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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti anesteziologicko-

resuscitačního oddělení (dále jen ARO) na výpadek dodávky kyslíku ve spojitosti s jeho 

zvýšenou spotřebou během pandemie onemocnění COVID-19. 

Teoretická část charakterizuje kyslík jako chemický prvek a poté se zaměřuje na jeho 

roli ve spojitosti s lidským zdravím a zdravotnictvím. Zmiňuje možnosti výroby, 

skladování a distribuce medicinálního kyslíku, dále principy oxygenoterapie a nebezpečí 

s kyslíkem spojená. V návaznosti na předchozí kapitolu popisuje kazuistiky nežádoucích 

událostí (dále jen NU), které jsou spojovány s intenzivnějším používáním medicinálního 

kyslíku ve zdravotnických zařízeních (dále jen ZZ) za účelem léčby pacientů zasažených 

onemocněním COVID-19. Následně se zaměřuje na samotné onemocnění COVID-19 

a zdravotnická zařízení zvolená pro účel výzkumu. 

Výzkumná část analyzuje data získaná zpřístupněním provozních řádů a na základě 

rozhovorů s odpovědnými pracovníky vybraných nemocnic. Získané informace jsou 

mimo jiné zpracovány formou tabulek a grafů, a vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. 

V diskuzi jsou následně komparována obě zdravotnická zařízení. 

V závěru jsou shrnuty výsledky diplomové práce. Zároveň je zhodnoceno naplnění 

stanovených cílů a hypotéz. Výsledkem je návrh metodického opatření pro zefektivnění 

bezpečnosti práce personálu ARO. 

 

 

 

Klíčová slova 

medicinální kyslík; zásobování kyslíkem; nežádoucí událost; oxygenoterapie; 

COVID-19; anesteziologicko-resuscitační oddělení 
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the evaluation of the preparedness of the anesthesiology 

and resuscitation department for oxygen supply failure in connection with its increased 

consumption during the COVID-19 pandemic. 

The theoretical part characterizes oxygen as a chemical element and then focuses on 

its role in connection with human health and healthcare. It mentions the possibilities of 

production, storage, and distribution of medicinal oxygen, as well as the principles of 

oxygen therapy and the dangers associated with oxygen. Following on the previous 

chapter, it describes case reports of adverse events which are associated with more 

intensive use of medicinal oxygen in healthcare facilities for the treatment of patients 

affected by COVID-19. Subsequently, it focuses on the COVID-19 disease and the 

medical facilities which were selected for the purpose of the survey. 

The research part analyses the data obtained by making the operating rules available 

and based on interviews with the responsible staff of selected hospitals. The obtained 

information is also processed in tables and graphs and assessed using SWOT analysis. 

Both medical facilities are then compared in the discussion. 

The results of the diploma thesis are summarized in the conclusion. Besides, the 

fulfillment of set goals and hypotheses is assessed. The output of this thesis is a draft of 

methodological procedure to enhance the occupational safety of anesthesiology and 

resuscitation department staff. 

 

 

 

Keywords 

medicinal oxygen; oxygen supply; adverse event; oxygen therapy; COVID-19; 

anesthesiology and resuscitation department 
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1 ÚVOD 

Medicinální kyslík byl po dlouhá léta považován za naprosto běžnou součást 

zdravotnictví. Své využití nachází zejména u osob s dýchacími obtížemi, ale současně se 

uplatňuje i u ostatních pacientů, kterým je poskytována zdravotní péče v souvislosti 

s jinou diagnózou. Vzhledem k tomu, že se jedná o léčivý přípravek, který se využívá na 

denní bázi, nemocnice jsou na něm značně závislé. Jeho nedostatek je dnes, v moderním 

světě a ve vyspělých zemích, obtížně představitelnou záležitostí. Stejně jako vodu, teplo 

či elektrickou energii, vnímáme i tuto komoditu jako nepostradatelnou pro zajištění 

každodenního provozu zdravotnického zařízení. Z tohoto důvodu jsou dodávky 

medicinálního kyslíku součástí procesu plánování, a to jak za běžné situace, tak v režimu 

výpadku obvyklého zásobování. Zároveň je důležité dbát na ochranu zdrojů kyslíku 

a připravit se na možné nežádoucí či mimořádné události, které by způsobily jeho 

krátkodobý, ale i dlouhodobý výpadek. 

V období, kdy svět zasáhla pandemie onemocnění COVID-19, byl význam 

medicinálního kyslíku umocněn. Přestože doporučení a postupy v léčbě tohoto 

onemocnění byly průběžně modifikovány, kyslík byl po celou dobu jedním ze zásadních 

principů terapie. Virus SARS-CoV-2 způsobující toto onemocnění si po celém světě 

nejenom vyžádal miliony obětí, ale zároveň prověřil připravenost a schopnost reakce 

zdravotnického systému na situaci, která se rozvinula do nečekaných rozměrů. Oproti 

běžné situaci spotřeba kyslíku několikanásobně vzrostla. V návaznosti na to došlo i ke 

zvýšení poptávky po medicinálním kyslíku, který se v krátkém časovém období stal velmi 

žádanou komoditou. Zároveň však panovaly obavy, zda bude dostupný pro všechny 

a v dostatečném množství. V některých mimoevropských zemích pak docházelo 

z důvodu nedostatku kyslíku k omezení jeho přívodu pouze pro pacienty, kteří byli virem 

postiženi nejzávažněji. Mimoto byly evidovány i případy, kdy došlo k jeho úniku, 

následnému požáru a případně i výbuchu. Řada těchto událostí měla tragické následky 

jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti na výpadek dodávky 

medicinálního kyslíku a jeho možný únik. Téma bylo zvoleno na základě alarmujícího 

nárůstu nežádoucích událostí, jejichž vznik je přisuzován intenzivnějšímu používání 

medicinálního kyslíku v souvislosti s léčbou onemocnění COVID-19. 
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem diplomové práce je zhodnocení připravenosti ARO na výpadek dodávky kyslíku 

a možnosti jeho úniku do uzavřených prostor nemocnice během pandemie COVID-19.  

V teoretické části práce bude charakterizován kyslík jako chemický prvek a jeho role 

ve vztahu ke zdravotnictví a lidskému zdraví. Dále bude předmětem popis onemocnění 

COVID-19 a jednotlivá ZZ, která jsou spojená s provedením výzkumu. 

Výzkumná část si klade za cíl zmapovat zdroje medicinálního kyslíku, systém jeho 

dodávky do ZZ včetně specifik během pandemie onemocnění COVID-19, dále 

připravenost na narušení dodávky kyslíku a jeho možný únik, a v neposlední řadě také 

analyzovat údaje o počtu COVID pozitivních pacientů hospitalizovaných na ARO 

včetně parametrů, na jejichž základě u nich byla indikována oxygenoterapie. 

Pro účely výzkumné části byly stanoveny dvě hypotézy: 

1) V průběhu pandemie onemocnění COVID-19 došlo k výraznému navýšení spotřeby 

medicinálního kyslíku a v návaznosti na to i k úpravě systému dodávky kyslíku do ZZ. 

2) Nemocnice disponuje několika zdroji medicinálního kyslíku pro zachování 

zásobování v případě narušení funkce některého z nich. 

Výstupem bude vytvoření návrhu metodického opatření pro zefektivnění bezpečnosti 

práce pro personál ARO. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Kyslík jako chemický prvek 

„Člověk byl stvořen ze Země a žije ze vzduchu, jelikož ve vzduchu se nachází tajná 

strava života“. Těmito slovy z roku 1604 polský alchymista Michal Sendivoj ze Skorska 

vyjádřil své povědomí o prvku, který v současné době známe pod názvem kyslík. 

Samotný objev však bývá předmětem polemiky. Přestože se diskutuje o dřívějších 

náznacích přípravy kyslíku, podíl na této události se obvykle dělí mezi dva muže. Prvním, 

kdo přispěl k objevu kyslíku, byl švédský lékárník Carl Wilhelm Scheele. Své poznatky 

však publikoval až po několika letech. Nezávisle na něm mezitím anglický chemik 

a filozof Joseph Priestley vyrobil kyslík prostřednictvím experimentu, při kterém nechal 

dopadat sluneční světlo na oxid rtuťnatý. Oba si uvědomovali, že kyslík podporuje hoření, 

avšak o této skutečnosti uvažovali chybně. Ke správnému závěru, že je kyslík reagující 

složkou vzduchu dospěl o pár let později francouzský chemik a šlechtic Antoine 

Lavoisier. Na základě mylné domněnky, že kyslík je determinujícím elementem všech 

kyselin, tento prvek pojmenoval oxygène, tedy „kyselinu tvořící“. Od toho byl následně 

odvozen latinský název oxygenium a kyslíku přiřazena chemická značka O. 

Autorem českého názvu kyslík je rakouský a český vysokoškolský pedagog Jan 

Svatopluk Presl [1]. 

3.1.1 Fyzikální a chemické vlastnosti 

Za normálních podmínek se jedná o bezbarvý plyn bez chuti a zápachu s hustotou 

1,429 kg/m3. V kapalné a pevné formě má však světlemodrou barvu. V podmínkách 

normálního atmosférického tlaku, který je definován hodnotou 101,3 kPa, dosahuje tání 

při teplotě cca −220 °C a varu při −183 °C. Zatímco ve vodě je jeho rozpustnost omezená, 

v organických rozpouštědlech je až desetkrát lepší. Se vzrůstající teplotou však tato 

vlastnost klesá. Z hlediska kovových vlastností se jedná o typický nekov [2]. 

Od ostatních prvků 16. skupiny (chalkogenů) se kyslík odlišuje výrazně vyšší hodnotou 

elektronegativity, díky které může vytvářet vazby prostřednictvím vodíkových můstků. 

Naopak málo výrazná je schopnost řetězení [3]. Zároveň je tento prvek znám pro 

svou vysokou reaktivitu a silné oxidační vlastnosti. Slučuje se se všemi prvky s výjimkou 
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některých vzácných plynů. Tyto reakce mají většinou exotermní charakter [2]. Jestliže 

k reakci látky s kyslíkem dochází za normální teploty, probíhá pomalu. V případě 

vzestupu teploty se rychlost oxidace zvyšuje. Jsou-li oxidační reakce provázeny vznikem 

tepelného a světelného záření, nazývají se hoření [4]. Kyslík sám o sobě není hořlavý, ale 

hoření aktivně podporuje a urychluje. Ovzduší, které je obohaceno kyslíkem, může u řady 

materiálů, které jsou běžně považovány za relativně nehořlavé, způsobit urychlení hoření 

a jeho vystupňování [5]. 

3.1.2 Příprava a výroba  

V laboratorních podmínkách lze kyslík připravit termickým rozkladem některých jeho 

sloučenin. Nejběžněji je příprava kyslíku založena na oxidaci peroxidu vodíku [6]. 

Průmyslově lze kyslík vyrobit několika způsoby. Prakticky se nejčastěji získává 

prostřednictvím frakční destilace zkapalněného vzduchu. Jedná se o poměrně energeticky 

náročný proces, který probíhá v kryogenních zařízeních určených k separaci vzduchu. 

Ten je jako vstupní surovina nasáván z venkovního prostředí a poté filtrován za účelem 

odstranění prachových nečistot. Následně je stlačením a ochlazením odstraněna voda. 

Po zachycení oxidu uhličitého, těžších uhlovodíků, vodní páry a dalších nečistot v plynné 

formě je dále vzduch ochlazen na teplotu blízkou zkapalnění. V  důsledku zkrápění 

proudem kapalného dusíku v rektifikační koloně dochází poté k úplnému zkapalnění 

vzduchu. Nakonec probíhá separace a rozdělení vzduchu na hlavní složky – kyslík, dusík 

a argon [7]. Obvyklým produktem je 99,5% kyslík s příměsí převážně argonu, avšak 

v případě potřeby lze dosáhnout čistoty až 99,999 % jednotlivých složek. Druhý způsob 

výroby kyslíku, adsorpce na molekulových sítech, využívá sorpčních vlastností 

přírodních nebo uměle připravených jílovitých látek, tzv. zeolitů. Vstupuje-li do těchto 

adsorbérů vzduch vyčištěný od nečistot, dochází k zachycení dusíku. Dokud se povrch 

zeolitu dusíkem neobsadí, vychází ven čistý kyslík, který je jímán do zásobníků [8].  

Produktem této technologie je obvykle kyslík s čistotou 90–95 %. V rámci dalšího 

způsobu výroby se kyslík získává jako vedlejší produkt při výrobě vodíku. Elektrolytický 

rozklad vody je však metodou finančně nákladnou a zároveň náročnou na spotřebu vody. 

Základním vybavením je elektrolyzér s kladnou a zápornou elektrodou. K výrobě kyslíku 

slouží anoda, na jejímž povrchu se nacházejí kovy umožňující párování atomárního 

kyslíku do molekul. Naopak katoda slouží k výrobě vodíku. Díky membráně 
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elektrolyzéru však nedochází ke vzájemnému mísení a oba plyny jsou jímány odděleně 

[7]. 

3.1.3 Výskyt  

Kyslík je nejrozšířenějším prvkem na Zemi, kde je zastoupen převážně vázaný 

ve formě anorganických, ale i organických sloučenin. Elementárně se v množství dvaceti 

jedna objemových procent vyskytuje v atmosféře. Po dusíku, který ve vrstvě plynů 

obklopující planetu Zemi převažuje, se tak jedná o druhou nejvýznamnější složku 

atmosféry [6]. Podílí se však i na tvorbě hydrosféry, litosféry a biosféry [5]. V přírodě se 

vyskytuje ve třech stabilních izotopech. Nejvíce zastoupený je izotop 16O (99,76 %), méně 

pak zbylé dva izotopy 17O (0,04 %) a 18O (0,2 %) [2]. V rámci alotropie vytváří dvě 

modifikace – biatomickou molekulu O2, kde jsou atomy spojeny dvojnou vazbou, 

a triatomický O3 neboli ozon [4]. Atomární kyslík lze získat rozštěpením molekuly 

kyslíku po dodání energie např. v podobě UV záření či elektrického výboje [6]. 

3.1.4 Biologický význam  

Dle současného vědeckého poznání existuje život na Zemi přinejmenším 3,5 miliardy 

let. Přes všechny etapy prošel neuvěřitelnou změnou a zásadní podíl na tom měl právě 

kyslík. Tento nenápadný, avšak nesmírně důležitý prvek se během evoluce účastnil 

mnoha důležitých a zásadních procesů, které vedly k rozvoji a diverzifikaci tehdejších 

druhů. Nakonec umožnil organismům, aby opustily relativně stabilní prostředí oceánů 

a osídlily i pevninu. Přestože se jeho koncentrace v ovzduší různě měnila, než došlo 

k jejímu ustálení, význam tohoto prvku je neoddiskutovatelný. Stále je považován za 

předpoklad biologického života na Zemi, a proto je označován jako prvek biogenní, tedy 

život tvořící [1]. Pro přežití většiny organismů je nezbytný zejména v rámci přeměny látek 

a výroby energie. Metabolické procesy, které probíhají za přítomnosti dostatečného 

množství molekulárního kyslíku, jsou označovány jako aerobní. Jedním z nich je 

i buněčné dýchání, prostřednictvím kterého získávají buňky za pomoci kyslíku z živin 

nezbytnou energii, která je dále využitelná pro buněčné děje [9]. 
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3.1.5 Využití 

Pro své vlastnosti se kyslík často využívá v hutní výrobě, neboť zlepšuje energetickou 

účinnost, urychluje reakce a zvyšuje teplotu plamene. Zároveň však nedochází 

k výraznému navýšení objemu odpadních plynů a specifická spotřeba paliva klesá. 

Používá se např. při zkujňování oceli, žárové rafinaci mědi, ale i v peci pro tavení glazur. 

Efektu v podobě zvýšení teploty plamene se využívá i při zpracovávání kovů v rámci 

autogenního svařování, nahřívání, rovnání, metalizace a řezání plamenem. Dále se kyslík 

uplatňuje ve sklářském průmyslu při tavení v pecích, svařování, zatavování ostrých 

okrajů a při leštění skla plamenem. Chemický průmysl využívá kyslík pro jeho vlastnosti 

za účelem ovlivnění procesů oxidace, při zplyňování uhlí a také pro bělení celulózy, 

jestliže není dostupná technologie bělení chlorem. Vedle chemického průmyslu má 

rozsáhlé použití i v jiných oblastech, jako je spalování odpadů, čištění odpadních vod, 

sanace kontaminovaných zemin a úprava pitné vody. Zvláštní význam má tento prvek 

v oboru zdravotnictví, kde se používá jako léčivý přípravek [7]. 
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3.2 Medicinální kyslík  

Kyslík je jedním z primárních požadavků na mnoha úrovních zdravotnického systému. 

Společně s ním se v oblasti péče o lidské zdraví využívá ve zdravotnictví široká škála 

plynů, které jsou souhrnně označovány jako medicinální. Pro své účinky se staly 

nepostradatelnou složkou v mnoha odvětvích zdravotnictví a nachází tak široké využití 

v diagnostických i léčebných postupech [10]. Jedná se o plyny či směsi plynů, které jsou 

na základě platné legislativy zároveň klasifikovány jako léčivé přípravky. Dle zákona 

č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů se léčivým 

přípravkem rozumí jakákoli látka či kombinace látek, kterou lze použít u lidí nebo u zvířat 

za účelem ovlivnění, obnovení či úpravy fyziologických funkcí nebo pro stanovení 

lékařské diagnózy. Vlastnosti takové látky však nejsou v případě onemocnění lidí nebo 

zvířat vázány pouze na léčebný charakter, ale lze je využít i preventivně [11]. 

3.2.1 Výroba, skladování a distribuce 

Medicinální kyslík může být vyráběn, skladován a dodáván buď v kapalném stavu 

jako kryogenní kapalina nebo v podobě stlačeného plynu [12]. Otázka volby vhodného 

zdroje medicinálního kyslíku je závislá na mnoha faktorech. Je třeba vzít v úvahu 

zejména množství plynu, které je v ZZ třeba, dále zohlednit kapacitu, počáteční 

a průběžné provozní náklady, dostupnou infrastrukturu a dodavatelský řetězec. Ještě před 

výběrem samotného zdroje je zároveň důležité přemýšlet i nad přístupem k servisním 

službám a případným náhradním dílům, pokud by došlo k nějaké poruše [13]. 

