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- „ Nedívej se na monitor, ale na pacienta!“

- technika: 

1) k dočasnému udržení vitálních funkcí

2) monitorovací technika k sledování parametrů 



XY

- 29 denní novorozenec s nadměrně zvětšeným břichem

- USG: výrazný ascites, susp. cystoid. struktúra v 
mezogastriu, přechodně nález cholecystolithiázy, trombóza 
v portál. řečišti vyloučena

- MR: velmi susp. cystoid. ložisko subhepaticky vpravo

- laboratoř: trvale tendence k hypokoagulaci

- lehké tachypnoe při vyšším stavu bránice, oběhově 
stabilní

- punkce ascitu, postupně se doplňuje



- 42.den života: exploratív. laparotómie

- peroperačně:  prosáknutí mezentéria, retroperitonea 
vpravo, kokardovitý žlučník, provedeno uvolnění žluč. cest

- jiná patológie není patrná

- kombinovaná i.v. a inhalač. anestézie, bez komplikací, 
dítě po extubaci předáno na JIP



- v odpoledních hodinách prosakování krev.  sekrece z dolního 
pólu jizvy - komprese, pak chirurg. revize na op. sále

- peroperačně: zdroj krvácení v podkoží, stavění koagulací, 
sutúra rány

- anestézie komb i.v. a inhalač., bez komplikací

- úvod inhalační, i.v. sval. relaxace, opiáty , krystaloidy

- dítě ponecháno zaintubováno

- plán péče: extubace další den na odd 



„Komplikace až teď začínají!“



Na překladišti

- během transportu ventilace ambuvakem
- na přesun rozpojení ETR a ambuvaku, na lůžku napojení na 
venilátor
- anest. sestra odchází z překladiště 
- sat 91%, při ventilaci s ambuvakem další rapidní pokles
- extubace, neúspěšná ventilace, reintubace, neúspěšná 
ventilace, výměna ambuvaků, úprava saturace
- hypoxicá bradykardie, 1 dávka adrenalinu, úprava srd. rytmu, 
v trvání do 3min
- zornice izo, fotoreakce + 
- extubace při překladu vs. nefunkčnost ambuvaku



Na oddělení

- extubace další den dopoledne

- dítě bez neurolog. deficitu

- pokles seróz. transudátu břicha

- pozvolné zatížení stravou toleruje, váhově pozvolna prospívá

- hyperfibrinogenémie, elevace D dimérů - profylakt. LMWH

- doba hospitalizace: 1 měsíc



Poučení

- aktuální číslo na monitoru neodráží jeho dynamický vývoj v 
čase

- počítej s možnými artefakty

- trpělivost

- nepouštět anesteziolog. sestru z překladiště před odvozem 
pac

- před použitím kontrola anest. vybavení

- mít náhradní plán



Děkuji za pozornost !


