIM.
3. Zásady a principy pro přijímání pacientů na pracoviště intenzivní péče
1) Rozhodnutí o přijetí pacienta na pracoviště intenzívní péče (IP) musí být vždy v souladu
se základními etickými principy medicíny (respektování pacientovy autonomie,
beneficience, nonmaleficience, princip spravedlnosti).
2) O přijetí pacienta rozhoduje lékař pracoviště IP se specializovanou způsobilostí.
3) Na pracoviště IP by měl být přijímán pouze pacient, kde:
a) existuje reálný předpoklad zlepšení klinického stavu,
b) příčina současného zhoršení je odstranitelná,
c) lze předpokládat zotavení a obnovení integrity orgánových funkcí.
4) Existují-li pochybnosti či nejistota o možném přínosu IP je třeba konat v pacientově
předpokládaném zájmu a IP poskytnout. Podle vývoje klinického stavu lze
odůvodněnost pokračování v IP přehodnotit.
5) Pokračování v IP, která je vyhodnocena jako marná či neúčelná, je v rozporu s etickými
principy medicíny a pacientovi má být poskytnuta péče přiměřená jeho stavu, včetně
péče paliativní v souladu s Doporučením České lékařské komory č. 1/2010 k postupu při
rozhodování o přechodu na paliativní léčbu.
6) Při požadavku přijetí pacienta/ů na pracoviště IP a současně nedostatečné kapacitě
pracoviště je rozhodnutí o přijetí/překladu založeno výhradně na a) posouzení
předpokládaného přínosu poskytované IP podle povahy základního onemocnění a
aktuálního klinického kontextu a b) respektu k etickým principům medicíny.
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4. Kolektiv autorů (abecedně)
Pracovní skupina
• prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
• prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM (editor)
• prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Připomínkující skupina
• doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
• MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
• MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
• doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
• MUDr. Ivan Herold, CSc.
• doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc.
• MUDr. Jan Maňák, Ph.D.
• prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
• MUDr. Daniel Nalos
• MUDr. Ivan Novák
• MUDr. Igor Satinský, Ph.D.
• doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSIM

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM

18.4.2015
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STANOVISKO K REGISTRACI VASOPRESSINU
1) Výbor ČSIM jednoznačně podporuje zahájení procesu registrace vasopressinu v České
republice.
2) Současný stav vědeckého poznání umožňuje považovat vasopressin za farmakum volby
ve vybraných klinických situacích.
20.4.2015
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
předseda výboru ČSIM
Příloha: Přehled evidence o vasopressinu
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Vasopressin - přehled evidence
Vypracoval: doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D., EDIC
KARIM VFN Praha, martin.balik@vfn.cz
Úvod
Vasopressin (antidiuretický hormon, ADH) je hormon syntetizovaný v hypotalamu a
poté transportovaný do neurohypofýzy, který má zásadní fyziologický význam
v osmoregulaci, hospodaření organizmu s vodou a řízení tonu cév spojeném
s oběhovou stabilitou. Vedle toho vasopressin vykazuje efekt na kortikotropní sekreci
v CNS a pozitivně ovlivňuje agregaci krevních destiček.
Nejsilnějšími neosmotickými stimuly pro uvolňování vasopressinu jsou hypotenze a
pokles intravazální náplně, při nichž se hladina hormonu exponenciálně zvyšuje, aniž
by se přitom narušila běžná osmoregulace.
Relativně nízké hladiny vasopressinu byly zjištěny v experimentálních i klinických
studiích u vazodilatačního šoku po mimotělním oběhu, v pozdní fázi septického šoku
a u hemodynamicky nestabilních dárců orgánů. Takové situace lze hodnotit jako stavy
"relativní vasopressinové deficience", protože množství hormonu v plazmě
neodpovídá závažnosti oběhového stavu, konkrétně hluboké hypotenzi, případně
hypovolémii. Mechanizmus tohoto deficitu není zcela objasněn, ale možným
vysvětlením je buď vyčerpání zásob vasopressinu při protrahované stimulaci, nebo
jeho nedostatečné, baroreflektoricky řízené uvolňování v důsledku dysfunkce
autonomního nervového systému.
Farmakokinetika vasopresinu
Vasopressin cirkuluje v plazmě jako volný peptid a jeho distribuční prostor odpovídá
přibližně množství extracelulární tekutiny (14 ml/kg). Rychle je distribuován
extracelulárně a intravenozně podaný účinkuje během několika minut. Jeho
plazmatický poločas je 24 minuty a metabolizován je ze dvou třetin v ledvinách a
zbytek v játrech. Většina hormonu filtrovaného ledvinami je reabsorbována
v tubulech. Clearence vasopressinu lineárně narůstá s rychlostí jeho infuze a je
redukována při chronické renální insuficienci a jaterní cirhóze.