Stejně jako na jiné léčivé přípravky, i na medicinální kyslík se vztahují požadavky 

specifikované ve vyhlášce č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv. V rámci tohoto 

legislativního dokumentu je mimo jiné upraveno povolování výroby a distribuce léčivých 

přípravků a zároveň jsou stanovena pravidla správné výrobní a distribuční praxe. Jedná 

se o prováděcí právní předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech, který zároveň 

zapracovává příslušně směrnice Evropské unie [14]. Oblast výroby medicinálních plynů 

dále blíže specifikuje pokyn Státního ústavu pro kontrolu léčiv s označením VYR-32 

doplněk 6 verze 1 vycházející z dokumentů vydaných Evropskou unií [15]. Dozor nad 

dodržováním podmínek správné výrobní a distribuční praxe je zajišťován inspekční sekcí 

ústavu, která je zároveň pověřena vydáním certifikátů správné výrobní praxe [14]. 
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Kyslík v kapalné formě 

Kyslík je nejčastěji distribuovaným medicinálním plynem ve formě kapaliny. Jeho 

hlavní výhodou v této podobě je mnohonásobně menší objem v porovnání s plynným 

stavem [5]. Naopak nevýhodou je závislost na externích mechanismech dodavatelského 

řetězce, neboť jeho výroba probíhá v kryogenních aparaturách u smluvně zajištěného 

dodavatele. Teprve poté se kyslík distribuuje k samotnému spotřebiteli. Je tedy nutné, aby 

samotné dodávce kyslíku předcházel proces plánování a včasného objednání [6]. 

Následnou distribuci do ZZ obvykle zabezpečuje výrobce nebo jeho dopravce. Během 

přepravy je hluboce zchlazený zkapalněný plyn uchováván v dobře izolovaných 

kryonádobách. V případě, že má cílové zařízení instalovaný zásobník, je kyslík 

dopravován automobilovými cisternami [5]. Místo, kde probíhá jejich plnění, by pro 

zachování bezpečnosti mělo splňovat určité atributy. Povrch, na kterém dochází 

k napojení přívodu kryogenní kapaliny, musí být buď z betonu anebo z kovu, který je 

odolný vůči nízkým teplotám. Naopak nesmí být tvořen asfaltem, a to z důvodu možné 

bouřlivé reakce v případě rozlití kapalného kyslíku. Zaměstnanci, kteří provádějí obsluhu 

zařízení, musí být mimo jiné řádně proškoleni a obeznámeni se zásadami manipulace 

a potenciálním nebezpečím. Současně by měli provádět vizuální kontrolu, zda nedochází 

k průsaku kapaliny z plnících armatur. Systém musí být navržen tak, aby umožnil rychlé 

a bezpečné přerušení průtoku kryogenní kapaliny. Ať už z bezpečnostních důvodů 

či v rámci běžného postupu. Zároveň by jeho součástí měly být prvky, které by zamezily 

přeplnění cisterny. Mimoto je důležité eliminovat možný výskyt nežádoucí kontaminace. 

Případné znečistění by mělo být zjištěno v rámci doporučované analýzy produktu [17]. 

Další možností distribuce kapalného kyslíku je přeprava v malých dodávkových 

jednotkách či kontejnerech. Během transportu a při manipulaci je vzhledem k rizikům 

spojeným s vyšším tlakem nutné postupovat se zvýšenou opatrností [5]. Silniční doprava 

hluboce zchlazeného kapalného kyslíku se řídí Dohodou o mezinárodní přepravě 

nebezpečných věcí (dále jen ADR), čemuž odpovídají i podmínky přepravy. Vozidlo 

dopravující kyslík v této podobě je označeno tabulkou s identifikačním číslem 

nebezpečnosti 225 (tzv. Kemlerův kód) a identifikačním číslem látky 1073 (tzv. UN kód) 

[7]. 
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Jestliže je medicinální kyslík do cílového ZZ přepravován automobilovou cisternou, 

probíhá po jeho dodání přečerpání do stabilního zásobníku. Z hlediska struktury se jedná 

o dvouplášťovou nádobu, ve které je kyslík ve formě kapaliny skladován přibližně při 

teplotě − 183 °C. Ze zásobníku se kyslík dostává do odpařovací stanice, díky které dochází 

k postupnému odpařování a přeměně kapalného kyslíku na formu plynnou. Děje se tak 

na základě rozdílu teploty uskladněné kapaliny a teploty okolního prostředí. Aby byl 

v okolí zachován kontinuální průtok vzduchu a tím pádem zároveň i princip funkce, 

bývají zásobníky obvykle umístěny pod širým nebem. Vysrážením okolní vzdušné 

vlhkosti však může docházet k povrchové námraze a kvůli té k nedostatečnému odparu. 

V případě, že, konstrukce odpařovače namrzá, dochází ke ztrátě účinnosti, spotřeba se 

navyšuje zhruba o 5 až 10 % a dál se dostává vlhký kyslík, který s sebou nese část 

kapaliny. Spíše než ztráta účinnosti je zde však podstatná bezpečnost dodávek, neboť do 

rozvodu by se měl dostávat pouze kyslík v plynné fázi. Proto je třeba případnou námrazu 

odstranit. Důležité je i udržování správného provozního tlaku, a proto je plynný kyslík 

nejprve přiváděn do redukční stanice či panelu. Jejich součástí je bezpečnostní pojistný 

ventil zabezpečující rozvody proti zvýšení pracovního tlaku. Poté je plyn veden do 

centrálního potrubního systému, který zajišťuje jeho distribuci do jednotlivých částí ZZ. 

V prostorách oddělení je potrubní systém vyveden na povrch a osazen tzv. ukončovacími 

prvky, v rámci kterých je konečné vyústění provedeno plynovou zásuvkou 

(tzv. rychlospojkou) bílé barvy. Prostřednictvím pevného napojení či ohebné hadice 

dochází k připojení průtokoměrů s příslušenstvím anebo samotných přístrojů, jako jsou 

inkubátory, anesteziologické přístroje, plicní ventilátory a jiná zařízení určená pro 

aplikaci medicinálního kyslíku [5]. 

Požadavky na potrubní rozvody přivádějící medicinální kyslík jsou blíže 

specifikovány v aktuálně platné normě ČSN EN ISO 7396-1 ED.2. Kromě toho tato část 

normy zahrnuje i požadavky na napájecí, řídící, monitorovací a alarmové systémy 

a zaměřuje se i na nezaměnitelnost prvků různých plynových a podtlakových systémů. 

Tímto předpisem by se měla řídit všechna zařízení poskytující zdravotní péči, a to bez 

ohledu na jejich typ, velikost, umístění či rozsah služeb. Cílem je mimo jiné zajistit 

nezaměnitelnost jednotlivých potrubních rozvodů, správnou instalaci a značení, použití 

vhodných materiálů a kontinuální dodávku plynů v určené kvalitě včetně bezpečnostních 

prvků pro její zajištění [18]. 
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Kyslík v plynné formě 

S medicinálním kyslíkem v plynné formě je z hlediska výroby, skladování a distribuce 

spjato několik možností, neboť na rozdíl od kapalného kyslíku ho lze vyrábět i přímo 

v místě spotřeby neboli on-site. Za tímto účelem jsou některá ZZ vybavena kyslíkovými 

koncentrátory, které mohou představovat bezpečný, efektivní a spolehlivý zdroj kyslíku 

s nízkými až středními provozními náklady. Principem jejich funkce bývá technologie 

střídavé tlakové adsorpce, prostřednictvím které je ze vzduchu odstraňován dusík. Tím 

vzniká zdroj kyslíku o koncentraci v rozmezí 90 až 96 %. Aby bylo zajištěno jejich 

správné fungování a soustavná dodávka kyslíku, vyžadují tato zařízení nepřetržitý 

a spolehlivý přívod elektrického proudu a pravidelnou preventivní údržbu. Pro případ 

výpadku se jako záložní řešení doporučují tlakové lahve [13]. 

Jestliže je kyslíkový koncentrátor používán pouze na lokální úrovni, jedná se 

o samostatný zdravotnický prostředek, který se používá pro dodávku kyslíku vedle lůžka 

nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Lze ho přesouvat, neboť je přenosný, ale rovněž bývá 

stacionárně upevňován v prostoru určeném pro pacienty. V případě použití v kombinaci 

s průtokoměrem, který umožňuje rozdělení výstupního toku plynu, lze koncentrátor 

využít pro přivádění kyslíku několika pacientům zároveň. Nevýhodu však představuje 

nízký výstupní tlak, tudíž tento zdroj obvykle není vhodný pro ventilátory. Údržbu by 

měli provádět vyškolení technici, ale zároveň je důležitá středně intenzivní péče ze strany 

uživatele spočívající v čištění filtrů a vnějšího čištění zařízení [13]. 

Kyslíkový koncentrátor používaný na centrální úrovni, umožňuje dokonce dvojí 

distribuční mechanismus. První možností je doplňování lahví, které mohou být připojeny 

k rozvodným systémům v rámci koncentrátoru. Druhou možnost pak představuje 

distribuce plynného kyslíku do centrálního rozvodného systému. Z hlediska klinického 

použití je výhodou, že tento zdroj lze použít pro veškeré potřeby, které jsou spojené 

s kyslíkem včetně vysokotlakých dodávek. Systém však vyžaduje poměrně výraznou 

údržbu odborně vyškolenými techniky [13]. 

V případě, že ZZ nedisponuje vlastním zdrojem pro výrobu plynného kyslíku, jsou 

jeho dodávky předmětem smlouvy s externím subjektem. Produkt je poté do cílového 

zařízení distribuován jako stlačený plyn uskladněný v uzavíratelných tlakových 

nádobách, které se označují jako lahve [12]. Jejich plnění může provádět pouze 
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organizace, které bylo za tímto účelem vydáno oprávnění. Pracovníci vykonávající tuto 

činnost musí být v obsluze plnícího zařízení zaškolení. Zároveň musí být způsobilí po 

zdravotní stránce a prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy, dokumentací 

požární ochrany a poplachovými směrnicemi [19]. 

Následnou distribuci do ZZ obvykle zabezpečuje výrobce nebo jeho dopravce. Pro 

přepravu tlakových nádob silničními vozidly platí ADR. Vozidlo přepravující stlačený 

kyslík nese označení s identifikačním číslem nebezpečnosti 25 a identifikačním číslem 

látky 1072. Lahve musí být řádně označeny a náklad adekvátně upevněn proti 

samovolnému pohybu a případnému posunutí. Uzávěry a kryty lahví musí být dostatečně 

spolehlivé a pevné, aby nedošlo k jejich uvolnění [7]. S ohledem na riziko exploze nesmí 

být kyslík přepravován společně s mastnými látkami jako jsou mazadla, tuky apod. [19]. 

Po dodání tlakových lahví do cílového zařízení je zajištěno jejich uskladnění na čistém, 

suchém a dobře větraném místě. Nádoby by neměly být uchovávány v podmínkách 

usnadňujících korozi. Mělo by se jednat o kryté prostory, neboť lahve nesmí být 

vystaveny teplotám nad 50 °C. Zároveň by měly být umístěny mimo dosah hořlavých 

plynů a zdrojů tepla nebo vznícení. Důležitou zásadou je skladování lahví ve svislé poloze 

a jejich zajištění proti převrácení, nárazu a zásahu nepovolaných osob [20]. Před 

samotným použitím je důležitým krokem kontrola stavu nádoby. V případě jakékoli 

závady je lahev vrácena zpět dodavateli s uvedením důvodu [19]. 

Kyslíkové lahve se vyskytují v řadě variant a velikostí v rozmezí od dvou až do 

padesáti litrů. Od jejich velikosti se zpravidla odvíjí i způsob využití. Malé lahve se 

většinou používají přímo v blízkosti pacienta (např. během transportu za současné 

potřeby dodávky kyslíku). Velké lahve se naopak často používají za účelem zásobování 

centrálních rozvodných systémů nebo jejich dílčích částí v rámci zařízení. V takovém 

případě jsou jejich skupiny paralelně propojeny [12]. Kyslík tak může být veden přímo 

do konkrétních oblastí ZZ či na jednotlivá oddělení. Často se však jedná pouze o záložní 

možnost pro případ, že by došlo k narušení dodávky z primárního zdroje kyslíku. Pokud 

by byly lahve jediným zdrojem v ZZ, bylo by zapotřebí robustního dodavatelského 

řetězce pro zajištění neustálé dostupnosti medicinálního kyslíku. Kromě toho by muselo 

být navýšeno množství tlakových lahví, z čehož by pramenila zvýšená ekonomická 

náročnost, neboť i za standardní situace jsou průběžné provozní náklady poměrně vysoké. 
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Výdaje se běžně týkají zálohy a pronájmu lahve, dále jejího doplňování a dopravy do ZZ 

[13]. 

Pro minimalizaci rizika záměny medicinálních plynů by tlakové lahve měly být 

jednoznačně identifikovatelné. Prostředkem pro dosažení tohoto záměru je značení, které 

podléhá platným technickým normám [5]. S ohledem na uskladněnou látku je každá 

tlaková lahev barevně označena v souladu s normou ČSN EN 1089-3. Pro snadné odlišení 

lahví s medicinálními plyny je těleso lahve vždy natřeno bílou barvou, která je specifická 

pouze pro tento účel. V případě medicinálního kyslíku bílá barva použita i pro označení 

hrdla lahve [21]. Dalším způsobem pro rozlišení jednotlivých plynů je používání 

bezpečnostních nálepek. Jejich účelem je nejen usnadnění identifikace lahve a jejího 

obsahu, ale i upozornění na závažná nebezpečí, která jsou s danou látkou spjatá. Dále 

mohou sloužit pro interpretaci jiných základních informací a případných doplňujících 

instrukcí, které jsou spojené s bezpečnostními opatřeními. Provedení nálepek, jejich 

obsah a používání stanovuje norma ČSN EN ISO 7225. Dle tohoto předpisu musí být 

umisťovány a udržovány tak, aby byla zachována jejich viditelnost a čitelnost [22]. 

3.2.2 Nebezpečí a rizika 

Jak již bylo zmíněno, medicinální kyslík je pro lidský organismus zdrojem mnoha 

benefitů. Zároveň je však nutné si uvědomit, že s ohledem na jeho vlastnosti a také na 

způsoby skladování s sebou přináší určitá nebezpečí. Na rozdíl od dusíku nebo jiných 

inertních plynů je kyslík velmi reaktivním prvkem a zároveň nejběžnějším oxidačním 

plynem [23]. Aby byla možná rizika co nejvíce eliminována, je kromě aplikace 

bezpečnostních opatření a použití adekvátních ochranných prostředků důležitá také 

základní znalost vlastností kyslíku [24]. 

Nebezpečí zvýšené hořlavosti 

Vznik hoření je obecně podmíněn přítomnosti třech elementů, které lze znázornit 

prostřednictvím trojúhelníku hoření (viz obrázek 1). Jedná se o hořlavou látku, účinný 

iniciační zdroj a oxidační prostředek v dostatečném množství. V případě, že kterýkoli 

z těchto prvků chybí, nejsou naplněny nezbytné podmínky a hoření nenastane [25]. 
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Obrázek 1 – Trojúhelník hoření [26] 

  

Kyslík je sám o sobě nehořlavý, nicméně jako oxidační plyn podporuje hořlavost 

jiných látek. Materiály, na které se za běžných podmínek pohlíží jako na relativně 

nehořlavé, mohou v atmosféře obohacené kyslíkem, zejména pod tlakem, začít hořet. 

Látky, které jsou na vzduchu běžně hořlavé, se v takovém prostředí snadněji vznítí a jejich 

hoření bude intenzivnější. V systémech obsahujících kyslík pod tlakem, mohou hořet 

v zásadě všechny organické materiály, včetně většiny kovů a kovových slitin (např. na 

podkladě vznícení nečistot) [27]. 

Nebezpečí spojené se zvýšenou hořlavostí se váže zejména na situace, kdy dochází 

k nadměrnému obohacení ovzduší kyslíkem. K tomu může docházet zejména v plnicích 

stanicích, dále v zařízeních, kde se kyslík používá jako medicinální plyn a také obecně 

v prostorech, kde jsou kyslíkové nádoby nebo lahve skladovány, manipuluje se s nimi 

či se zde provádí jejich údržba. I malý vzestup hladiny kyslíku v ovzduší může zapříčinit 

vznik nebezpečné situace, neboť koncentrace vyšší než 23,5 % vytvářejí větší riziko 

požáru, než tomu je u normálního vzduchu. Čím vyšší je procento obohacení v ovzduší 

nebo v kyslíkovém systému, tím nižší je energie potřebná ke vznícená a také teplota, při 

které k této reakci dochází. Zároveň platí, že reakce je razantnější a také se zvyšuje 

teplota, rychlost a destruktivní schopnost plamene [27]. Některé zdroje dokonce uvádějí, 

že při zvýšení obsahu kyslíku v okolní atmosféře na 24 % se zvyšuje rychlost spalování 

dvojnásobně. Jestliže se podíl kyslíku zvýší na 40 %, může být rychlost spalování až 

desetkrát větší [5]. Příklad takové reaktivity je uveden na obrázku, který znázorňuje 

rychlost hoření bavlněného materiálu v závislosti na procentuálním zastoupení kyslíku 

v ovzduší. Z vyznačené křivky lze odvodit, že v případě bavlny dochází k vystupňování 

hoření při obohacení atmosféry kyslíkem přibližně na hodnotu 35 %. Přestože po nárůstu 

koncentrace kyslíku na 40 % nedosahuje rychlost spalování až desetinásobku oproti 

standardní situaci, stále se jedná o významný rozdíl [27]. 
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Obrázek 2  – Rychlost hoření bavlny v ovzduší se zvyšujícím se podílem kyslíku [27] 

Příčin vznícení lze rozlišit několik. V případě ovzduší obohaceného kyslíkem mohou 

být zdrojem elektrické jiskry či jiskry způsobené broušením nebo třením [27]. 

Nebezpečná může být také situace, kdy dojde k nasycení oděvu kyslíkem, neboť jeho 

vznícení může být zapříčiněno pouhým vlivem statické elektřiny [5]. Významné riziko 

s sebou přináší také přítomnost otevřených ohňů či přímých plamenů, které jsou 

spojovány zejména s kouřením, ale i svařováním a jinými pracemi. Naopak v případě 

systémů, jejichž součástí je kyslík pod tlakem, nejsou potenciální zdroje vznícení tak 

zřejmé jako u ovzduší obohaceného kyslíkem. Ke vzniku požáru tak může docházet 

snadněji, neboť vyšší tlak má obvykle za následek snížení teploty vznícení, a zároveň je 

spojen se zvýšením rychlosti spalování. Zdrojem mohou být opět elektrické jiskry či tření, 

ale i mechanický ráz, velká rychlost plynu s přítomností částeček a ohřívání adiabatickou 

kompresí. Jednou z nejběžnějších příčin vzniku požáru v kyslíkovém systému je jejich 

nesprávný provoz a údržba. Na vážných nehodách se však může podílet také nevhodný 

návrh konstrukce kyslíkových systémů [27]. 

