
Kazuistika

• 28.1.2020 přijat na OPRIP A chlapec 15let s diagnózou fulminantně probíhající 
bronchopneumonie v terénu chřipky A (pozitivní PCR Influenza A)

• RA: chlapec žije s matkou v bytě, otec ve výkonu trestu, s rodinou bez kontaktu
• OA: dosud zdráv, fumátor elektronické cigarety, hraje florbal
• Váha 58kg, Výška 176cm
• EA: matka se v 12/19 vrátila z Ománu, poté prodělala virózu

Průběh hospitalizace:
• Při příjmu prohlubující se globální respirační insuficience, dyspnoe a hyposaturace
• NIV bez efektu, proto intubace s agresivní ventilační podporou
• I přes HFOV ventilaci oxygenace neuspokojivá, proto osloven ECMO tým jako ultimum 

refungium
• Souběžně probíhá objemová a vazopresorická podpora, podpora diurézy, substituční 

terapie Albuminu a intravaskulárního objemu
• 29.1.2020 KCH tým zajišťuje VV ECMO, pro technické limity pracoviště byl chlapec 

přeložen k další péči na ORIM 3
• Pro rozvoj MODS (septický šok, ARDS, AKI, DIC) vyžadující VV-ECMO a CVVHD s 

Cytosorbem. Obsluhu CVVHD zajišťuje tým dětské dialýzy, který dochází na ORIM a 
provádí výměnu setů a roztoků a zodpovídá za chod dialyzačního přístroje.

• Časně vyšitá TCHST, pro ŽOK z pravé plíce s nutností masivní transfúzní terapie 
indikována 17.2.2020 pravostranná pulmectomie s rouškovou tamponádou pravého 
hemitoraxu – ta po 31 dnech extrahována

• 23.2.2020 rozvoj dalšího septického stavu s MODS, proto pokračováno ve VV ECMO s 
CVVHD

• K weaningu analgosedace a ECMO přistoupeno 2.3.2020, postupně zaváděna RHB a 
korigována nutrice, ATB terapie upravována dle aktuálních laboratorních nálezů

• Po 51 dnech přistoupeno e spolupráci s KCH týmem k extrakci kanyl, i nadále 
ventilační podpora CPAP+PS s krátkými intervaly SV s HFO

• Zpět na OPRIP A přeložen 26.3.2020
• Při překladu při vědomí, subdepresivní ladění, z důvodu nutné kombinované 

analgosedace vyjádřen sy z odnětí opiátů (kompletní zbavení opiátů až 7/20)
• Ventilace: vstupně CPAP via TCHST, zavedený hrudní drén. V dalším období dochází ke 

klebsielové sepsi s MODS s hyperkapnickým respiračním selháním s nutností napojení 
NovaLung s ultraprotektivní ventilací, která po 11 dnech převedena zpět na 
konvenkční ventilaci

• Stav komplikován vznikem bronchiální píštěle vpravo s opakovaně nutnou revizí v CA a 
odstraňováním granulací a empyémů. Došlo k úpravě pahýlu hilu l.dx., pravý kmenový 
bronchus ponechán v délce 1,5cm

• Dekanylace proběhla 13.7.2020, po ORL kontrole HCD
• Oběh: při sepsi v dubnu 2020 2x úspěšná KPR, dále dlouhodobě vazopresorická 

podpora, která vysazena po stabilizaci stavu
• Vylučovací soustava: po překladu na OPRIP opět rámci MODS nutná CVVHD, celkem 6 

dnů, 2x vložena Cytosorbová kapsle
• I nadále nutná multioborová péče, zejména nutná následná péče se zaměřením na 

dechovou a celkovou rehabilitační péči, úpravu stavu výživy při sekundární 
gastroparéze a duodenogastrickém refluxu a péči o chronické rány (dekubity v oblasti 
sakra, pravého předloktí a levé kyčle a píštěle po ECMO kanyle)