Při exogenním podání má rychlý nástup účinku, je metabolizován v játrech a
ledvinách a z malé části se vylučuje do moči. Plazmatický poločas vasopressinu je cca
24 minut, proto k udržení jeho efektu je vhodné kontinuální intravenozní podávání,
které současně činí léčbu touto vazoaktivní látkou lépe řiditelnou. Naproti tomu
syntetický analog terlipressin (N3-triglycyl-8-lysin vasopresin) je proléčivo v
organizmu metabolizované na účinnou látku po odštěpení N3-triglycylového zbytku
endoteliálními peptidázami. Má poločas delší než 6 hodin a proto je jeho podání hůře
řiditelné a jeho efekty, včetně vedlejších, jsou potom obtížněji kontrolovatelné.
Terapeutické využití intravenózního vasopressinu v anesteziologii a intenzivní
medicíně
Septický šok
Nízká hladina endogenního vasopressinu byla v septickém šoku opakovaně prokázána
a bylo též zjištěno, že je neadekvátně nízká v porovnání s pacienty, kteří se například
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nacházejí v kardiogenním šoku. Hladina vasopressinu má v průběhu sepse
dvoufázový průběh. Na počátku je vysoká a při nástupu šoku klesá k neobvykle
nízkým hodnotám. To odpovídá způsobu, jakým je hormon uvolňován ze zásob v
zakončeních axonů magnocelulárních neuronů v pars nervosa zadního laloku
hypofýzy, kde je ve vezikulách pohotově k dispozici pouze 10-20 % jeho celkového
množství. Exogenní substituce vasopressinu byla s úspěchem použita v řadě studií a
infuze 0.01 – 0.05 j/min nejen zvýšila jeho plazmatickou hladinu, ale především
v průběhu několika minut přispěla k vzestupu systémové vaskulární rezistence a
arteriálního tlaku. Zároveň bylo možné významně snížit dávku noradrenalinu.
Odrazem zlepšené perfuze orgánů pak byla zvýšená diureza a glomerulární filtrace. U
takto nízkých dávek nebyl pozorován vliv na plicní vaskulární rezistenci, tlak
v plicnici či vnitřní prostředí. Snížení dávek noradrenalinu v septickém šoku může mít
pozitivní dopad na funkci myokardu, resp. menší incidenci septické kardiomyopatie.
Vasopressin nezvyšuje tlak v plicnici a současné snížení dávek noradrenalinu
v septickém šoku má příznivý dopad na funkci pravé komory srdeční, zvláště u
pacientů s primární pravokomorovou dysfunkcí a/nebo plicní hypertenzí. Podle
posledních mezinárodních doporučení pro léčbu sepse z r.2013 by vasopressin neměl
být v septickém šoku použit jako iniciální vazopresor a může být přidán k
norepinephrinu v dávce do 0.05 IU/min. Vyšší dávky jsou spojené s rizikem kardiální,
splanchnické a akrální ischemie. Léčba může být zahájena u pacienta s dostatečnými
plnícími tlaky s nízkou vaskulární rezistencí. Mezi kriteria efektivnosti terapie patří
obnova diurezy, zvýšení arteriálního tlaku, pokles hladiny laktátu a na druhou stranu
absence známek kožní vazokonstrikce a setrvalá nebo zlepšená saturace centrální či
smíšené žilní krve. Alternativou vasopressinu dostupnou v ČR je terlipressin, což je
selektivní V1 agonista a silný intestinální vazokonstriktor. Existují důkazy o zhoršené
střevní perfuzi v průběhu jeho podávání u septických pacientů. Dojde-li poměrně
krátce po začátku léčby terlipressinem nebo vasopressinem ke klinickým či
laboratorním projevům regionální hypoperfuze, je nutné dávku snížit či léčbu zcela
zastavit. Z tohoto hlediska se jeví volba terlipressinu, který má dlouhodobý účinek a
je však jediným dostupným prostředkem tohoto typu na našem trhu, jako ne příliš
bezpečná.
Hypotenze během anestezie
Anestezie je obecně spojena se snížením tonu sympatiku a navíc, řada pacientů
chronicky užívá ACE inhibitory či antagonisty receptorů angiotensinu II. Riziku
závažné hypotenze jsou, mimo jiných, vystaveni také nemocní s kombinovanou
celkovou a hrudní epidurální anestezií. Sympatická blokáda zhorší baroreceptorovou
kompenzaci a přeruší inervaci nadledvinek a tak sníží hormonální odpověď včetně
uvolnění reninu. Dojde-li, například při chronické léčbě ACE inhibitory, k blokádě
angiotenzinového systému kontrolujícího arteriální tlak, může se v průběhu anestezie
rozvinout hypotenze refrakterní na opakované bolusy noradrenalinu. Za takových
okolností je indikováno podání vasopressinu. Vasopressin může být účinný i při
hypotenzi, následující po extirpaci pheochromocytomu a to u pacientů, u kterých jsou,
z důvodu chronické adrenergní blokády, katecholaminy nedostatečně účinné.