Pro eliminaci rizika, které souvisí se zvýšenou hořlavostí, je zejména důležité 

dodržovat stanovené předpisy. Z hlediska prevence by všichni zaměstnanci, kteří 

přicházejí do styku s kyslíkovým zařízením, měli být řádně proškoleni a informováni 

o bezpečném způsobu jeho používání a údržby.  Dále by měli být poučeni o nebezpečí 

a zákazu kouření při manipulaci s kyslíkem nebo v prostorách, ve kterých může dojít ke 

zvýšení jeho koncentrace [27]. Snížení nebezpečí požáru spočívá také ve správném 

provedení kyslíkových instalací, v rámci kterých by se měly používat pouze kompatibilní 
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materiály. Žádný systém nemůže být považován za bezpečný, pokud se použijí materiály 

a komponenty, které nebyly zkonstruovány, testovány a schváleny pro provoz s využitím 

kyslíku. Volba kovových slitin pro potrubní systémy se odvíjí od konfigurace potrubí 

a dále od předpokládaného tlaku a rychlosti vedeného plynu. V rámci výroby ventilů, 

které jsou spojovány s vyšší pravděpodobností vznícení, se preferují materiály jako je 

měď, slitiny mědi, nikl atd. Pro místa, ve kterých se očekává náraz částic, tlakový ráz 

nebo nadměrná rychlost, se často používají slitiny mědi. Pro výrobu součástek, které 

nejsou kovové, se doporučuje použít materiály charakterizované vysokou teplotou 

vznícení a nízkým spalným teplem. Aby nedošlo ke kontaminaci nežádoucími látkami, je 

důležité udržovat provozní komponenty čisté. Cizí částice jako je rez, špína, třísky apod. 

musí být řádně odstraněny [28]. 

Nebezpečí výbuchu 

Přestože kyslík není klasifikován jako výbušný prvek, ve styku s jinými látkami je 

schopen prudké oxidační reakce. V případě nadměrného obohacování atmosféry 

kyslíkem dochází u většiny hořlavých látek k výraznému poklesu dolní meze výbušnosti, 

čímž se zvyšuje pravděpodobnost vzniku výbuchu [7]. Z hlediska možné výbušnosti jsou 

ve spojitosti s přítomností kyslíku nebezpečné zejména látky na bázi oleje a alkoholu. 

V kyslíkem obohacené atmosféře mohou tyto látky snadno vzplanout a vlivem minimální 

iniciace pak může docházet i k explozi. Zároveň mohou být zdrojem vznícení pro jinak 

relativně nehořlavé materiály, čímž dochází k řetězové reakci [27]. 

V případě exploze lze vzniklá zranění rozdělit do několika kategorií. Primární 

poškození výbuchem je způsobeno náhlou změnou tlaku prostředí v důsledku tlakových 

vln. Sekundární poškození výbuchem nastává v souvislosti s úlomky a jinými objekty, 

které mají potenciál člověka zranit [23]. V případě výbuchu tlakových lahví představují 

dle některých autorů tato poranění největší nebezpečí. V závislosti na typu lahve může 

dosah úlomků činit až 200 metrů [20]. K terciárnímu poškození výbuchem dochází na 

základě akceleračních a deceleračních zranění v důsledku nárazu těla oběti na stacionární 

předměty nebo kvůli zraňujícímu zřícení konstrukcí a budov. Dále lze pozorovat zranění 

způsobená teplem a/nebo chemickými látkami [23]. 

Za účelem odvrácení tohoto nebezpečí je důležitá zejména prevence spočívající 

v zabránění kontaktu kyslíku s mastnotami. Pro zařízení, u kterých se předpokládá 
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přítomnost kyslíku, mohou být použity pouze mazací prostředky, které jsou pro tuto 

aplikaci schváleny. Zároveň je důležité při práci s kyslíkem používat čistý pracovní oděv 

a v případě, že dojde k jeho znečištění mastnotami, měl by být vyměněn [5]. 

Nebezpečí spojené s nízkou teplotou 

S hluboce zchlazeným kyslíkem v kapalné formě se pojí různá nebezpečí. Po jeho 

rozlití vzniká hustý oblak vzduchu obohaceného kyslíkem, který se vytváří odpařováním 

kryogenní kapaliny. Pokud k takové situaci dojde v otevřených prostorech, nebezpečná 

koncentrace je obvykle pouze uvnitř viditelného oblaku [27]. Odpařený studený plynný 

kyslík je v takovém případě až třikrát těžší než vzduch, na základě čehož může dojít 

k jeho nahromadění poblíž nízko položených míst, jako jsou jámy, příkopy nebo 

podzemní místnosti. Zároveň může dojít k vytvoření viditelné mlhy, jejíž rozsah se odvíjí 

od teploty okolního vzduchu [17]. 

Další negativní dopad kryogenní kapaliny spočívá ve vlivu velmi nízké teploty na 

všechny druhy látek. Na základě tohoto působení poté může docházet k dramatické 

změně vlastností běžných materiálů. Výsledkem jejich křehnutí je ztráta mechanické 

pevnosti a tlakové odolnosti. Z tohoto důvodu musí být všechny materiály, u kterých lze 

předpokládat kontakt s kryogenní kapalinou, odolné vůči nízkým teplotám [12]. Pro 

negativní dopad na biologické materiály, včetně lidské kůže, je dostačující i krátký 

kontakt. Při neopatrné manipulaci může omrzliny způsobit i odebírání kyslíku z tlakové 

lahve. Během této činnosti dochází k ochlazování, které se zvyšuje v závislosti na 

rychlejším a intenzivnějším odběru kyslíku z tlakové lahve. Přímý kontakt 

koncentrovaného kyslíku s povrchem těla může způsobit poškození tkání a trvalé 

zdravotní následky. V rámci prevence je důležité se vyvarovat situacím, kdy dochází 

k nekontrolovanému a intenzivnímu úniku kyslíku z tlakové lahve [7]. 

Nebezpečí poškození zdraví spojené se změnou koncentrace 

V případě dlouhodobého vdechování vzduchu s vyšší koncentrací kyslíku může 

dotyčný trpět bolestmi hlavy a tlakem na hrudi. Velmi vysoké koncentrace pak mohou 

být spojeny s křečemi a hlubokým bezvědomím [7]. 
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Při snížení koncentrace kyslíku pod 18 % dochází k dušení, které se s poklesem kyslíku 

ve vzduchu dále zrychluje. Nedostatek se projevuje bolestmi hlavy, poruchami 

koordinace, potížemi s mluvením, zpomalením racionálního uvažování, obtížným 

pohybem svalů. Další pokles koncentrace kyslíku ve vzduchu má za následek okamžité 

udušení [7]. 

3.2.3 Nežádoucí události  

Poskytování zdravotních služeb je téměř vždy spojeno s určitou mírou rizika. 

Důvodem může být zejména složitost zdravotnického systému, relativně vysoká míra 

nejistoty a z dlouhodobého hlediska i nedostatek lidských zdrojů spojovaný s emočně 

a stresově náročným pracovním prostředím. Snížení pravděpodobnosti výskytu rizik 

nebo jejich zmírnění dopadu na organizaci je realizováno prostřednictvím několika 

způsobů, které se zaměřují zejména na eliminaci událostí s negativními následky pro 

pacienty, personál, ale i poskytovatele. Jedním z nich je sledování a vyhodnocování NU 

[29]. Pod tímto pojmem si lze představit „události nebo okolnosti, jež mohly vyústit nebo 

vyústily v tělesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout“. Dále také případy, 

kdy poškození pacienta je pouze psychické či socioekonomické a také případy, kdy je 

poškozeným ZZ nebo jeho zaměstnanec. Účelem centrálního systému hlášení NU je nejen 

sledování jejich výskytu v klinické praxi a centrální hlášení, ale také metodická podpora. 

Sběr dat realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictvím Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR. Přestože incidenty spojené s medicinálními plyny bývají velmi 

výjimečné, jejich důsledky mohou být potenciálně fatální. Za účelem minimalizace jejich 

výskytu by měla být věnována zvýšená pozornost celému procesu, který se týká výroby, 

distribuce a podávání medicinálních plynů [10]. 

Každý systém se skládá z prvků, vazeb a postupů, z nichž některé tvoří kritická místa, 

která mohou způsobit absenci funkčnosti celého systému [30]. Možnost pochybení při 

výrobě medicinálního kyslíku by měla být minimalizována na základě dodržování 

mezinárodně platných norem, které upravují označování medicinálních plynů [10]. Další 

oblastí, která se pojí s možným výskytem NU, je zásobování medicinálním kyslíkem. 

Příčin narušení dodávky může být mnoho a mohou se objevit v podstatě v kterémkoli 

místě systému. Příklady hlášených událostí včetně jejich kategorizace jsou uvedeny 

v tabulce 1.  
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Tabulka 1 – Přehled hlášených událostí týkajících se narušení dodávky kyslíku [31] 

Kategorie Příklady hlášených událostí 

Nedostatek kyslíku 

• Vyčerpání centrálního nebo rezervního napájení během 

používání 

• Vyprázdněná nádrž na kapalný kyslík 

• Netěsnost nebo poškození potrubí 

• Odpojení kyslíkové hadice nebo špatné připojení 

v rámci ukončovacího prvku 

Záměna kyslíku 

s jiným plynem 

či látkou 

• Nádrže/lahve naplněné jinými plyny 

• Retrográdní kontaminace z mísiče oxidu dusného 

a kyslíku 

• Přítomnost vody nebo jiné nečistoty v potrubí 

• Zkřížené potrubí v zařízení 

Nízký 

průtok/překážky 

v průtoku 

• Nízký tlak v systému 

• Zvýšená potřeba průtoku přesahující kapacitu systému 

• Komprese potrubí 

• Tepelné poškození kyslíkové hadice 

• Přítomnost částic ze svařování 

• Uzavřený potrubní ventil 

• Porucha regulátoru 

Vypnutí systému • Neohlášená odstávka 

Environmentální 

příčiny 

• Zamrzlé regulátory, poškození bleskem 

• Tornáda 

• Zemětřesení 
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K řešení jakékoli poruchy je zapotřebí znalosti systému, příčiny selhání a také kroků, 

které by vedly k znovuobnovení zásobování. Jedná se situaci, která ohrožuje lidské 

životy, a proto vyžaduje okamžitou a účinnou reakci [31]. 

3.2.4 Oxygenoterapie 

Kyslíková terapie představuje léčebnou metodu, která je nedílnou součástí péče 

o pacienty v ZZ. Principem léčby je v tomto případě zvýšení frakce kyslíku 

ve vdechované směsi vzduchu. Tím je ve většině případů dosaženo vzestupu parciálního 

tlaku kyslíku v alveolech, a následně i v arteriální krvi. Léčba kyslíkem zahrnuje jeho 

aplikaci u pacienta jak při spontánní, tak při umělé plicní ventilaci (dále jen UPV) [10]. 

Indikace 

Obecnou indikací je léčba nebo prevence akutní či chronické hypoxie. Mezi nejčastější 

stavy, které vyžadují podávání kyslíku, patří zástava dechu a oběhu, akutní a chronická 

onemocnění postihující průdušky a plíce, či onemocnění srdce a krevního oběhu, jako je 

např. akutní infarkt myokardu či srdeční selhání [32]. Dále se oxygenoterapie uplatňuje 

u stavů se zvýšenými metabolickými nároky a u šokových stavů nezávisle na jejich 

etiologii. Rutinně se využívá v průběhu operačních zákroků či krátce v pooperačním 

období. Kromě výše zmíněného je oxygenoterapie také důležitou součástí léčby 

intoxikací oxidem uhelnatým a kyanidy [33]. 

Zásady podávání kyslíku 

Ve většině případů indikuje aplikaci kyslíku lékař, který zároveň určuje koncentraci, 

způsob podání kyslíku a také průtok určený v litrech za minutu. Kyslík je nutné podávat 

zvlhčený, aby nedocházelo k vysušování sliznic dýchacích cest. Zároveň je důležité ho 

aplikovat v nejnižší možné koncentraci při současném zajištění dostatečné oxygenace 

organismu [32]. Cílová hodnota saturace krevního hemoglobinu kyslíkem se standardně 

pohybuje mezi 94 až 98 %. V závislosti na různých klinických situacích však může být 

cílová procentuální hodnota nižší. Jestliže dochází ke zvyšování potřeby kyslíku 

u pacienta, je nutné na tuto situaci reagovat [34]. 

Během aplikace kyslíku je důležité sledovat celkový stav pacienta a jeho fyziologické 

funkce. Doporučuje se monitorace nejenom samotné hodnoty určující nasycení krve 
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kyslíkem, ale také ověření její důvěryhodnosti zhodnocením křivky, kterou zobrazuje 

pulzní oxymetr. Vizuálně se také hodnotí prokrvení kůže a sliznic a příznaky dechové 

tísně, která se může projevit tachypnoí, změnou dechového vzorce či zaujímáním 

vynucené ortopnoické polohy [32]. 

Komplikace při podávání kyslíku  

Komplikace spojené s oxygenoterapií jsou často způsobeny nedodržováním 

stanovených zásad. V případě aplikace kyslíku, který není zvlhčený, dochází 

k nadměrnému vysychání sliznic dýchacích cest, tvorbě krust a ke krvácení. Zároveň se 

snižuje samočistící schopnost řasinkového epitelu. Dlouhodobá aplikace vysoké 

koncentrace kyslíku může dokonce vést k poškození plic [32]. Vzhledem k vysokému 

výskytu atelektáz je doporučováno kombinovat oxygenoterapii s dechovými cvičeními či 

přerušovanou neinvazivní plicní ventilací [33]. U nedonošených novorozenců může 

aplikace kyslíku způsobit poškození sítnice [32]. 

Způsoby podávání kyslíku 

Kyslík lze pacientovi podávat prostřednictvím několika metod. Při oxygenoterapii 

v rámci standardní péče se nejčastěji používají techniky, které nezajišťují konstantní 

inspirační frakci kyslíku (nízkoprůtokové systémy) [33]. V tomto případě může být 

u spontánně ventilujících pacientů, kteří nemají zajištěné dýchací cesty, oxygenoterapie 

zprostředkována jednoduchými pomůckami. Kyslíkové brýle, které jsou zavedeny 

intranazálně, lze použít u dospělých, ale i u dětí. Nevýhodou je však nízká koncentrace 

kyslíku ve vdechované směsi, jejíž maximum se pohybuje okolo 40 %. Výhodu však 

představuje možnost jíst, pít či mluvit bez omezení. Dále lze použít i obličejové masky, 

které umožňují dosáhnout vyšší koncentrace kyslíku. Některými pacienty jsou však 

špatně tolerovány, a kromě omezení pacienta při jídle, pití a řeči mohou způsobovat 

i otlaky [32]. 

V případě vysokoprůtokových systémů, které zajišťují konstantní inspirační frakci, se 

často využívá metoda známá pod zkratkou HFNO (z anglického High-Flow Nasal 

Oxygenation). Spontánně dýchajícímu pacientovi je medicinální kyslík dodáván přes 

nosní kanylu. Tato metoda generuje určitý přetlak v dýchacích cestách. zlepšuje 

oxygenaci a snižuje dechovou práci a odpor dýchacích cest. Zároveň je spojena s vyšším 
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komfortem a tolerancí ze strany pacienta, s nižší dušností a se snížením zasychání sekretu 

v porovnání s běžným přívodem vdechovaného vzduchu [35]. 

 Dalším způsobem aplikace kyslíku je hyperbarická oxygenoterapie (dále jen HBO). 

Jedná se o systémovou léčbu, která probíhá v přetlakové komoře. Principem je 

krátkodobá a intermitentní inhalace vysoce koncentrovaného kyslíku za podmínek 

vyššího tlaku, než je tlak atmosférický. Indikace k HBO zahrnují např. vzduchovou nebo 

plynovou embolii, dekompresní nemoc, intoxikaci oxidem uhelnatým, anaerobní infekce 

či dlouhodobě se nehojící rány. Kontraindikací je stav, který znemožňuje bezpečné 

provedení léčebného procesu, popřípadě by za určitých podmínek mohl vést ke zhoršení 

zdravotního stavu pacienta až s následkem smrti. Příkladem může být neošetřený 

pneumotorax, dlouhodobá léčba některými léky či těžké astma bronchiale [36]. 

V případě UPV je průtok plynů respiračním systémem zajištěn mechanickým 

přístrojem, který kromě ventilační podpory poskytuje pacientovi i podporu oxygenační.  

S výjimkou neodkladných stavů je rozhodnutí o zahájení této podpory založeno na 

zhodnocení klinického stavu pacienta, charakteru onemocnění a reakci na konzervativní 

léčbu. Kromě celkového stavu nemocného se orientačně vychází také z posouzení 

parametrů oxygenace, ventilace a plicní mechaniky. Současně je důležité posoudit vývoj 

stavu pacienta včetně prognózy. Cílem této metody je zajistit akceptovatelné parametry 

oxygenace a ventilace. Toho lze dosáhnout invazivním či neinvazivním způsobem [33]. 

V případě první možnosti jsou dýchací cesty pacienta zajištěny prostřednictvím tracheální 

intubace či tracheostomickou kanylou. Naopak neinvazivní plicní ventilace spočívá 

v uplatnění mechanické ventilační podpory bez nutnosti invazivního zajištění dýchacích 

cest. Díky tomu je tělo ponechána obranyschopnost horních dýchacích cest. Cílem je 

snížení dechové práce, zvýšení dechového objemu a zlepšení výměny krevních plynů. Při 

krátkodobém přerušení této metody mohou pacienti přijímat stravu, tekutiny, provádět 

hygienu úst i nosu, a také si odkašlat. V závislosti na délce použití je s NIV často spojen 

vznik oděrek a otlaků na kořeni nosu. Kromě toho se může objevit pocit sucha v ústech 

či tlaku v uších. Tato metoda je kontraindikována u pacientů hemodynamicky 

nestabilních, nespolupracujících nebo v případě vzniku či prohloubení poruchy vědomí 

[36]. 
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Pokročilou metodou podpory základních životních funkcí je extrakorporální 

membránová oxygenace (dále jen ECMO). Jejím principem je modifikovaný 

mimotělního oběh [33]. Pomocí krevní pumpy dochází k nasávání žilní krve pacienta, 

která je následně vháněna do oxygenátoru. Tam dochází k výměně plynů, tedy 

k obohacení krve o kyslík a k odstranění oxidu uhličitého.  Následně se okysličená krev 

vrací zpět do krevního oběhu pacienta. ECMO je indikována u život ohrožujících stavů, 

které jsou potenciálně reverzibilní, ale za použití standardních léčebných postupů již 

neřešitelné. Pro jeho zavedení musí být přítomna uznávaná indikace a zároveň pacient 

nesmí mít žádnou absolutní kontraindikaci [37]. 

3.3 Onemocnění COVID-19 

Již na konci roku 2019 se začal v lidnaté oblasti Číny, konkrétně okolo města  

Wu-chan, šířit virus, který u části zasažených lidí způsoboval významné klinické obtíže 

až smrt. Na počátku následujícího roku byl následně virus identifikován a popsán. 

Prostřednictvím podrobné analýzy bylo prokázáno, že se jedná o jeden z koronavirů, do 

té doby však lidské populaci neznámý [38]. V současnosti známe sedm koronavirů 

způsobující onemocnění člověka (Dlouhý, COVID-19: od dg k terapii). Svůj název 

SARS-CoV-2 získal na základě genetické podobnosti s původcem onemocnění SARS, 

které zasáhlo lidskou populaci na počátku 21. století [38]. 