• 22.7.2020 přeložen na standardní oddělení KDL FN Ostrava
• I zde pokračováno v rehabilitační péči, i nadále nutná parenterální podpora nutrice 

pro gastroparézu a zavedení jejunální sondy
• 25.7.2020 se objevují febrilie, vzestup CRP, RTG negativní, pozitivní hemokultury z 

PICC katetru i z periferie. Po zaléčení ATB již kultivace negativní.
• 18.8.2020 přeložen po 202 dnech hospitalizace ve stabilizovaném stavu do FN Motol k 

lůžkové rehabilitační péči

Dg. souhrn: 
• Septický šok, St. Aureus, Ps. Seruginosa, Influenza A
• Chřipka se zánětem plic
• Pneumonie způsobená Stafylokokem
• Pneumonie bilaterální, Infarsatio pulm. L.dx haemorrhagica totalis 15.2.20 –

hepatisatio pulm. L.dx
• ARDS, VV-ECMO 51dnů a 10 hodin (29.1. – 20.3.20), ECCOR
• MODS (ARDS, AKI, ALF, koagulace, vnitřní prostředí)
• Hemoragický šok, ŽOK, krvácení z pravého hemitoraxu
• AKI st. F dle RIFLE – s nutností eliminace (CRRT + CytoSorb)
• Akutní selhání jater, SPAD CRRT
• Pyotorax s píštělí
• Izolace
• Imobilita
• Gastroparéza, masivní gastroduodenální reflux
• Polyneuropatie kriticky nemocných

Operace:

• 11.2.20 Tracheostomia, dekanylace 13.7.20

• 17.2.20 Pneumonectomia l.dx

• 20.2.20 Revisio et canylatio hemithoracis thoracoscopica l.dx

• 30.3.20 Revisio et sanatio hemithoracis thoracoscopica l.dx

• 29.4.20 Fistula bronchopleuralis et empyema cavi pleuralis l.dx – revisio, thoileta et 
recannulatio thoracoscopica

• 11.5.20 Sanatio fistulae per resectionem styli bronchi principalis l.dx

• Opakované kanylace – v. brachialis l.sin, v. jugularis l.sin, v. subclavia l.dx, v. femoralis 
l.sin, v. femoralis l.dx
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Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče

CytoSorb
•mimotělní adsorbér sloužící k odstraňování 
cytokinů, myoglobinu a bilirubinu z krve
•funguje jako filtr, který zachytává toxické 
látky z krve
•za jediný den lze krev takto přefiltrovat i 
70krát, mění se v okruhu max. co 24hod.
•v rámci CytoSorb therapy existuje 
celosvětový registr, kde jsou umístěni 
pacienti (dětští i dospělí) léčení pomocí 
CytoSorb kapsle
•https://cytosorb-therapy.com/the-
studies/international-cytosorb-registry
•mezi prvními pediatrickými pacienty jsou 
děti z Itálie a Ruska z roku 2017
•nejmenším pacientem je 2 denní 
novorozenec (4kg)
•nejčastější dg. jsou septický šok, HUS, 
MODS
•v ČR zahájil léčbu CytoSorbem u dětí Dr. T. 
Zaoral v květnu 2019 ve FNO

Co bylo dál?
•Pravidelné kontroly v pneumologické, kardiologické, neurologické ambulanci a na ambulanci 
hrudní chirurgie ve FN Ostrava
•I nadále intenzivní dechová RHB a vertikalizace
•V 12/2020 přichází k hospitalizaci na OPRIP B pro febrilie, bez dušnosti, s mírnou progresí 
kašle. V laboratoři jen mírně zvýšené zánětlivé parametry, na RTG plic incipietní bazální 
pneumonie. Po krátkodobé inhalační a antibiotické léčbě bylo možné propuštění do domácí 
péče

Dekubit na hýždi

Dehiscence op.rány