Vazodilatační šok během či po mimotělním oběhu
Během mimotělního oběhu je běžné výrazné zvýšení hladiny vasopressinu až
k hodnotám 200 pg/ml. Podle některých autorů se však až u 8 % pacientů po operaci
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s použitím kardiopulmonárního bypassu rozvíjí vazodilatační šok, který je
charakterizovaný normálním či zvýšeným srdečním výdejem a nízkou periferní
vaskulární rezistencí. Zmíněný stav může být součástí systémové zánětlivé odpovědi
organizmu na stresovou situaci, ale u těchto nemocných byla také zjištěna nízká
hladina vasopressinu. Proto byla vyslovena hypotéza, že se jedná o již zmíněnou
relativní vasopressinovou deficienci. Ohroženi jsou především pacienti s nízkou
ejekční frakcí levé komory chronicky léčení ACE inhibitory. Infuze vasopressinu
suplementuje chybějící hormon a umožní snížit dávku či zcela vysadit současně
podávaný noradrenalin.
Portální žilní hypertenze
Terlipressin a o něco méně i vasopressin snižují svým účinkem na V1 receptory
krevní průtok portálním řečištěm a tím také tlak ve všech jeho částech, včetně
jícnových varixů. Proto je také terlipressin, v dávce 1 mg nitrožilně po 6-12 hodinách,
používán k léčbě jejich krvácení u pacientů s portální hypertenzí. Významně zmírní
hyperdynamickou cirkulaci u nemocných s jaterní cirhózou a má i příznivé účinky u
pacientů s hrozícím hepatorenálním syndromem, u kterých může eliminovat potřebu
dialýzy.
Dárci orgánů
Podobně účinný se ukázal být vasopressin také u hemodynamicky nestabilních dárců
orgánů. Jako následek kraniotraumatu, krvácení či tumoru se u potenciálních dárců
orgánů někdy rozvíjí sekundární diabetes insipidus. Excesivní polyurie se v takových
případech snižuje podáváním selektivního V2 agonisty desmopressinu, ale prokázalo
se, že jeho prokoagulační efekt může způsobit zhoršenou funkci darovaných orgánů.
Proto také bylo, v těchto případech, navrženo používat vasopressin.
Kardiopulmonární resuscitace
Na základě metaanalýzy i dalších prací American Heart Association ve svých
doporučeních pro kardiopulmonární resuscitaci z roku 2005 uvádějí bolusovou dávku
vasopressinu 40 j jako alternativu k první či druhé dávce adrenalinu podávané
v průběhu léčby komorové fibrilace/tachykardie. Zmíněné práce neprokázaly
statisticky významný rozdíl mezi vasopressinem (40 j bolus) a adrenalinem (1 mg
opakovaně) co do návratu spontánní cirkulace (ROSC), 24 hodinového přežití či
propuštění z nemocnice. V uvedených doporučeních je uvedeno (bez navržené dávky)
jako potenciálně výhodné použití vasopressinu i pro další stavy se závažnou
hypotenzí, jakými jsou septický či anafylaktický šok. Také European Resuscitation
Council doporučil (třída IIb) vasopressin v dávce 40 j jako úvodní lék a alternativu
k 1 mg adrenalinu při léčbě elektrošok-rezistentní komorové fibrilace u dospělých. Na
druhou stranu, neexistují dostatečná data pro podobná doporučení u kardiopulmonární
resuscitaci u dětí.
Závěr
Vasopressin má svoji nezastupitelnou roli v řízení tonu cév a jeho nedostatečná
hladina se významně podílí na rozvoji refrakterních šokových stavů spojených se
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sepsí, hemoragií a mimotělním oběhem. Jeho funkce při kontrole udržování
arteriálního tlaku se zvýrazňuje ve chvílích, kdy jsou ostatní systémy blokované,
nefunkční či k udržení tlaku nestačí – například při septickém šoku nebo v anestezii.
Nízké dávky vasopressinu mohou ve zmíněných situacích účinkem synergickým
s noradrenalinem přispět k normalizaci cévního tonu a obnovení perfuze vitálně
důležitých orgánů. V České republice je na rozdíl od řady zemí EU, Kanady,
Austrálie a Nového Zélandu dostupný pouze na zvláštní dovoz, což jej činí pro
konktétního pacienta, nacházejícího se v danou chvíli v kritickém stavu, téměř
nepoužitelným. K dispozici je u nás volně pouze jeho syntetický analog terlipressin,
který je však, pro svou odlišnou farmakokinetiku, horší řiditelnost a vyšší počet
vedlejších efektů v těchto situacích méně vhodný. Proto je dosažitelnost krátkodobě
působícího vasopressinu na našem trhu velmi žádoucí.
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