3.3.1 Epidemiologie 

Z epidemiologických dat bylo již od počátku zřejmé, že je SARS-CoV-2 vysoce 

infekční, což se záhy potvrdilo, když došlo k rychlému šíření po celém světě. Následně 

bylo v březnu roku 2020 šíření onemocnění COVID-19 klasifikováno Světovou 

zdravotnickou organizací jako pandemie [38]. 

Zdrojem samotné nákazy je člověk. K mezilidskému přenosu může docházet několika 

způsoby. Nejčastěji k němu dochází prostřednictvím kapének, respektive aerosolem 

z dýchacích cest infikované osoby. Sekrety se dostávají do okolního prostředí zejména 

při kašli, kýchání či řeči. Dotykem lze virus zanést do očí, nosu či úst [39]. 

Virus může být na druhou osobu přenesen již za pár dnů před vznikem příznaků a po 

dobu jejich trvání. Významným zdrojem nákazy jsou však i bezpříznakoví přenašeči, 
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u kterých byla detekována stejně vysoká virová nálož jako u symptomatických osob. 

Asymptomatičtí jedinci jsou proto považováni za významný zdroj nákazy. Rizikovost 

spočívá zejména v úzkém kontaktu s infikovanou osobou v uzavřeném prostředí 

či v prostředí, které je charakterizováno vyšším pohybem osob. V prvních dnech, kdy se 

objevují příznaky, je množství viru v sekretu dýchacích cest nejvyšší. Přibližně po týdnu 

nakažlivost významně klesá [39]. 

3.3.2 Klinický obraz 

Klinické projevy tohoto onemocnění jsou poměrně různorodé. Zahrnují horečku, 

únavu a malátnost, bolesti svalů, kloubů a hlavy či v krku. Dominantním příznakem, který 

se vyskytuje až u 50 % postižených, je kašel, který může být spojený s bolestmi na hrudi 

a také subjektivním pocitem nedostatku vzduchu. Zároveň se však COVID-19 projevuje 

i u jiných tělesných systémů, tudíž může docházet k nechutenství, nauzee a zvracení. 

Jedním z typických příznaků je také ztráta čichu a chuti. Nejvýrazněji se může 

demonstrovat v podobě akutního syndromu dechové tísně (dále jen ARDS), septického 

šoku či multiorgánového selhání. Často s sebou přináší i komplikace tromboembolické 

jako je hluboká žilní trombóza, plicní embolie, infarkt myokardu či cévní mozková 

příhoda. Na druhou stranu však mohou být příznaky tohoto onemocnění nenápadné až 

nespecifické spočívající v zhoršení stavu, apatii či zmatenosti [40]. 

Průběh onemocnění je u většiny lidí mírný a nekomplikovaný. Přibližně 3 až 14 % 

osob vyžaduje nemocniční léčbu za použití medicinálního kyslíku a 1 až 3 % osob musejí 

být umístěna na lůžkách intenzivní péče. Důvodem pro hospitalizaci je zejména 

progredující dušnost s nedostatečným okysličením, dále tachypnoe, tachykardie, 

hypotenze či porucha vědomí vzniklá na podkladě oboustranné pneumonie či ARDS [40]. 

Smrtnost se v rámci jednotlivých regionů a zemí liší, přičemž se pohybuje přibližně 

mezi hodnotami od 1 do 10 %. Riziko úmrtí stoupá s věkem a dalšími rizikovými faktory, 

jako je např. obezita, kdy někteří autoři uvádějí, že při BMI vyšším než 23 kg/m2 bylo 

zjištěno lineární zvýšení rizika závažného průběhu onemocnění, který vede 

k hospitalizaci a často i k úmrtí. Zároveň je s těžším až závažným průběhem infekce 

spojen nedostatečně kompenzovaný diabetes mellitus [41]. 
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3.3.3 Diagnostika  

Přímý důkaz viru se stanovuje prostřednictvím PCR vyšetření, které se provádí 

výtěrem z nosohltanu, případně z dolních cest dýchacích v případě UPV. Pozitivní 

výsledek potvrzuje přítomnost RNA viru, ale nemusí se jednat o aktivní infekci. Proto je 

vždy nutné pohlížet i na klinický stav dotyčného. Zároveň je však důležité zmínit, že 

negativní výsledek infekci nevylučuje. Dále se využívá antigenní test ve vzorku z horních 

cest dýchacích. U pacienta s příznaky je považován za průkaz infekce. Svědčí pro větší 

množství viru ve vzorku a vyšší nakažlivost dotyčné osoby. U asymptomatického 

pacienta bylo třeba jej ověřit PCR testem. Negativní test však opět infekci nevylučuje.  

Kromě výše uvedeného se uplatňuje i vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2. Tato 

možnost však není indikována k diagnostice akutní infekce či k ověřování stavu imunity 

[40]. 

3.3.4 Zobrazovací a další pomocné metody  

Základním vyšetřením u hospitalizovaných pacientů je zadopřední rentgenový snímek 

plic. Využívá se k diagnostice komplikací. Je sice méně senzitivní než CT, ale výhodou 

je jeho větší dostupnost, menší radiační zátěž a možnost snímkování přímo u pacienta na 

lůžko. Za účelem zhodnocení komplikací se využívá i CT, eventuálně HRCT, 

prostřednictvím kterého jsou pozorování tzv. multifokální denzity mléčného skla. Jako 

doplňková metoda se může využít i ultrasonografie plic, která se uplatňuje při zhodnocení 

rozsahu postižení. Nezastupitelná je při diagnostice pneumotoraxu a zavádění hrudní 

drenáže [40]. 

3.3.5 Terapie 

Většina pacientů, u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19 podstupuje 

ambulantní léčbu. Hlavními důvody pro hospitalizaci je potřeba oxygenoterapie, 

dále dehydratace, vyčerpání či závažná dekompenzace chronického onemocnění. Pacient, 

u kterého se projevují symptomy onemocnění, by měl být vyšetřen lékařem již 

s podezřením na COVID [40]. 

Klíčovou součástí terapie pacientů s onemocněním COVID-19 je oxygenační 

a ventilační podpora, neboť hlavním poškozeným orgánem jsou stále plíce. Možnosti 
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takové podpory jsou u pacientů různé. V závislosti na závažnosti stavu je důležitá 

monitorace a pečlivé sledování. Běžně se tato léčba zahajuje prostou oxygenoterapií. 

Pokud není možné touto metodou dosáhnout dostatečných parametrů, lze použít 

neinvazivní plicní ventilaci či HFNO. Obě metody však mají společnou nutnost pečlivého 

sledování pacienta, aby bylo možné včas odhalit případné selhání těchto metod a indikaci 

k endotracheální intubaci [34]. 

Kromě kyslíku spočívá terapie v poměrně široké oblasti jednotlivých léčivých 

přípravků, z nichž už se nevyužívají a postupem času byly nahrazeny. Stejně jako u jiných 

stavů je důležitým krokem symptomatická terapie. V takovém případě se podávají 

antipyretika, analgetika, antitusika, mukolytika, bronchodilatancia a kyslík. Zároveň je 

důraz všeobecně kladen na aktivní polohování, tzv. awake prone position. Kromě klasické 

terapie nacházela využití i terapie specifická, která spočívá v podávání antivirotik, 

imunoterapeutik a antikoagulační terapie. Do popředí se poměrně výrazně dostalo 

i léčebné použití monoklonárních protilátek [40].  
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3.4 Krajská nemocnice Liberec a.s. 

KNL a.s. je největším ZZ v Libereckém kraji. V současné době tato společnost 

sdružuje nemocnici v Liberci, Turnově (od roku 2014) a také nemocnici ve Frýdlantě (od 

roku 2019). Její působnost je vymezena na celý kraj, ale mimo něj zahrnuje i širší spádové 

oblasti. Pacientům jsou zde poskytovány diagnostické služby, ale i vysoce specializovaná 

léčebná péče, která je soustředěná do několika center akreditovaných Ministerstvem 

zdravotnictví ČR. Počátky liberecké nemocnice se datují přibližně do poloviny 19. století. 

V roce 1848 zde zahájila provoz Štěpánská nemocnice, jejíž součástí bylo pouze 

chirurgické a interní oddělení. V rámci nutného rozšíření byla v průběhu následujících 

desítek let realizována přístavba podél současné Husovy ulice. Po druhé světové válce 

disponovala nemocnice kapacitou přibližně sedmi set lůžek, což znamenalo více než 

dvojnásobné množství oproti začátku století. Později byly prostory ZZ modernizovány 

a bylo zahájeno provádění zákroků z oblasti neurochirurgie, cévní chirurgie a ortopedie 

[42]. Formálně vznikla KNL v roce 2007 transformací z tehdejší okresní nemocnice. Brzy 

poté se začala dynamicky rozvíjet zejména v oblasti specializované péče. Limitací však 

byla dostupnost prostor z hlediska kapacity, logistiky a technických vlastností budov. 

Z tohoto důvodu byly prováděny různé rekonstrukce, přístavby, ale docházelo i k omezení 

ostatních provozů. V současnosti disponuje areál nemocnice budovami, jejichž průměrné 

stáří je více než 95 let. Aby byla zajištěno poskytování kvalitní péče odpovídající 

rozvíjejícím se potřebám pacientů, bylo rozhodnuto o modernizaci KNL a výstavbě centra 

urgentní medicíny, jehož účelem je mimo jiné zefektivnění provozu intenzivní péče [43]. 

3.4.1 Centrum anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  

Samostatné oddělení anesteziologie v liberecké nemocnici vzniklo již v roce 1964. 

Jednalo se o jedno z prvních oddělení v tehdejším Československu. O čtrnáct let později, 

bylo poté rozšířeno o lůžkovou část. Rok 1978 je tedy obecně spojován se vznikem 

plnohodnotného ARO v Liberci [44]. V souvislosti s připojením turnovské a frýdlantské 

nemocnice se později začalo uvažovat o organizační změně v rámci struktury. Cílem bylo 

sjednocení standardů péče a jednotného řízení oddělení, což by mělo vést ke zlepšení 

anesteziologické a intenzivní péče. Oficiálně byl vznik Centra anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní medicíny (dále jen CARIM) potvrzen 1. července roku 2021 [45]. 
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Lůžková stanice CARIM v Liberci se nachází v přízemí budovy B (viz obrázek 3). 

Součástí je devět lůžek. Jedno je umístěno v samostatném pokoji a zbylých osm se 

nachází v jedné velké centrální místnosti. Dočasně může být pacient umístěn i v prostoru 

příjmové ambulance, kde se nachází jedno lůžko a další vybavení potřebné pro 

poskytování péče. Od roku 2015 je v rámci oddělení provozována hyperbarická komora, 

která umožňuje aplikaci oxygenoterapie pod zvýšením tlakem i u ventilovaného pacienta. 

Z hlediska kapacity je toto zařízení určené pro jednu osobu [46]. Oddělení dále disponuje 

vybavením pro umělou plicní ventilaci, kontinuální eliminační metody a ECMO. Na 

lůžkovém oddělení je poskytována komplexní intenzivní péče pacientům, kteří trpí život 

ohrožujícími stavy či kritickým selháváním vitálních funkcí a orgánových systémů. 

Typicky se jedná o stavy po náhlé zástavě oběhu, polytraumata, těžké pneumonie, ARDS, 

akutní selhání jater a ledvin, různé typy krvácení a šokových stavů [46] V rámci 

anesteziologické činnosti je prováděna celková, ale i svodná anestezie včetně porodnické 

analgezie. Součástí centra je dále několik ambulancí [47]. 

 

Obrázek 3 – Mapa areálu nemocnice v Liberci [45] 
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3.5 Orlickoústecká nemocnice 

Nemocnice v Ústí nad Orlicí je ZZ, které pacientům poskytuje diagnostickou 

i léčebnou péči v mnoha různých oborech. Od roku 2015 je součástí Nemocnice 

Pardubického kraje a.s., která sdružuje celkem pět nemocnic nacházejících se v kraji [47]. 

V současné době disponuje více než třemi sty lůžky a zhruba sedmi set padesáti 

zaměstnanci [48]. Zmínky o existenci nemocnice v tomto městě pocházejí již z počátku 

17. století. O této stavbě však nejsou vedeny žádné záznamy a není známa ani doba 

zániku. Její znovuobnovení bylo po následující roky stále předmětem zájmu, ale reálné 

obrysy získalo až na konci 19. století. Brzy však tyto plány změnil příchod první světové 

války a výstavba nemocnice tak byla opět odložena. V roce 1936 byl v prostorách dnešní 

vrátnice položen základní kámen a pro pacienty se nemocnice otevřela 1. ledna roku 1939, 

kdy byl slavnostně zahájen její provoz. Po druhé světové válce dosáhla nemocnice 

značného rozvoje. Nejprve vzniklo samostatné gynekologické a porodnické oddělení, 

dále dětské oddělení a v roce 1959 byla zahájena výstavba interního pavilonu. Tato doba 

přinesla i začátky neurologického oddělení, pro které byl později vystaven i vlastní 

pavilon. Další rozvoj v podobě vzniku nových pracovišť a přesunu některých oddělení do 

nových prostor zaznamenala OUN na počátku 90. let. 20. století. Začátek nového tisíciletí 

pak byl spojen zejména se zahájením výstavby dětského oddělení a rekonstrukcí budovy 

chirurgického pavilonu [49]. Zásadním počinem současné doby je vybudování nového 

pavilonu, který umožní centralizovat akutní péči. Stavba centrálního urgentního příjmu 

již byla dokončena a na počátku května roku 2022 otevřena prvním pacientům. Moderní 

pracoviště bude poskytovat zdravotní péči pro zhruba dvě stě tisíc obyvatel ze spádové 

oblasti Orlickoústecka [48]. 

3.5.1 Anesteziologicko-resuscitační oddělení  

Vznik Orlickoústeckého ARO je spjat s počátkem 70. let 20. století. Jednalo se o první 

oddělení tohoto typu v tehdejším Východočeském kraji. Součástí byla tři lůžka 

a anesteziologové pracovali na dvou operačních sálech. Zpočátku bylo toto oddělení 

umístěno v provizorních prostorách v chirurgickém pavilonu, než bylo v roce 1985 

přestěhováno do nově vybudovaných prostor v přízemi pavilonu A. Tehdy došlo 

k rozšíření poskytování resuscitační péče a pro pacienty bylo vyčleněno celkem šest 

lůžek. V souvislosti s rozvojem oboru a měnícím se spektrem pacientů poté vzniklo na 
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počátku 21. století nové oddělení čítající dvanáct lůžek, které se nachází ve třetím patře 

pavilonu A. V brzké době je však plánován přesun tohoto oddělení do nadzemních 

podlaží budovy centrálního urgentního příjmu [49]. 

Lůžková část ARO poskytuje nepřetržitou péči pacientům, u kterých hrozí nebo již 

došlo k selhání jedné či více základních životních funkcí. Přijímání jsou pacienti 

s orgánovým selháváním, šokovými stavy různé etiologie, poruchou vědomí, ale 

i s komplikovanými úrazy a infekčními chorobami, které mohou vyžadovat částečnou či 

úplnou náhradu funkce zasaženého orgánového systému. K hospitalizaci mohou být také 

indikováni i pacienti po dlouhém či komplikovaném operačním zákroku. Celkem 

oddělení disponuje dvanácti lůžky. Třetina z nich se nachází v samostatných boxech 

a zbytek je rozmístěn ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. S ohledem na početní 

zastoupení zdravotnického personálu je však pacienty obsazováno většinou deset lůžek. 

V případě kombinace akutního příjmu a naplněné standardní kapacity lze dalšího pacienta 

dočasně umístit na standardně neobsazované lůžko za účelem expektace. Zde je mu 

poskytována plnohodnotná péče a v závislosti na jeho zdravotním stavu následně zůstává 

hospitalizován na ARO nebo je překládán na jiné oddělení. Všechna lůžka jsou plně 

vybavena monitorovací technikou. Oddělení dále disponuje dvěma přístroji pro 

hemodialýzu, dvěma defibrilátory, dvěma ultrazvukovými přístroji, dvěma 

bronchoskopy, videolaryngoskopy a přístroji pro ventilační i oxygenační podporu. 

V rámci interdisciplinární péče probíhá spolupráce i s lékaři z jiných oborů a oddělení. 

V součinnosti s operačními sály je při výkonech různé odbornosti používána technika 

celkové či lokální anestezie, popřípadě jejich kombinace. U menších diagnostických či 

léčebných výkonů může být dostačující pouze analgosedace Kromě anesteziologické 

a lůžkové části jsou součástí oddělení i dvě ambulance. Jedná se o nutriční ambulanci 

a ambulanci bolesti, které jsou provozovány v přízemí budovy F [49]. 
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4 METODIKA 

Pro zpracování teoretické části diplomové práce byla použita rešerše odborné 

literatury a relevantních internetových zdrojů. Dále bylo čerpáno z legislativních, 

ale i nelegislativních dokumentů, které se danou problematikou zabývají. 

Výzkumná část diplomové práce byla realizována metodou kvalitativního výzkumu. 

Sběr potřebných dat proběhl prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Tento typ 

rozhovoru je založen na předem připraveném souboru okruhů či otázek, u kterých však 

nemusí být striktně stanoveno jejich pořadí. Zároveň může tazatel jejich znění částečně 

přeformulovat či rozhovor doplnit o další dotazy, což mu umožňuje se s danou 

problematiku blíže seznámit. Je však důležité, aby předmětem rozhovoru byly všechny 

předem stanovené otázky [50]. Pro zpracování diplomové práce byly tyto rozhovory 

vedeny osobně s odpovědnými pracovníky dvou vybraných ZZ. Na základě osobní, 

respektive pracovní zkušenosti byla zvolena OUN a KNL a.s. Samotným rozhovorům 

nejprve předcházely žádosti o provedení výzkumu, které byly schváleny. Případné 

doplňující údaje byly poskytnuty i formou emailu či telefonicky. 

Informace týkající se zdrojů a zásobování medicinálním kyslíkem byly získány na 

základě rozhovoru s vedoucími středisek energetiky. Dalšími zdroji pak byly provozní 

řády a dokumentace zabývající se organizační přestavbou v souvislosti s vybudováním 

centrálního příjmu. Pro účely této práce byl popis zdrojů medicinálního kyslíku vztažen 

na možnosti zásobování pojící se s ARO a CARIM. Z tohoto důvodu zde tedy nejsou 

uvedeny zdroje kyslíku, které zásobují pouze jiná oddělení. 

Za účelem zhodnocení připravenosti ZZ na narušení dodávky kyslíku a jeho možný 

únik bylo osloveno oddělení krizového řízení a bezpečnosti. Postupy a plány, které jsou 

vypracovány v souvislosti s dokumentací krizového řízení jsou přístupné pouze 

vybraným osobám, aby nedošlo k ohrožení či narušení bezpečnosti. V rámci této oblasti 

byla na základě komunikace se zaměstnankyní oddělení zjištěna alespoň informace 

týkající se plánu, který upravuje případné narušení dodávky kyslíku a jeho únik. Bližší 

údaje však bohužel nebyly poskytnuty kvůli pracovní vytíženosti tohoto oddělení. 
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Poznatky týkající se hospitalizovaných COVID pozitivních pacientů byly sděleny 

v rámci osobních rozhovorů s primáři daných oddělení. Zbylé informace týkající se 

chodu oddělení během pandemie onemocnění COVID-19 byly získány na základě 

komunikace s nelékařským zdravotnickým personálem. Bohužel však nebylo možné 

analyzovat statistické údaje o počtu hospitalizovaných COVID pozitivních pacientů 

a o typu oxygenační či ventilační podpory, která u nich bylo využita. Důvodem bylo 

omezení přístupu ke zdravotní dokumentaci a také dlouhodobá pracovní neschopnost 

personálu z oddělení, které zpracovává záznamy pro pojišťovnu. 

Dále byla pro zisk informací využita analýza interních dokumentů. Základním 

předpokladem této metody je schopnost porozumět vybranému dokumentu 

a interpretovat jej. Princip spočívá v hledání určitých rysů, prvků či souvislostí, popřípadě 

jejich komparací s dalšími dokumenty [50]. Pro účely této práce byly zpřístupněny dva 

typy dokumentů. Jednalo se o provozní řád a projektovou dokumentaci. 

Získané informace byly dále zhodnoceny pomocí SWOT analýzy. Její název je 

odvozen od prvních písmen v rámci anglického názvu (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats). V rámci této metody se zaměřujeme na celkovou analýzu 

vnitřních (interních) a vnějších (externích) činitelů. Mezi vnitřní činitele patří silné a slabé 

stránky, zatímco za vnější činitele jsou považovány příležitosti a hrozby. SWOT analýza 

spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých silných a slabých stránek, příležitostí 

a hrozeb. Pro jejich zhodnocení byla použita vícekriteriální analýza. Metodou párového 

srovnávání (Fullerovou metodou) byla následně porovnávána dvě kritéria a následně 

vybráno to důležitější. Poté byla u dílčích kritérií spočítána četnost výběru a na základě 

toho i výpočet váhy kritéria. Důležité je, aby celkový součet vah kritérií byl roven jedné. 

Následně bylo pro jednotlivá kritéria provedeno vlastní hodnocení. Pro silné stránky 

a příležitosti byla využita kladná stupnice od 1 do 5 (od méně důležitého po 

nejdůležitější). Pro slabé stránky a hrozby byla naopak použita záporná stupnice od −1 do 

−5 (od méně závažného po nejzávažnější). Následně byla váha kritéria a vlastní hodnocení 

mezi sebou vynásobeny, čímž bylo dosaženo výpočtu síly kritéria. Poté byla provedena 

sumarizace síly kritérií silných a slabých stránek a totéž u příležitostí a hrozeb. Nakonec 

byla sečtena výsledná hodnota interních a externích činitelů, čímž bylo dosaženo 

konečného výsledků Čím více je výsledná hodnota kladná, tím je systém silnější. Naopak 

pokud je výsledek záporný, je třeba systém vylepšit, neboť je slabý [51]. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Krajská nemocnice Liberec a.s. – nemocnice v Liberci 

5.1.1 Dodávka medicinálního kyslíku do ZZ a její specifika během 

pandemie COVID-19  

Výrobcem a dodavatelem medicinálních plynů pro KNL a.s. je společnost Linde Gas 

a.s. Do ZZ dodává medicinální kyslík pod registrovaným názvem Conoxia®. Kyslíkem 

ve formě kapaliny, ale i plynné látky zásobuje všechny tři nemocnice, které spadají pod 

KNL a.s. 

Kyslík ve formě kapaliny  

Výše a četnost objednávek medicinálního kyslíku ve formě kapaliny je individuální 

a odvíjí se zejména od množství zásob v ZZ. Jejich stav se kontroluje každý den během 

obchůzek, které vykonávají odpovědní pracovníci. Pouze o víkendu takové kontroly 

neprobíhají, neboť se předpokládá, že je nemocnice předzásobená. Samotný proces 

dodávky medicinálního kyslíku následně probíhá v několika krocích. Nejprve odpovědný 

pracovník zajišťuje objednávku u dodavatele. K tomu dochází buď telefonicky anebo 

prostřednictvím emailu, který je pro svou prokazatelnost upřednostňován. Obvykle den 

před plánovaným závozem je objednavateli připomenuta plánovaná dodávka 

s přibližným časovým rozpisem. Pro nemocnici v Liberci zajišťuje objednávku vedoucí 

střediska energetiky. Zbylé dvě nemocnice, které spadají pod KNL a.s., si zajišťují 

objednávku medicinálního kyslíku sama, a pro tyto účely mají určenou osobu z řad 

pracovníků v daném ZZ. Přesto mezi všemi probíhá určitá koordinace. Frekvence 

dodávek je však z důvodu rozdílné kapacity a spotřeby pro každé zařízení jiná. 

Nemocnice Frýdlant se běžně kyslíkem zaváží přibližně 1x za 3 až 4 měsíce a nemocnice 

v Turnově každý měsíc. Termíny dodávky se však objednavatelé snaží centrálně sjednotit. 

Standardní objednání probíhá 3 pracovní dny předem. V rámci havarijního stavu je 

dodavatel schopen objednávku zavézt i v dřívějším termínu a to do 24 hodin. 

Např. je-li objednávka uskutečněna ve čtvrtek do 10 hodin, kyslík může být dodán už 

v pátek. 
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V případě KNL a.s. je zdrojem kapalného kyslíku výrobna v Kralupech nad Vltavou. 

Po výrobě je kyslík stočen do přepravní automobilové cisterny, jejíž obsah následně 

prochází rozborem pro vyloučení kontaminace apod. Výsledek je poté vložen do 

laboratorního systému a odeslán do Německa, kde prochází schválením. Po schválení 

zajistí dodavatel medicinálního kyslíku, tedy společnost Linde Gas a.s. zavážku, která za 

běžné situace probíhá v pracovní dobu během pracovních dnů. 

V rámci doplňování kyslíku do zásobníků je nejprve důležité eliminovat vlhkost. Tento 

krok provádí obsluha, tedy řidič automobilové cisterny, prostřednictvím profouknutí 

potrubí vedoucího ze zásobníku směrem ven a stejně postupuje i u potrubí, které vede 

z cisterny taktéž směrem ven. Teprve poté dochází k plnění zásobníku. Během tohoto 

procesu však není omezena dodávka kyslíku prostřednictvím centrálního rozvodu. Aby 

nedošlo k narušení funkce ekonomizéru jeho zamrznutím, obsluha vypne pomocný odpar. 

Na základě tohoto kroku není v zásobníku udržován provozní tlak, ale dochází k jeho 

kolísání v závislosti na aktuálním odběru kyslíku. Po ukončení plnění je pomocný odpar 

uveden zpět do provozu. 

Dle vedoucího střediska energetiky došlo v období pandemie COVID-19 ke značnému 

navýšení spotřeby kapalného kyslíku uskladněného v zásobnících. V porovnání s běžnou 

situací nejprve v roce 2020 vzrostla přibližně o jednu třetinu, a následující rok se dokonce 

zdvojnásobila (viz obrázek 4). 

 
 

Obrázek 4 – Celková spotřeba kapalného kyslíku uskladněného v zásobnících 
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  Kromě navýšení dodávky kyslíku do zásobníků, nemocnice přistoupila k používání 

mobilních odpařovacích stanic o objemu 600 litrů (viz obrázek 5). Ty byly zdrojem 

kapalného kyslíku zejména pro infekční oddělení. Objem kapalného kyslíku dodávaného 

v této podobě dokonce dosahoval řádu desítek tisíc litrů (viz obrázek 6). 

 

 
Obrázek 5 – Počet kusů mobilních odpařovacích stanic, kterými disponovala liberecká 

nemocnice [vlastní zdroj] 
 

 

 

 

Obrázek 6 – Objem odebraného kapalného kyslíku v rámci mobilních odpařovacích 

stanic [vlastní zdroj] 
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V době rozmachu pandemie onemocnění COVID-19 probíhaly dodávky kapalného 

kyslíku do nemocnice v Liberci každý týden alespoň jednou, případně i vícekrát. Zároveň 

k nim docházelo i mimo obvyklou pracovní dobu, neboť dodavatel fungoval nepřetržitě. 

Mohlo se tak stát, že řidič automobilové cisterny přijel ve večerních hodinách nebo 

naopak velmi brzy ráno. Později se snížila frekvence dodávek kyslíku do liberecké 

nemocnice na jeden závoz za dva týdny. Snahou bylo a je, aby v zásobnících vždy zůstalo 

alespoň 50 % jejich objemu, čemuž se přizpůsobují samotné objednávky kyslíku. 

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k navýšení frekvence dodávek do ZZ. Dříve, 

za stabilní situace před pandemií, probíhala zavážka v dobu, kdy v zásobnících bylo 

množství kyslíku na pokrytí přibližně denní spotřeby. V souvislosti se změnou spotřeby 

se však zhoršila určitá předvídatelnost vývoje stavu. Z tohoto důvodu probíhá dodávka 

kyslíku raději v dřívějším termínu. Zároveň se bere v potaz i možná dopravní nehoda 

automobilové cisterny převážející kapalný hluboce zchlazený kyslík, jeho výpadek 

u dodavatele a další nežádoucí situace, které by potenciálně mohly ovlivnit dodávku 

kyslíku. 

Kyslík ve formě plynu  

Hlavním zdrojem medicinálního kyslíku v plynné formě je lokální uložení, které není 

závislé na provozu distribučních center. Lahve jsou tak k dispozici jakýkoli den 

v jakoukoli dobu. Dovoz kyslíku v plynné formě, tedy v lahvích, zajišťuje oddělení 

dopravy s frekvencí jednou až dvakrát týdně. Zdrojem je externí sklad společnosti Linde 

Gas a.s. nacházející se ve Vratislavicích nad Nisou. Zde jsou uloženy tlakové lahve 

s medicinálními plyny v různých objemech. Jejich dovoz do skladu probíhá 

prostřednictvím kamionu. Kromě KNL a.s. jsou odběrateli i Zdravotnická záchranná 

služba Libereckého kraje p.o. a také Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. 

 Stav zásob tlakových lahví se stlačeným kyslíkem standardně neprochází stejnou 

kontrolou jako kyslík ve formě kapaliny, přesto se však ve zdravotnickém zařízení určitá 

rezerva nachází. Obvykle jsou prázdné lahve z jednotlivých oddělení sváženy do 

hlavního skladu, a poté je na dané oddělení vrácen stejný počet lahví již naplněných  

plynným kyslíkem. Zpravidla probíhá dodávka v několika krocích. Nejprve je nutné, aby 

pracovníci oddělení dopravy v hlavním nemocničním skladu a na oddělení infekce 

vyzvedli prázdné tlakové lahve. Teprve poté dochází ve skladu ve Vratislavicích nad 
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Nisou k výměně prázdných a plných lahví kus za kus. Cílem je nenavyšovat stavy lahví, 

neboť jejich obsah je léčivým přípravkem s určenou dobou expirace. Navíc by také 

docházelo ke zvyšování finančních nákladů, protože vlastníkem těchto obalů je 

společnost Linde Gas a.s., která je odběratelům pronajímá za stanovenou finanční částku.  

K navýšení počtu lahví může docházet např. z důvodu očekávané zvýšené spotřeby. 

Tak tomu bylo i v období pandemie COVID-19, kdy došlo zejména k nárůstu počtu 

malých dvoulitrových lahví (viz obrázek 7) a v nich obsaženého plynného kyslíku 

(viz obrázek 8). Naopak lze pozorovat průběžný pokles tlakových lahví s objemem 

50 litrů. 

 

 
Obrázek 7 – Počet kusů tlakových lahví, kterými disponovala liberecká nemocnice 
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Obrázek 8 – Objem odebraného plynného kyslíku v rámci tlakových lahví [vlastní zdroj] 
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5.1.2 Zdroje medicinálního kyslíku a zajištění dodávky kyslíku 

v  případě narušení jejich funkce , připravenost 

Zdroje medicinálního kyslíku  

Hlavní zdroj kyslíku v liberecké nemocnici představují vzájemně propojené 

odpařovací stanice se dvěma stacionárními zásobníky ZT10 z roku 1989 a 1993. Výrobcem 

je společnost Ferox Děčín, jejíž provoz je hlavním evropským strojírenským a výrobním 

závodem společnosti Chart. Vlastníkem a provozovatelem je KNL a.s. Z hlediska objemu 

každý zásobník disponuje 9 800 litry kapalného medicinálního kyslíku o přibližné teplotě 

− 173 °C. Zadní odpařovač má oproti druhému dvoj až trojnásobný výkon a byl by 

schopný pokrýt zásobení celé nemocnice. Proto je určen jako hlavní provozní. Větší 

plocha odpařovací stanice zajišťuje, že vzduch bude uvnitř více kolovat, neboť jednotlivá 

žebra, která se nacházejí na boku, jsou v rámci konstrukce od sebe více vzdálena. V roce 

2021 byl z preventivních důvodů a pokročilé doby provozu vyměněn. Soustava dvou 

zásobníků a odpařovacích stanic je umístěna u zadního vjezdu do nemocnice z ulice 

Klášterní. Nachází se na mírně vyvýšené zídce a je ohraničena pletivovým plotem, který 

sahá přibližně do jedné třetiny výšky zásobníků. Jedná se o místo dobře přístupné pro 

automobilovou cisternu dodavatele, neboť prostranství před soustavou je zahrazeno 

a určeno pouze pro účely zásobování. 

Prostřednictvím zemního rozvodu je soustava dále propojena se záložní bateriovou 

stanicí, která se nachází na protější straně od zásobníků. Ta slouží zejména jako sklad  

medicinálních plynů a nachází se v ní další zdroj kyslíku, kterým je stanice s baterií 

4 x 12 kusů 50 litrových lahví kyslíku. 

Kromě již zmíněných dvou hlavních odpařovacích stanic se v areálu liberecké 

nemocnice nachází ještě další, třetí. Součástí je zásobník ZT4,9 z roku 1978. Výrobcem 

je opět společnost Ferox Děčín, vlastníkem a provozovatelem KNL a.s. Objem tohoto 

zásobníku je takřka o polovinu menší než u dvou hlavních zásobníků, čemuž odpovídá 

i zásoba kyslíku, která dosahuje hodnoty 4 500 litrů medicinálního kyslíku v kapalné 

formě. Stanice je do systému propojena zemním rozvodem. Soustava je umístěna 

přibližně uprostřed areálu nemocnice mezi pavilonem interních oborů (dále jen PIO) 

a onkologickým oddělením. 
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Všechny zmíněné zásobníky jsou propojeny do páteřního rozvodu, který následně 

zásobuje jednotlivá oddělení. Rozvody v zemi jsou uloženy v pískovém loži a vedou 

k jednotlivým pavilonům. V objektech jsou následně vedené stropy a dutými prostory. 

V místech, kde jsou vedeny zdmi, jsou uloženy do ochranné trubky (tzv. chráničky), 

přičemž mezery mezi chráničkou a potrubím rozvodu jsou na obou koncích opatřeny 

nehořlavou ucpávkou. Samostatné uzávěry jsou vsazeny na každé jednotlivé větvi tak, 

aby tato větev mohla být sama vyřazena z provozu a případně nezávisle zásobována 

z lahve. Uzávěry jsou zabezpečeny odpovídajícím způsobem, aby byly přístupné pouze 

povolaným osobám. Ukončení rozvodů je zajištěno rychlospojkami, které jsou označeny 

názvem plynu a konstrukčně řešeny tak, aby nedošlo k záměně. Nachází se v lékařských 

panelech, rampách, zdrojových mostech a stropních tubusech. Průtok rychlospojky 

dosahuje normované hodnoty až 100 litrů za minutu, limitací je však přívodní vedení. 

V místě spotřeby je rozvod kyslíku zabezpečován signalizačním zabezpečením, které je 

připojeno na běžný i nouzový elektrický systém. 

Samotné CARIM je zásobováno kyslíkem především z centrálního rozvodu. Kromě 

toho se však na oddělení nacházejí i jiné zdroje. Pro zajištění oxygenace pacienta, který 

vyžaduje kontinuální přívod kyslíku, se v případě jeho transportu (např. z operačního sálu 

či za účelem doplňujícího vyšetření) využívají dvoulitrové lahve se stlačeným kyslíkem 

a integrovaným ventilem. Kromě nich se na oddělení stabilně nachází baterie 1 x 2 kusy 

50 litrových kyslíkových lahví. Jejich kontrola probíhá ze strany údržby spíše namátkově, 

případně při plánované odstávce či rozšíření, kdy se kontrolují ventily a rozvody. 

Za standardního režimu dochází k jejich výměně jednou za dva roky. Důvodem však bývá 

spíše expirace než vyčerpání obsahu. Za účelem měření tlaku, hladiny a spotřeby 

medicinálních plynů je zde instalováno monitorovací zařízení. V případě nízkého tlaku 

(přibližně 3,5 barů) dochází k akustické signalizaci nízkého tlaku. 

Zajištění dodávky medicinálního kyslíku v  případě narušení zásobování ze 

zdrojů  

V případě, že by došlo k narušení přívodu kyslíku ze dvou hlavních zásobníků, jejich 

funkci by převzal zásobník třetí, tedy odpařovací stanice se zásobníkem ZT4,9. Nemělo 

by tak dojít k jakémukoli výpadku dodávky. Pokud by došlo k vyčerpání kyslíku ve všech 

zásobnících, celý areál nemocnice by tak byl zásoben prostřednictvím připojených 

kyslíkových lahví ve skladu medicinálních plynů. Pro případ selhání všech předchozích 
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možností se na jednotlivých odděleních nacházejí záložní zdroje kyslíku v podobě baterií 

tlakových lahví. Lůžková stanice CARIM je pro tyto účely vybavena již zmíněnými 

dvěma tlakovými lahvemi s objemem 50 litrů stlačeného kyslíku. Po mechanickém 

zprovoznění by z tohoto zdroje byl hospitalizovaným pacientům dodáván kyslík stejným 

způsobem, jako v případě zachování zásobování z centrálního rozvodu. S ohledem na 

jejich omezenou kapacitu by však byl kyslík dodáván pouze určitou dobu, než by došlo 

k jeho vyčerpání. Např. v případě celkové spotřeby kyslíku 200 litrů za minutu by byla 

jeho dodávka zajištěna na přibližně 108 minut. 

Připravenost na narušení dodávky kyslíku a jeho možný únik 

Za účelem eliminace vzniku NU stanovuje provozní řád pokyny pro provoz 

centrálních rozvodů medicinálních plynů a redukčních stanic. Jeho součástí jsou i pokyny 

pro případ poruchy, havárie nebo požáru. V případě poruchy je nutné uzavřít přívod plynu 

před místem, kde došlo k poškození rozvodu. Dále z okolí úniku odstranit veškeré 

případné zdroje vznícení a následně zajistit odbornou opravu. Dojde-li k požáru, je nutné 

tuto skutečnost ohlásit ohlašovně požárů a uvést v činnosti protipožární zařízení. 

O události je nutné informovat také vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení 

KNL a.s. 

V rámci dokumentace krizového plánování má KNL a.s. zpracovaný Plán krizové 

připravenosti (dále jen PKP), kde jsou upraveny postupy pro jednotlivé mimořádné 

situace. Kromě úniku kyslíku se jedná i o výpadek dalších komodit jako např. elektrické 

energie, vody apod. Součástí PKP je i Plán svolávání jednotlivých zaměstnanců 

v závislosti na tom, o jakou situaci se jedná. 
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SWOT analýza  

Pro zhodnocení stavu technické vybavenosti a dále připravenosti na narušení dodávky 

kyslíku a jeho možný únik byla využita SWOT analýza. 

Tabulka 2 – SWOT analýza – nemocnice v Liberci [vlastní zdroj] 

Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 

➢ více zdrojů medicinálního kyslíku 

➢ nedávná výměna odpařovače 

➢ blízkost externího skladu Linde Gas 

a.s. 

➢ automatické zprovoznění záložní 

bateriové kyslíkové stanice 

➢ zajištění fyzické ochrany tlakových 

lahví umístěných v rámci CARIM 

➢ akustická signalizace v případě 

poklesu tlaku v centrálním rozvodu 

➢ vypracovaný provozní řád 

➢ vypracovaný PKP upravující postupy 

při úniku kyslíku včetně svolání 

jednotlivých zaměstnanců 

➢ závislost na externích mechanismech 

dodavatelského řetězce 

➢ mechanické zprovoznění záložních 

tlakových lahví umístěných v rámci 

CARIM 

➢ zvýšená ekonomická zátěž spojená 

s navýšením spotřeby a dodávky 

kyslíku v období pandemie 

➢ zvýšená psychická i fyzická zátěž 

personálu v období pandemie 

➢ omezený přístup pro automobilovou 

cisternu za účelem doplnění 

stabilního zásobníku uprostřed areálu 

 

Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

➢ zvýšení úrovně zabezpečení 

odpařovacích stanic a zásobníků 

➢ aktualizace pracovního postupu pro 

manipulaci s medicinálním kyslíkem 

➢ pravidelná školení zaměstnanců 

CARIM týkající se postupu v případě 

narušení dodávky kyslíku 

➢ cvičení ve spolupráci s HZS 

➢ živelní pohroma  

➢ trestná činnost, sabotáž 

➢ selhání/pochybení lidského faktoru 

➢ panická a chaotická reakce 

➢ omezení zdravotní péče 

➢ úmrtí pacienta 

➢ vznik požáru a následný výbuch 

 

Podrobný postup při aplikaci Fullerova trojúhelníku a vlastního hodnocení SWOT 

analýzy je znázorněn v příloze č. 1. 
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Celkový součet sil faktorů silných stránek je roven 4,08 a příležitostí 4,3. U slabých 

stránek poté vychází součet o hodnotě – 3,47 a u hrozeb −4,14. Součtem těchto hodnot je 

kladná hodnota 0,77 (viz tabulka 3). 

Tabulka 3 – Suma všech kritérií – nemocnice v Liberci [vlastní zdroj] 

 

 

Součet sil kritérií Suma všech kritérií 

Silné stránky 4,08 

0,77 Slabé stránky − 3,47 

Příležitosti 4,3 

Hrozby − 4,14 

 

5.1.3 Údaje o počtu COVID pozitivních pacientů hospitalizovaných na 

ARO a parametry, na jejichž základě u nich byla indikována 

oxygenoterapie 

V období pandemie onemocnění COVID-19 byli na lůžkové oddělení CARIM 

v liberecké nemocnici primárně přijímáni pacienti, jejichž stav progredoval v souvislosti 

s plicní patologií způsobenou koronavirem. Zpočátku pandemie, když nebyl zdravotnický 

systém ještě natolik zatížen, zde byla poskytována oxygenační a ventilační podpora 

ve formě HFNO, neinvazivní a invazivní plicní ventilace. Dle primáře oddělení zde byl 

krátkodobě i poměrně vysoký podíl pacientů s HFNO a NIV. Často však pouze na krátkou 

dobu, neboť u pacienta posléze s vysokou pravděpodobností došlo k respiračnímu 

selhání. Na základě vzrůstajících počtů pacientů, kteří vyžadovali hospitalizaci, 

se postupně HFNO stalo předmětem jiných oddělení. Za tímto účelem byla zřízena 

speciální místa na plicním oddělení, dále na jednotce intermediární péče a reprofilizované 

chirurgické jednotce intenzivní péče. Na CARIM tak byli přijímáni pouze pacienti 

s těžkým až kritickým průběhem onemocnění. Defacto pouze za účelem zajištění 

invazivní plicní ventilace či ECMO. Z hlediska parametrů tak bylo používáno zejména 

základních indikačních kritérií pro tyto metody. Přijímaní pacienti jevili známky dechové 

únavy či nedostatečné dechové aktivity. Hodnoceno bylo více faktorů, které zahrnovaly 

např. celkový stav pacienta, dechový vzorec a frekvenci, hodnotu nasycení krve 

kyslíkem. Vždy se však přihlíželo ke konkrétnímu člověku a jeho dispozicím. Standardně 

se dále v rámci vyšetření krevních plynů přihlíželo k hodnotě pH či parciálnímu tlaku 

kyslíku a oxidu uhličitého.   
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5.2 Orlickoústecká nemocnice 

5.2.1 Dodávka medicinálního kyslíku do ZZ a její specifika v  období 

pandemie COVID-19  

Výrobcem a dodavatelem medicinálních plynů pro OUN je společnost Linde Gas a.s. 

Do ZZ dodává medicinální kyslík pod registrovaným názvem Conoxia® a to jak 

v kapalné, tak v plynné formě. 

Kyslík ve formě kapaliny  

Výše a četnost objednávek medicinálního kyslíku ve formě kapaliny je individuální 

a odvíjí se zejména od množství zásob v ZZ. Jejich stav se kontroluje každý den během 

obchůzek, které vykonávají odpovědní pracovníci. Pouze o víkendu takové kontroly 

neprobíhají, neboť se předpokládá, že je nemocnice předzásobená. 

Dříve byla objednávka kapalného kyslíku zajišťována prostřednictvím telefonního 

hovoru s dodavatelem.  V souvislosti s vybudováním objektu centrálního příjmu však 

došlo k vytvoření nové projektové dokumentace, jejíž cílem byla změna dispozice 

zdrojových stanic medicinálních plynů. V rámci tohoto kroku byl částečně změněn 

systém dodávky kyslíku ve formě kapaliny. Nyní je v rámci zásobníků nainstalována 

telemetrická jednotka, která nepřetržitě monitoruje stav uskladněného média. Pokud 

objem klesne pod předem stanovenou hladinu, zašle jednotka informaci přímo 

k dodavateli. Ten na základě zaslaných dat naplánuje dodávku kapalného kyslíku. Děje 

se tak po domluvě s vedoucím střediska energetiky, který se celého procesu také účastní. 

Nová dodávka je následně realizována během předem specifikovaného časového úseku. 

Plnění tlakového zásobníku je následně prováděno vyškolenou obsluhou autocisterny 

ve spolupráci s obsluhou zásobníku odběratele. Každý z pracovníků obsluhuje vlastní 

zařízení dle platných provozních předpisů. Pro plnění z autocisterny je využita plnicí 

koncovka, která se nachází na konci plnícího potrubí. Na tuto koncovku se při plnění 

napojí ohebná hadice napojená na čerpadlo autocisterny.  Souprava zásobovacího vozu je 

vybavena čerpadlem s maximálním výtlačným tlakem vyšším, než je pracovní tlak 

v zásobníku, tudíž během plnění není nutno přerušit provoz. Čerpadlo je poháněno 
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třífázovým elektromotorem, který je napájen ze zásuvky na rozvaděči u odpařovací 

stanice. 

Dle pracovníka z oddělení energetika byla spotřeba kapalného kyslíku v období 

pandemie přibližně 2,5 až 3 x vyšší. Tomu samozřejmě musela být přizpůsobena 

i dodávka kyslíku. Za standardní situace probíhá závoz automobilovou cisternou 

přibližně jednou za dva měsíce. V návaznosti na zvýšenou spotřebu kyslíku došlo 

v období pandemie k navýšení frekvence zásobování na jeden závoz za čtrnáct dnů až 

tři týdny. Později dokonce jedenkrát týdně. Vždy byly zaváženy oba zásobníky při asi 

dvoutunovém množství, které by mělo vystačit minimálně na dalších čtyři až pět dnů.  

 Z poskytnutých dat, jejichž předmětem byla monitorace spotřeby kyslíku v rámci 

několika konkrétních měsíců, bylo zjištěno, že nejhorší situace nastala v březnu roku 

2021. Denní spotřeba kapalného kyslíku se v tuto dobu pohybovala v rozmezí 1 400 až 

2 000 kilogramů denně. Jednalo se zřejmě o nejvyšší spotřebu celkově v období 

pandemie. Odpařovací stanice jsou však schopny z hlediska kapacity přeměnit denně 

přibližně dvě a půl tuny kyslíku. Rezervy v tomto ohledu tedy nebyly tak vysoké jako 

jindy. V dubnu roku 2021 byla denní spotřeba vyčíslena přibližně na 1 100 až 1200 

kilogramů denně. V prosinci téhož roku byl zaznamenán pokles až na přibližně 720 

kilogramů denně. 

Kyslík ve formě plynu  

Hlavním zdrojem medicinálního kyslíku v plynné formě je lokální uložení, které není 

závislé na provozu distribučních center. Lahve jsou tak k dispozici jakýkoli den 

v jakoukoli dobu. Dovoz kyslíku v plynné formě, tedy v lahvích zajišťuje přímo firma 

Linde Gas a.s. Její nejbližší pobočka se nachází ve Vysokém Mýtě, ale ta je pro OUN 

zdrojem spíše technických plynů. Medicinální plyny včetně kyslíku jsou dodávány 

v průměru jednou za 8 až 10 dnů ze skladu dodavatele v Hradci Králové. V období 

pandemie COVID-19 byla OUN zásobována tlakovými lahvemi každý druhý až třetí den. 

Nedocházelo však k navyšování jejich počtu, pouze odebíraného objemu. Přesto však 

tento nárůst nebyl natolik razantní jako v případě kapalného kyslíku. Dlouhodobým cílem 

je nenavyšovat stavy lahví, neboť jejich obsah je léčivým přípravkem s určenou dobou 

expirace. Navíc by také docházelo ke zvyšování finančních nákladů, protože vlastníkem 

těchto obalů je společnost Linde Gas a.s., která je odběratelům pronajímá za stanovenou 
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finanční částku. Dle provozního technika se za posledních 5 až 6 let množství lahví 

nezvýšilo. Jejich stav je stabilní a nebyl evidován žádný požadavek ani v souvislosti 

s otevřením nové budovy centrálního příjmu. 

Stav zásob tlakových lahví se stlačeným kyslíkem standardně neprochází stejnou 

kontrolou jako kyslík ve formě kapaliny, přesto se však v ZZ určitá rezerva nachází. 

Lahve jsou uskladněny v jednopodlažní budově plynového hospodářství. Prázdné lahve 

jsou měněny za plné v poměru kus za kus, a to na základě požadavků jednotlivých 

oddělení. Jakmile se zásoba lahví ve skladu sníží alespoň o polovinu (většinou o tři 

čtvrtiny), zajistí provozní technik s určitým předstihem novou objednávku. Obecně lze 

říci, že objednávku, kontrolu, dodávku na jednotlivá oddělení a další činnosti, které jsou 

spojeny s kyslíkovými tlakovými lahvemi, mají na starost pracovníci provozně 

technického úseku. 

5.2.2 Zdroje medicinálního kyslíku a zajištění dodávky kyslíku 

v  případě narušení jejich funkce, připravenost  

Zdroje medicinálního kyslíku  

Hlavním zdrojem medicinálního kyslíku pro celou OUN je soustava dvou 

odpařovacích stanic a zásobníků, která se nachází ve spodní okrajové části areálu. 

Zařízení se skládá z tlakových zásobníků, vzduchových odpařovačů, propojovacího 

potrubí a aparatury na měření a regulaci včetně dálkového sledování hadiny. Nachází se 

na vybetonovaném povrchu a je ohraničeno plotem, který z hlediska výšky sahá přibližně 

do jedné třetiny velkého zásobníku. 

Tlakový zásobník je stabilní stojatá nádoba skládající se z vnitřní nádoby, vnějšího 

pláště a ovládacího panelu. Vnitřní nádoba je vyrobena z austenitické oceli a je zavěšena 

pomocí speciálních závěsů na vnějším plášti, který je vyrobený z uhlíkové oceli. Prostor 

mezi oběma nádobami je vyplněn izolační hmotou a vzduch odčerpán. Veškeré 

propojovací potrubí tlakových zásobníků včetně všech armatur, regulátorů a přístrojů je 

umístěno na vnějším plášti zásobníku. Proti korozivním účinkům je potrubí a všechny 

doplňkové konstrukce z konstrukční oceli opatřeny základním a dvojnásobným vrchním 

nátěrem. Pod spodní vnější částí zásobníku je zavěšen pomocný odpařovač, který je 

sestaven z podélně žebrovaných hliníkových trubek. Z hlediska celkového objemu 
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disponuje první zásobník, který je majetkem OUN, přibližně 10 000 litry zkapalněného 

plynu. Druhý zásobník je oproti předchozímu menší a celkový objem činí přibližně 

6 300 litrů. Toto zařízení je novější a OUN ho má v pronájmu. V zásobníku je zkapalněný 

plyn skladován za zvýšeného tlaku, který je přibližně roven tlaku plynu, vystupujícího 

z odpařovací stanice. Vlastní odpařování se v rámci každého zásobníku provádí ve dvou 

paralelně řazených vzduchových odpařovačích, u kterých se potřebné teplo odebírá 

z okolní atmosféry. Soustava tedy celkem zahrnuje čtyři odpařovací stanice, které se 

běžně střídají, aby byl zachován rovnoměrný výdej z obou zásobníků. V návaznosti na 

zvýšenou poptávku po kyslíku během pandemie COVID-19 k takovému střídání 

nedocházelo a v provoz byly uvedeny všechny současně. O provozu odpařovací stanice 

musí být veden provozní deník. 

Pro optickou kontrolu tlaku je stanice vybavena vstupními a výstupními manometry 

přímo na redukčních skříních zdroje kyslíku. Řídící skříň podává informaci 

o nedostatečném tlaku či o tom, ze kterého zdroje je právě čerpáno obsažené médium. 

Provozní signalizace společného výstupního tlaku plynu je propojena s místností, kde se 

nachází hlásič množství medicinálního kyslíku. Vlastní provoz zařízení je automatický. 

Obsluha je nutná pouze při plnění tlakového zásobníku z autocisterny, při které je nutno 

dbát zvýšené opatrnosti a používat předepsané ochranné prostředky. Pravidelné 

obchůzkové kontroly je nutno provádět alespoň jedenkrát za pracovní den. 

Prostřednictvím dvou přípojek je soustava propojená s prostorem skladu 

medicinálních plynů, který se nachází v blízké vzdálenosti. Uvnitř se nachází tlakové 

lahve různých velikostí a za různým účelem. Sklad je rozdělen na dvě části, přičemž 

v první se nachází baterie 2x 8 kusů 40 litrových tlakových lahví, která slouží jako další 

zdroj medicinálního kyslíku. Za standardní situace jsou tyto lahve uvedeny do provozu 

a společně se soustavou zásobníků a odpařovacích stanic dodávají medicinální kyslík do 

centrálního rozvodu. Vždy je však funkční pouze jedna skupina paralelně propojených 

lahví. Každá řada lahví zásobuje jinou větev. Jejich obměna probíhá většinou za situace, 

když v nich zbývá 10 až 15 % kyslíku. Druhá část je určena pro skladování ostatních 

tlakových lahví. Nachází se zde 1 kus 10 litrové lahve s medicinálním kyslíkem a 16 kusů 

tlakových lahví o objemu 2 litrů s integrovaným ventilem LIV®. Jednopodlažní budova 

plynového hospodářství je dále je napojena na centrální rozvod medicinálního kyslíku. 

Potrubí je vedeno rostlým terénem v pískovém loži v ocelových chráničkách. Kromě toho 
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je i ošetřeno izolací proti mechanickému poškození. Nainstalované potrubní rozvody jsou 

vedeny v jednom okruhu a následně jsou napojeny na původní a částečně upravené 

přívody k páteřním rozvodům. Ty jsou vedené od přípojek a zdrojových stanic 

v suterénech budov. Pro zásobování jednotlivých podlaží pavilonů se do nich napojují 

stoupačky. Ukončení rozvodů plynů je provedeno v úseku, pro který je rozvod určen, tedy 

na jednotlivých odděleních. Zde jsou úseky plynů ukončeny rychlospojkou pro distribuci 

plynu. 

Samotné ARO je zásobováno medicinálním kyslíkem především z centrálního 

rozvodu. Kromě toho se však na oddělení nacházejí i jiné zdroje. Pro zajištění oxygenace 

pacienta, který vyžaduje kontinuální přívod kyslíku, se v případě jeho transportu (např. 

z operačního sálu či za účelem doplňujícího vyšetření) využívají dvoulitrové lahve se 

stlačeným kyslíkem a integrovaným ventilem. Na lůžkové části se nachází 6 kusů a na 

anesteziologické pouze 2 kusy. V rámci anestezie je však k dispozici dalších 6 kusů deseti 

litrových lahví. Kromě nich se na oddělení stabilně nachází 2 kusy 10 litrových 

kyslíkových lahví, které slouží jako rezervní zdroj v případě narušení dodávky 

medicinálního kyslíku z centrálního rozvodu. Za standardního režimu je důvodem 

obměny spíše expirace než vyčerpání obsahu. 

Zajištění dodávky medicinálního kyslíku v  případě narušení zásobování ze 

zdrojů  

Na každém oddělení, které disponuje kyslíkem, se nachází zařízení, které monitoruje 

hladiny tlaku. Pokud by došlo k jeho poklesu nebo naopak nárůstu, spustí se zvuková 

signalizace a zároveň jsou o tom informování energetici prostřednictvím SMS zprávy. 

V případě, že by došlo k narušení přívodu kyslíku ze dvou hlavních zásobníků, celý 

areál by byl zásoben prostřednictvím sestavy záložního zdroje, který tvoří 40 litrové 

tlakové lahve nacházející se ve skladu medicinálních plynů. Pro případ selhání 

předchozích možností se na jednotlivých odděleních nacházejí další rezervní zdroje 

kyslíku v podobě tlakových lahví. Lůžková část oddělení ARO je pro tyto účely vybavena 

již zmíněnými dvěma kusy s objemem 10 litrů stlačeného kyslíku. Ty se nacházejí přímo 

na oddělení ve skladu a je nutné je nejprve zprovoznit. Po přinesení ze skladu jsou v rámci 

hlavní místnosti zapojeny do rozvodné skříně a pacientům je tak kyslík dodáván stejným 

způsobem, jako v případě zachování zásobování z centrálního rozvodu. Po připojení 
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první tlaková lahev zásobuje lůžka s označením 1 až 6 a druhá lahev lůžka zbylá, tedy 

7 až 12. S ohledem na jejich omezenou kapacitu by však byl kyslík dodáván pouze určitou 

dobu, než by došlo k jeho vyčerpání. Např. v případě celkové spotřeby kyslíku 200 litrů 

za minutu by byla jeho dodávka zajištěna na přibližně 20 minut. 

Připravenost na narušení dodávky kyslíku a jeho možný únik  

Za účelem eliminace vzniku NU stanovuje provozní řád bezpečnostní předpisy pro 

manipulaci s tlakovými lahvemi. Mimoto uvádí také postup v případě mechanického 

poškození rozvodů a přerušení dodávky kyslíku. Součástí jsou také základní bezpečnostní 

pravidla pro obsluhu a zásady pro provoz rozvodů plynů. V případě poruchy je nutné 

uzavřít přívod plynu před místem, kde došlo k poškození rozvodu. Případně se 

doporučuje otevřít odvzdušňovací potrubí, pokud je provedeno. Dále je důležité z okolí 

úniku odstranit veškeré případné zdroje vznícení a prostor intenzivně větrat. V případě 

poruchy rozvodů medicinálních plynů, kterou se zaměstnanci hotovostní služby nedaří 

odstranit, je povolán servis oprávněné osoby. Pro tento účel provozní řád firmy 

a konkrétní telefonní čísla. Při poruše na zásobní nádrži kyslíku, zabezpečí zaměstnanci 

hotovostní služby opravu oprávněnou firmou – Linde Gas a.s. V případě havárie oznámí 

situaci HZS a postupují dle požárních poplachových směrnic. Dojde-li k požáru, je nutné 

tuto skutečnost ohlásit ohlašovně požárů a uvést v činnosti protipožární zařízení. 
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SWOT analýza  

Pro zhodnocení stavu technické vybavenosti a dále připravenosti na narušení dodávky 

kyslíku a jeho možný únik byla využita SWOT analýza. 

Tabulka 4 – SWOT analýza – nemocnice v Ústí nad Orlicí [vlastní zdroj] 

Silné stránky (strengths) Slabé stránky (weaknesses) 

➢ více zdrojů medicinálního kyslíku 

➢ systém signalizující pokles tlaku 

v zásobnících 

➢ zásobníky jsou dobře přístupné pro 

dodávku kyslíku automobilovou 

cisternou 

➢ automatické zprovoznění záložní 

bateriové kyslíkové stanice 

➢ zajištění fyzické ochrany tlakových 

lahví umístěných v rámci ARO 

➢ akustická signalizace v případě 

poklesu tlaku v centrálním rozvodu 

➢ vypracovaný provozní řád 

➢ závislost na externích mechanismech 

dodavatelského řetězce 

➢ objem a mechanismus zprovoznění 

záložních tlakových lahví na ARO 

➢ zvýšená ekonomická zátěž spojená s 

navýšením spotřeby a dodávky 

kyslíku v období pandemie 

➢ zvýšená psychická i fyzická zátěž 

personálu v období pandemie 

➢ pronájem zásobníku 

Příležitosti (opportunities) Hrozby (threats) 

➢ zvýšení úrovně zabezpečení 

odpařovacích stanic a zásobníků 

➢ aktualizace pracovního postupu pro 

manipulaci s medicinálním kyslíkem 

➢ pravidelná školení zaměstnanců ARO 

týkající se postupu v případě narušení 

dodávky kyslíku 

➢ cvičení ve spolupráci s HZS 

➢ živelní pohroma  

➢ trestná činnost, sabotáž 

➢ selhání/pochybení lidského faktoru 

➢ panická a chaotická reakce 

➢ omezení zdravotní péče 

➢ úmrtí pacienta 

➢ vznik požáru a následný výbuch 

 

Podrobný postup při aplikaci Fullerova trojúhelníku a vlastního hodnocení SWOT 

analýzy je znázorněn v příloze č. 2. 
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Celkový součet sil faktorů silných stránek je roven 4,32 a příležitostí 4,3. U slabých 

stránek poté vychází součet o hodnotě – 3,47 a u hrozeb −3,76. Součtem těchto hodnot 

je kladná hodnota 1,04 (viz tabulka 3). 

Tabulka 5 – Suma všech kritérií – nemocnice v Ústí nad Orlicí [vlastní zdroj] 

 

 

Součet sil kritérií Suma všech kritérií 

Silné stránky 4,32 

0,88 Slabé stránky − 3,6 

Příležitosti 4,3 

Hrozby − 4,14 

 

5.2.3 Údaje o počtu COVID pozitivních pacientů hospitalizovaných na 

ARO a parametry, na jejichž základě u nich byla indikována 

oxygenoterapie 

Pacienty, kteří v období pandemie přicházeli na ARO OUN, lze z hlediska 

poskytované oxygenační či ventilační podpory rozdělit do několika kategorií. Nejméně 

zastoupenou skupinu tvoří pacienti, kterým byl kyslík aplikován nízkoprůtokovým 

systémem, tedy prostřednictvím obličejové masky či kyslíkových brýlí. Nejednalo se 

však o pacienty, kteří by byli hospitalizováni za účelem terapie plicní patologie způsobené 

virem SARS-CoV-2, ale důvod byl jiný a při příjmu se během prováděného testování 

zjistila pozitivita. V rámci zbylých dvou kategorií byla pacientům poskytována 

oxygenoterapie v rámci vysokoprůtokových systémů (tedy HFNO) anebo v rámci 

neinvazivní či invazivní plicní ventilaci. Často se však tito pacienti prolínali, neboť 

během dne lékař ordinoval neinvazivní plicní ventilaci a na noc později HFNO. Dle 

primáře byla původní myšlenka HFNO taková, že bude přístroj používán zejména na 

ARO a jednotce intenzivní péče. Vysoký nárůst nakažených a také hospitalizovaných 

pacientů však způsobil rozšíření těchto přístrojů i na jiná oddělení, a ARO se 

specializovalo spíše na invazivní zajištění dýchacích cest a ventilační podporu. 

Posuzování jednotlivých parametrů nelze tak úplně konkretizovat, neboť každý pacient 

a jeho organismus má jiné hraniční parametry. Většinou nebylo o ventilační podpoře 

rozhodováno na základě číselných hodnost, ale dle stavu pacienta. Tedy zda on sám byl 

dyspnoický, pociťoval únavu apod. Hodnoceno tedy bylo více faktorů, které zahrnovaly 

celkový stav pacienta, dechovou frekvenci a případně změněný dechový vzorec, dále 
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i hodnotu saturace krve kyslíkem. Samozřejmostí však bylo provádění vyšetření krevních 

plynů a monitorace jejich hodnot, na základě kterých byl také daný pacient posuzován.   
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6 DISKUZE 

Medicinální plyny jsou nepostradatelnou složkou zdravotnického systému. V  případě 

kyslíku, který se využívá pro lékařské účely, jsou dodávky plánovány jak ve standardním 

režimu, tak v režimu výpadku. Cílem celého procesu je optimalizovat systém zásobování 

a současně udržovat dostatečné rezervy.  To potvrzuje i Drábková [52], dle které je 

medicinální kyslík jednou z komodit, která vyžaduje přípravu rezerv. Jedná se o látku, 

která je potřebná k zajištění každodenního chodu nemocnice. S ohledem na charakter 

kyslíku jako biogenního prvku a jeho široký výskyt na Zemi, může být mnohými lidmi 

považován za samozřejmost. O chybnosti této myšlenky nás však přesvědčilo 

onemocnění COVID-19, které svým pandemickým potenciálem zasáhlo celý svět. Kyslík 

se stal jedním ze zásadních principů léčby pacientů, kteří byli hospitalizováni právě kvůli 

koronavirovému onemocnění. Z tohoto důvodu byl zaregistrován významný nárůst 

spotřeby, a v návaznosti na to i poptávky po medicinálním kyslíku. Dle generálního 

ředitele společnosti Linde Gas a.s., největšího výrobce a dodavatele technických, 

medicinálních a speciálních plynů v ČR, byla poptávka po medicinálním kyslíku 

extrémní, a jeho spotřeba oproti běžné situaci před pandemií stoupla téměř pětkrát. 

Zmapování systému dodávky medicinálního kyslíku do ZZ včetně specifik během 

zmíněné pandemie, bylo jedním z předmětů diplomové práce. U dvou vybraných ZZ bylo 

zjišťováno, jak probíhají dodávky medicinálního kyslíku v kapalné i plynné formě, dále 

výše a četnost objednávek a také nárůst spotřeby v souvislosti s pandemií. 

Obě ZZ mají stejného dodavatele medicinálních plynů, kterým je společnost Linde 

Gas a.s. Ta dodává do nemocnic medicinální kyslík pod registrovaném názvem 

Conoxia®, a to jak v kapalné, tak v plynné formě. 

V případě nemocnice v Liberci bylo zjištěno, že objednávku kapalného kyslíku 

zajišťuje vedoucí střediska energetiky skrze email přibližně 2 až 3 dny dopředu. V rámci 

havarijního stavu je však výrobce schopen dodat kyslík i do 24 hodin. Z poskytnutých 

dat, která se týkala celkové spotřeby kapalného kyslíku uskladněného celkem ve třech 

zásobnících, byl zjištěn razantní nárůst celkové roční spotřeby kyslíku ve formě kapaliny. 

Zatímco v roce 2019 činila celková spotřeba kapalného kyslíku 215 tisíc litrů, o rok 

později vzrostla přibližně o jednu třetinu na 280 tisíc litrů, a v roce 2021 dokonce 

překročila hranici 450 tisíc litrů. Lze tedy říci, že spotřeba kapalného kyslíku vzrostla 
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více než dvojnásobně. Kromě toho nemocnice přistoupila k používání mobilních 

odpařovacích stanic, které jsou také zdrojem kapalného kyslíku. Využívala je zejména 

v budově infekčního oddělení. Přestože v roce 2018 a 2019 nebyla evidována žádná 

přemisťovací stanice, v následujících dvou letech dosahoval objem odebraného kyslíku 

řádu desetitisíců. Konkrétně se jednalo o 18 000 litrů v roce 2020 a 50 400 litrů v roce 

2021. Opět lze tedy pozorovat nárůst zejména v roce 2021. 

Dále bylo zjištěno, že na základě zvýšené poptávky došlo ke změně v systému 

zásobování. Této skutečnosti se musel přizpůsobit i dodavatel, proto jeho zaměstnanci 

pracovali v nepřetržitém režimu, a závoz do liberecké nemocnice probíhal i v jindy 

neobvyklou dobu. Tato situace byla ovlivněna i faktem, že doprava hluboce zchlazeného 

kapalného kyslíku probíhá dle ADR, čemuž odpovídají přepravní podmínky včetně 

stanovených přestávek pro řidiče. Dle vedoucího střediska energetiky se v souvislosti 

s navýšením spotřeby zhoršila určitá předvídatelnost vývoje, a z tohoto důvodu byla 

dodávka kyslíku plánována raději na dřívější termín. 

V případě OUN byly objednávky medicinálního kyslíku dříve zajištovány 

prostřednictvím telefonních hovorů. V současnosti však tento proces probíhá jiným 

způsobem. Přestože se energetik stále podílí na objednávce, již ne v takové míře jako 

dříve. Důvodem je telemetrická jednotka instalovaná v zásobníku, která sleduje stav 

zásob uskladněného média. V případě, že klesne pod stanovenou hladinu, je o této 

skutečnosti informován dodavatel, který následně plánuje dodávku. Přestože se 

nepodařilo získat všechna potřebná data, která by se týkala celkové roční spotřeby 

kapalného kyslíku, dle zaměstnance z oddělení energetiky se jednalo přibližně o dvoj až 

trojnásobek oproti běžné situaci. Tomu byla přizpůsobena i dodávka kapalného kyslíku, 

která v době rozmachu pandemie probíhala s frekvencí přibližně jeden závoz za týden. 

Za běžné situace se zásobníky zavážejí přibližně jedenkrát za dva měsíce, nárůst byl tedy 

dobře patrný. Zásadní problém by však nemusel nastat z hlediska zásobování, ale v rámci 

kapacity odpařovacích stanic. Přestože obvykle nejsou uvedeny do provozu všechny 

současně, v období pandemie tomu tak nebylo. V březnu roku 2021 byla spotřeba 

nejvyšší, a vyšplhala se až na 2 000 kg denně. Odpařovací stanice jsou však schopny 

z hlediska kapacity zplynovat denně pouze přibližně 2 a půl tuny, což by mohlo být 

potenciálním problémem. 
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 Obě ZZ kontrolují zásoby kyslíku každý den vyjma víkendu, neboť se předpokládá, 

že nemocnice bude předzásobená. V případě plynného kyslíku, který je uskladněn 

v lahvích, takové kontroly neprobíhají. Přesto však mají pracovníci přehled o odebíraném 

počtu a objemu tlakových lahví. V případě liberecké nemocnice byl v návaznosti na 

pandemii navýšen počet malých dvou litrových lahví. Naopak u velkých lahví s objemem 

50 l je znatelná tendence postupného snižování počtů. Jejich dodávku zajišťuje oddělení 

dopravy a provozu, přičemž zdrojem je externí sklad dodavatele ve Vratislavicích nad 

Nisou. V případě OUN se takový sklad nachází v Hradci Králové, ale dodávku zajišťuje 

sám výrobce. Jejich stav je však stabilní, a dle provozního technika nedocházelo 

k navyšování jejich počtu, ale objemu odebíraného plynu.   

Na základě výše zmíněného lze potvrdit, že v rámci průběhu pandemie onemocnění 

COVID-19 došlo k výraznému navýšení spotřeby medicinálního kyslíku a v návaznosti 

na to i k úpravě systému dodávky kyslíku do ZZ. 

Kromě systému zásobování si práce kladla za cíl také zmapovat jednotlivé zdroje 

kyslíku a způsob zajištění dodávky v případě narušení jejich funkce. Pro zhodnocení 

stavu technické vybavenosti a dále připravenosti na narušení dodávky kyslíku a jeho 

možný únik byla využita SWOT analýza. 

V případě KNL a.s. představují hlavní zdroj medicinálního kyslíku dvě vzájemně 

propojené odpařovací stanice se dvěma stacionárními zásobníky. Z hlediska kapacity 

každý zásobník dosahuje objemu 9 800 l. Tato soustava je následně prostřednictvím 

zemního rozvodu propojena se skladem medicinálních plynů, kde se nachází další zdroj 

kyslíku, který představuje baterie 4 x 12 ks 50 l lahví kyslíku. Dalším zdrojem kapaliny 

je třetí zásobník s odpařovací stanicí, jehož objem dosahuje hodnoty přibližně 4 500 l 

kapalného kyslíku a nachází se přibližně uprostřed nemocničního areálu. Všechny 

zmíněné zásobníky jsou propojeny do páteřního rozvodu, který následně zásobuje 

jednotlivá oddělení.  V místě spotřeby je rozvod kyslíku zabezpečován signalizačním 

zařízením, které je připojeno na běžný i nouzový elektrický systém. V případě poklesu 

tlaku dochází k akustickému signálu. Umístění tohoto zařízení upravuje technická norma 

ČSN EN ISO 7396-1 ED.2 
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Samotné CARIM je zásobováno kyslíkem především z centrálního rozvodu. Kromě 

toho se však na oddělení nacházejí malé transportní lahve o objemu 2 l a stabilně také 

baterie 1 x 2 ks 50 l kyslíkových lahví. 

Pokud by došlo k narušení přívodu kyslíku ze dvou hlavních zásobníků, jejich funkci 

by převzal zásobník třetí. Pokud by došlo k vyčerpání kyslíku ve všech zásobnících, celý 

areál nemocnice by tak byl zásoben prostřednictvím připojených kyslíkových lahví ve 

skladu medicinálních plynů. Pro případ selhání všech předchozích možností se za účelem 

zásobení CARIM nacházejí stabilně přímo na oddělení 2 ks 50 l tlakových lahví. Aby 

dodávaly kyslík do centrálního rozvodu, je však nutné je mechanicky zprovoznit. 

Nevýhodou je, že se z hlediska zásob jedná o omezený zdroj, tudíž i doba dodávky 

kyslíku by byla limitována. 

 Ze zpracované SWOT analýzy vyplynulo, že hodnota, která vyšla v celkové bilanci, 

se dá považovat za relativně příznivý výsledek, ale i přesto by společnost měla i nadále 

rozvíjet své početné silné stránky. Dále by se měla zaměřit na své slabé stránky, hlavně 

tedy na mechanické zprovoznění záložních tlakových lahví a zvýšenou psychickou i 

fyzickou zátěž personálu v období pandemie, neboť ta může být spojena se zvýšenou 

únavou, snížením koncentrace a možným chybováním. Bohužel některé aspekty spojené 

s kategorií slabých stránek, jako je např. omezený přístup pro automobilovou cisternu u 

třetího zásobníku, nelze vyřešit, neboť dispozičně není možné umístit tento zásobník na 

jiné místo či upravit příjezdovou cestu k němu. Z příležitostí, které by mohla společnost 

využít, doporučujeme se zaměřit na zvýšení úrovně zabezpečení odpařovacích stanic a 

zásobníků. Přestože je ochrana těchto objektů poměrně obtížně proveditelná s ohledem 

na princip jejich funkce, který je spojený s kontinuálním prouděním vzduchu, určité 

aspekty by mohly projít zlepšením.  

Hlavním zdrojem medicinálního kyslíku pro celou OUN je soustava dvou 

odpařovacích stanic a zásobníků, která se nachází ve spodní okrajové části areálu. 

Z hlediska celkového objemu disponuje první zásobník přibližně 10 000 l zkapalněného 

plynu. Druhý zásobník je oproti předchozímu menší a celkový objem činí přibližně 6 300 

l. Vlastní odpařování se v rámci každého zásobníku provádí ve dvou paralelně řazených 

vzduchových odpařovačích. Soustava tedy celkem zahrnuje čtyři odpařovací stanice, 

které se běžně střídají, aby byl zachován rovnoměrný výdej z obou zásobníků. 
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Prostřednictvím dvou přípojek je soustava propojená s prostorem skladu medicinálních 

plynů, který se nachází v blízké vzdálenosti. Uvnitř se nachází tlakové lahve různých 

velikostí a využití za různým účelem. Sklad je rozdělen na dvě části, přičemž v první se 

nachází baterie 2x 8 kusů 40 litrových tlakových lahví, která slouží jako další zdroj 

medicinálního kyslíku. Za standardní situace jsou tyto lahve uvedeny do provozu a 

společně se soustavou zásobníků a odpařovacích stanic dodávají medicinální kyslík do 

centrálního rozvodu. Každá řada lahví zásobuje jinou větev. Druhá část je určena pro 

skladování ostatních tlakových lahví. Jednopodlažní budova plynového hospodářství je 

dále je napojena na centrální rozvod medicinálního kyslíku 

Samotné ARO je zásobováno medicinálním kyslíkem především z centrálního 

rozvodu. Kromě toho se však na oddělení nachází i 6 ks malých transportních lahví a 2 ks 

lahví s objemem 10 l. 

 Pokud by došlo k narušení přívodu kyslíku ze dvou tlakových zásobníků, byla by 

nemocnice zásobována prostřednictvím tlakových lahví ve skladu medicinálních plynů. 

V případě, že by došlo i k jejich výpadku, nachází se na ARO již zmíněné 2 ks lahví 

o objemu 10 l. 

Ze zpracované SWOT analýzy vyplynulo, že hodnota, která vyšla v celkové bilanci, 

se dá považovat za relativně příznivý výsledek, ale i přesto by společnost měla i nadále 

rozvíjet své početné silné stránky. Dále by se měla zaměřit na své slabé stránky, hlavně 

tedy na způsob, kterým musí být uvedeny do provozu tlakové lahve v případě výpadku 

kyslíku z centrálního rozvodu. Ty jsou totiž uloženy na oddělení ve skladu a je tedy 

nejprve nutné je přinést do hlavní místnosti a následně připojit do rozvodné skříně. 

Přestože se to tak nemusí zdát, tyto kroky zaberou určitý čas, který oddaluje dodávku 

kyslíku pro pacienty. Negativem také je velikost těchto lahví, neboť daná zásoba by 

nevydržela po dlouhý čas. Přestože je ARO OUN z hlediska míst pro pacienty kapacitně 

srovnatelné s CARIM KNL, objem daných záložních lahví je znatelně menší. Obzvlášť 

pokud by došlo k výpadku v období zvýšené spotřeby kyslíku, mohl by se poměrně brzy 

objevit velký problém. Z příležitostí, které by mohla společnost využít, doporučujeme se 

zaměřit na zvýšení úrovně zabezpečení odpařovacích stanic a zásobníků. 
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Na základě zjištěných údajů lze souhlasit s hypotézou, že nemocnice disponuje 

několika zdroji medicinálního kyslíku pro zachování zásobování v případě narušení 

funkce některého z nich. Vzhledem k tomu, že jsou obě ZZ akreditována, lze v tomto 

ohledu očekávat vyšší standard kvality. Navíc dokumenty Spojené akreditační komise pro 

posuzování jednotlivých zájemců udávají, že: 

1. Nemocnice zajistí přiměřený náhradní způsob zásobování pitnou vodou 

a medicinálními plyny. 

2. Náhradní zdroje a způsoby zásobování jsou pravidelně prověřovány a testovány z 

hlediska dostupnosti a funkčnosti. 

3. Nemocnice plánuje opatření v případě hrozby vyčerpání náhradních zdrojů nebo 

selhání náhradních způsobů zásobování. 

Tudíž lze počítat s tím, že vybraná ZZ budou splňovat všechny tyto atributy. 

Poslední stanovený cíl této práce spočíval v analýze údajů o počtu COVID pozitivních 

pacientů hospitalizovaných na ARO včetně parametrů, na jejichž základě u nich byla 

indikována oxygenoterapie. Bohužel však nemohl být naplněn z důvodu nedostupnosti 

daných údajů. 

V případě zkoumaných parametrů lze říci, že se k dané oxygenační či ventilační 

podpoře přistupuje zejména na základě zhodnocení celkového stavu pacienta, neboť 

každý organismus má jiné rezervy. Zároveň se však pohlíží na dechovou frekvenci, 

případnou změnu dechového vzorce či nasycení krve kyslíkem. Z hlediska laboratorních 

parametrů se vychází z vyšetření krevních plynů, zejména z hodnoty pH, parciálního 

tlaku oxidu uhličitého a parciálního tlaku kyslíku. 

Vybraná oddělení se lišila zejména v zastoupení jednotlivých pacientů, neboť KNL je 

zařízením krajského typu, které disponuje odděleními specializované péče, zatímco 

v OUN zastává ARO částečně i funkci chirurgické jednotky intenzivní péče. V CARIM 

byli tedy primárně hospitalizovaní pacienti s kritickým průběhem onemocnění 

COVID-19, a kromě invazivní umělé plicní ventilace byli napojování i na ECMO, 

zatímco ARO OUN tímto přístrojem nedisponuje, a proto se u pacientů využívala často 

invazivní plicní ventilace či HFNO nebo NIV.  
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit připravenost ARO na výpadek 

dodávky kyslíku ve spojitosti s jeho zvýšenou spotřebou během pandemie onemocnění 

COVID-19. 

Teoretická část měla charakterizovat kyslík jako chemický prvek a jeho roli ve 

spojitosti s lidským zdravím a zdravotnictvím. Zároveň byla zaměřena i na problematiku 

onemocnění COVID-19. 

Výzkumná část analyzovala data získaná zpřístupněním provozních řádů a na základě 

rozhovorů s odpovědnými pracovníky vybraných nemocnic. Získané informace jsou 

mimo jiné zpracovány formou tabulek a grafů, a vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. 

Stanovené hypotézy byly potvrzeny. V diskuzi jsou následně komparována obě ZZ.  

Výstupem je návrh metodického opatření pro zefektivnění bezpečnosti práce 

personálu ARO (viz Příloha č. 3). 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADR  Dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (dříve 

   označována jako Evropská, nyní Mezinárodní) 

ARO  anesteziologicko-resuscitační oddělení 

a.s.   akciová společnost 

CARIM  centrum anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

COVID-19  Coronavirus disease 2019 (koronavirové onemocnění 2019) 

ČR   Česká republika 

ČSN  chráněné označení českých technických norem 

ČSN EN  evropská norma převzatá do národního systému norem České 

   republiky 

ČSN EN ISO mezinárodní norma převzatá do národního systému norem České 

   republiky 

ECMO  mimotělní membránová oxygenace 

ED.   edition (vydání) 

HZS  hasičský záchranný sbor 

KNL  Krajská nemocnice Liberec 

kPa   kilopascal 

ks   kus 

l   litr 

m3   metr krychlový 

např.  například 

NU   nežádoucí událost 

O2   molekulární kyslík 

O3   ozon 

OUN  Orlickoústecká nemocnice 

PKP  plán krizové připravenosti 

p.o.   příspěvková organizace 

Sb.   sbírka (y) 

SWOT  Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), 

                               Opportunies (příležitosti), Threats (hrozby) 

tzv.   takzvaný 

ZZ   zdravotnické zařízení     
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Příloha č. 1 

Fullerův trojúhelník a vlastní hodnocení SWOT analýzy – KNL a.s. 

 Silné stránky  

Četnost 

kritéria 
(+1) 

Váha 

kritéria 

Vlastní 

hodnocení 

Síla 

kritéria 

1 
Více zdrojů 

medicinálního 

kyslíku 

1 1 1 1 1 1 1 

8 0,22 5 1,11 

2 3 4 5 6 7 8 

2 Nedávná výměna 
odpařovače 

 
2 2 2 2 2 2 

5 0,14 3 0,42 
3 4 5 6 7 8 

3 
Blízkost externího 

skladu Linde Gas 
a.s. 

 

3 3 3 3 3 

4 0,11 4 0,44 

4 5 6 7 8 

4 

Automatické 

zprovoznění záložní 
bateriové kyslíkové 

stanice 

 

4 4 4 4 

7 0,19 5 0,97 

5 6 7 8 

5 

Zajištění fyzické 
ochrany tlakových 

lahví umístěných 

v rámci CARIM 

 

5 5 5 

1 0,03 2 0,06 

6 7 8 

6 

Akustická 
signalizace 

v případě poklesu 

tlaku v centrálním 
rozvodu 

 

6 6 

6 0,17 4 0,67 

7 8 

7 Vypracovaný 

provozní řád 
 

7 
3 0,08 3 0,25 

8 

8 

Vypracovaný PKP 
upravující postupy 

při úniku kyslíku 

včetně svolání 
jednotlivých 

zaměstnanců 

 2 0,06 3 0,17 

Součet 36 1,00  4,08 
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 Slabé stránky 

 Četnost 
kritéria 

(+1) 

Váha 
kritéria 

Vlastní 
hodnocení 

Síla 
kritéria 

1 

Závislost na 

externích 
mechanismech 

dodavatelského 
řetězce 

1 1 1 1 

5 0,33 − 4 −1,33 

2 3 4 5 

2 

Mechanické 
zprovoznění 

záložních tlakových 
lahví umístěných 

v rámci CARIM 

 

2 2 2 

2 0,13 −4 −0,53 

3 4 5 

3 

Zvýšená 

ekonomická zátěž 
spojená 

s navýšením 
spotřeby a dodávky 

kyslíku v období 
pandemie  

 

3 3 

1 0,06 −2 −0,13 

4 5 

4 

Zvýšená psychická 

i fyzická zátěž 
personálu v období 

pandemie 

 

4 

4 0,26 −4 −1,07 

5 

5 

Omezený přístup 

pro automobilovou 
cisternu za účelem 

doplnění stabilního 
zásobníku uprostřed 

areálu 

 3 0,2 −2 −0,40 

Součet 15 1,00  −3,47 
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 Příležitosti 

 Četnost 
kritéria 

(+1) 

Váha 
kritéria 

Vlastní 
hodnocení 

Síla 
kritéria 

1 

Zvýšení úrovně 

zabezpečení 
odpařovacích stanic 

a zásobníků 

1 1 1 

3 0,3 4 1,20 

2 3 4 

2 

Aktualizace 

pracovního postupu 
pro manipulaci 

s medicinálním 
kyslíkem 

 

2 2 

1 0,1 3 0,30 

3 4 

3 

Pravidelná školení 
zaměstnanců 

CARIM týkající se 
postupu v případě 

narušení dodávky 
kyslíku 

 

3 

4 0,4 5 2 

4 

4 Cvičení ve 

spolupráci s HZS 
 2 0,2 4 0,8 

Součet 10 1,00  4,3 
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 Hrozby  
Četnost 
kritéria 

Váha 
kritéria 

Vlastní 
hodnocení 

Síla 
kritéria 

1 Živelní pohroma 

1 1 1 1 1 1 

2 0,10 −3 −0,29 

2 3 4 5 6 7 

2 Trestná činnost, 
sabotáž 

 
2 2 2 2 2 

1 0,05 −3 −0,14 
3 4 5 6 7 

3 Selhání/pochybení 

lidského faktoru 
 

3 3 3 3 

4 0,19 −3 −0,57 

4 5 6 7 

4 Panická a chaotická 

reakce 
 

4 4 4 

1 0,05 −3 −0,14 

5 6 7 

5 Omezení zdravotní 

péče 
 

5 5 

2 0,10 −4 −0,38 

6 7 

6 Úmrtí pacienta  

6 

5 0,24 −5 −1,19 

7 

7 Vznik požáru 
a následný výbuch 

 

6 0,29 −5 −1,43 

Součet 21 1,00  −4,14 
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Příloha č. 2 

Fullerův trojúhelník a vlastní hodnocení SWOT analýzy – OUN 

 Silné stránky 

 Četnost 

kritéria 
(+1) 

Váha 

kritéria 

Vlastní 

hodnocení 

Síla 

kritéria 

1 
Více zdrojů 

medicinálního 

kyslíku 

1 1 1 1 1 1 

7 0,25 5 1,25 

2 3 4 5 6 7 

2 

Systém 

signalizující 
pokles tlaku 

v zásobnících 

 

2 2 2 2 2 

4 0,14 4 0,57 

3 4 5 6 7 

3 

Zásobníky jsou 

dobře přístupné 
pro dodávku 

kyslíku 

automobilovou 
cisternou 

 

3 3 3 3 

3 0,11 4 0,43 

4 5 6 7 

4 

Automatické 
zprovoznění 

záložní bateriové 
kyslíkové stanice 

 

4 4 4 

6 0,21 5 1,07 

5 6 7 

5 

Zajištění fyzické 

ochrany tlakových 

lahví umístěných 
na ARO   

 

5 5 

1 0,04 2 0,07 

6 7 

6 

Akustická 

signalizace 

v případě poklesu 
tlaku v centrálním 

rozvodu 

 

6 

5 0,18 4 0,71 

7 

7 Vypracovaný 
provozní řád 

 5 0,07 3 0,21 

Součet 28 1,00  4,32 
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 Slabé stránky 

 Četnost 
kritéria 

(+1) 

Váha 
kritéria 

Vlastní 
hodnocení 

Síla 
kritéria 

1 

Závislost na 

externích 
mechanismech 

dodavatelského 
řetězce 

1 1 1 1 

5 0,33 − 4 −1,33 

2 3 4 5 

2 

Mechanické 
zprovoznění 

záložních tlakových 
lahví umístěných 

v rámci CARIM 

 

2 2 2 

3 0,20 −4 −0,80 

3 4 5 

3 

Zvýšená 

ekonomická zátěž 
spojená 

s navýšením 
spotřeby a dodávky 

kyslíku v období 
pandemie  

 

3 3 

2 0,13 −2 −0,27 

4 5 

4 

Zvýšená psychická 

i fyzická zátěž 
personálu v období 

pandemie 

 

4 

4 0,27 −4 −1,07 

5 

5 Pronájem 
zásobníku 

 1 0,07 −2 −0,13 

Součet 15 1,00  −3,60 

 

  



83 

 

 Příležitosti 

 Četnost 
kritéria 

(+1) 

Váha 
kritéria 

Vlastní 
hodnocení 

Síla 
kritéria 

1 

Zvýšení úrovně 

zabezpečení 
odpařovacích stanic 

a zásobníků 

1 1 1 

3 0,3 4 1,20 

2 3 4 

2 

Aktualizace 

pracovního postupu 
pro manipulaci 

s medicinálním 
kyslíkem 

 

2 2 

1 0,1 3 0,30 

3 4 

3 

Pravidelná školení 
zaměstnanců 

CARIM týkající se 
postupu v případě 

narušení dodávky 
kyslíku 

 

3 

4 0,4 5 2 

4 

4 Cvičení ve 

spolupráci s HZS 
 2 0,2 4 0,8 

Součet 10 1,00  4,3 
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 Hrozby  
Četnost 
kritéria 

Váha 
kritéria 

Vlastní 
hodnocení 

Síla 
kritéria 

1 Živelní pohroma 

1 1 1 1 1 1 

2 0,10 −3 −0,29 

2 3 4 5 6 7 

2 Trestná činnost, 
sabotáž 

 
2 2 2 2 2 

1 0,05 −3 −0,14 
3 4 5 6 7 

3 Selhání/pochybení 

lidského faktoru 
 

3 3 3 3 

4 0,19 −3 −0,57 

4 5 6 7 

4 Panická a chaotická 

reakce 
 

4 4 4 

1 0,05 −3 −0,14 

5 6 7 

5 Omezení zdravotní 

péče 
 

5 5 

2 0,10 −4 −0,38 

6 7 

6 Úmrtí pacienta  
6 

5 0,24 −5 −1,19 
7 

7 Vznik požáru 

a následný výbuch 

 

6 0,29 −5 −1,43 

Součet 21 1,00  −4,14 
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Příloha č. 3 

Název: 

Pravidla bezpečnosti práce při 
zacházení s přístroji HFNO 

 

Návrh metodického opatření 

Rok vydání: 2022 
Počet 

stran: 2 

 

I. Charakteristika 

1) High Flow Nasal Oxygenation (HFNO) neboli vysokoprůtokový nosní oxygenátor je přístroj 

určený k dechové podpoře a zlepšení výměny krevních plynů v plicích u pacientů s respirační 

insuficiencí. 

2) Metoda kombinující oxygenační a ventilační podporu, která: 

a) generuje určitý přetlak v dýchacích cestách, 

b) zlepšuje oxygenaci a snižuje dechovou práci a odpor dýchacích cest, 

c) je spojena s vyšším komfortem a tolerancí ze strany pacienta, s nižší dušností a se 

snížením zasychání sekretu v porovnání s běžným přívodem vdechovaného vzduchu,  

d) je spojena s překročením běžné koncentrace kyslíku ve vnitřním prostředí. 

 

 

II. Prevence rizika 

1) Omezit provoz v prostorech, které nejsou pro tento přístroj vybaveny adekvátní 

vzduchotechnikou – obzvláště v malých, obtížně větratelných místnostech s nízkým stropem. 

2) Uvědomit si, že riziko v daném prostoru zvyšují i další pacienti s nízkoprůtokovou kyslíkovou 

léčbou nastavenou na vyšší hodnoty. 

3) Eliminovat z daných prostor v maximální možné míře veškeré zdroje možného vznícení 

včetně hořlavých materiálů. 

4) Osoby, které byly vystaveny působení ovzduší obohacenému kyslíkem, se nesmí přiblížit 

k otevřenému ohni, hořícím cigaretám atd., dokud jejich oděvy nebudou řádně vyvětrány 

5) Zvážit vnější aplikaci léčivých přípravků na bázi olejů a tuků. 

6) Pravidelně větrat. 

7) U vysoce exponovaných prostor zajistit měření koncentrace kyslíku. 

8) Zkontrolovat, zda veškeré stávající hasicí prostředky jsou v dobrém stavu a připravené 

k použití. 

9) Personál je plně seznámen s riziky, která jsou spojená s obohacením okolní atmosféry 

kyslíkem. 
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10) Personál je plně seznámen s postupem řešení možného požáru na oddělení, umístěním 

hasicích prostředků a zná plán evakuace. 

11) Personál je obeznámen s postupem, jak okamžitě zastavit přívod kyslíku z centrálního 

rozvodu do rizikových prostor. 

 

 

III. Možné následky rizik 

1) Požár 

a) Vznik hoření je obecně podmíněn přítomnosti třech elementů – účinné látky, iniciačního 

zdroje a oxidačního prostředku v dostatečném množství. 

b) Kyslík je sám o sobě nehořlavý, nicméně jako oxidační plyn podporuje hořlavost jiných 

látek. 

c) I malý vzestup hladiny kyslíku v ovzduší může zapříčinit vznik nebezpečné situace, 

neboť koncentrace vyšší než 23,5 % vytvářejí větší riziko požáru, než tomu 

je u normálního vzduchu. 

d) Čím vyšší je procento obohacení v ovzduší nebo v kyslíkovém systému, tím nižší 

je energie potřebná ke vznícená a také teplota, při které k této reakci dochází. 

e) Případně je nutné eliminovat přítomnost statického výboje v blízkosti hořlavé látky.  

 

2) Výbuch 

a) Přestože není kyslík klasifikován jako výbušný prvek, ve styku s jinými látkami 

je schopen prudké oxidační reakce. 

b) V případě nadměrného obohacování atmosféry kyslíkem dochází u většiny hořlavých 

látek k výraznému poklesu dolní meze výbušnosti, čímž se zvyšuje pravděpodobnost 

vzniku výbuchu. 

c) Z hlediska možné výbušnosti jsou ve spojitosti s přítomností kyslíku nebezpečné zejména 

látky na bázi oleje a alkoholu. 

 

 


