
Originál „PAEDIATRIC CRITICAL CARE COVID-19GUIDANCE“ dostupný na 

https://picsociety.uk/wp-content/uploads/2020/03/PICS-Covid-19-guidance-v4.0-14Mar2020-

1.pdf 

 

Kľúčové body 

• Koronavírus (COVID-19) je vzduchom prenosné ochorenie, charakterizované 

schopnosťou rýchleho šírenia medzi nedostatočne chránenými zdravotníkmi. Môže 

byť obtiažne rýchlo ho diagnostikovať a má vysokú úmrtnosť pre dospelých, ale vo 

všeobecnosti sa prezentuje miernym priebehom ochorenia u detí 

• Kľúčové pre všetkých zdravotníkov starajúcich sa o kriticky choré dieťa je bezpečná 

izolácia, nosenie osobných ochranných pomôcok (OOP) a zváženie transportu 

podozrivého a/alebo potvrdeného prípadu COVID-19. 

• The High Consequence Infectious Disease (HCID) network in operation during the 

containment phase is no longer operating as the UK has moved beyond the 

‘containment’ phase of the pandemic to the ‘delay’ phase. (platné pre UK) 

 

 

Referovanie a transport kriticky chorého dieťaťa s podozrením alebo potvrdením COVID-19. 

 

• Vývojové diagramy A a B poskytujú sumár pre referovanie a transport kriticky 

chorého dieťaťa. 

 

Užitočné odkazy: 

 

Najnovšie kritéria potvrdenia prípadu : https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-

novel-coronavirus-initial-investigation-of-possible-cases/investigation-and-initial-clinical-

management-of-possible-cases-of-wuhan-novel-coronavirus-wn-cov-infection 

 

Odporúčania izolácie: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-

coronavirus-infection-prevention-and-control 

 

Odporúčania pre obliekanie a zobliekanie OOP: 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-

and-control 

 

Obliekanie OOP (PDF): (stránka nefunguje!) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/869978/PHE_COVID-19_Donning_quick_guide.pdf 

 

Zobliekanie OOP (PDF): (stránka nefunguje!) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/

file/870078/PHE_COVID-19_Doffing_quick_guide.pdf 

 

Poznámka: PHE – Public Health England – u nás RÚVZ 

PCC – pediatric critical care – intenzáívna starostlivosť v pediatrii 

PICU – pediatric intensive care unit – pediatrická jednotka intenzívnej starostlivosti 
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Vývojový diagram pre manažment kriticky chorého dieťaťa so SUSPEKTNÝM COVID-19 
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POZNÁMKY 

*Pre definovanie stupňa pediatrickej intenzívnej starostlivosti (PPC): https://picsociety.uk/wp-
content/uploads/2016/05/PICS_standards_2015.pdf 

**Odporúčania na izoláciu a OOP: https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-
coronavirus-infection-prevention-and-control 

***Intubácia suspektných prípadov má postupovať podľa PHE odporúčaní: 
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-
control  (Pozri odporúčania pre intubáciu v appendixe 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývojový diagram pre manažment kriticky chorého dieťaťa s POTVRDENÝM COVID-19 
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POZNÁMKY 

*Pre definovanie stupňa pediatrickej intenzívnej starostlivosti (PCC): https://picsociety.uk/wp-
content/uploads/2016/05/PICS_standards_2015.pdf 

**Tvorba aerosólu infekčných sekrétov môže byť vyššia pri vysokoprietokovej nazálnej 

kanyle a neinvazívnej ventilácii v porovnaní s invazívnou ventiláciou. Preto môže byť 

doporučená skorá intubácia. Pozri appendix 2. 

 

 

Môžem použiť NIV(neinvazívnu ventiláciu) alebo HFNC (high flow nasal cannula) pri 

suspektnom/potvrdenom prípade COVID-19? 

 

Neexistuje nijaký silný dôkaz, že sa líši riziko vzniku aerosólu HFNC oproti NIV. Obidva 

spôsoby sa používali v Číne ako aj v Taliansku. 
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Môžu byť použité pri suspektných prípadoch pri dodržaní striktných predbežných opatrení – 

teda zamestnanci požívajú OOP v maximálnej miere a pacient je izolovaný podľa PHE 

odporúčaní. 

 

Potvrdené prípady môžu byť taktiež manažované podľa PHE s plnou OOP a izoláciou. Avšak, 

ak sa riziko vzniku aerosólu s HFNC alebo NIV považuje za vysoké, môže byť nevyhnutná 

skorá intubácia a invazívna ventilácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 1 – PHE odporúčania pre výkony tvoriace aerosól 
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-
control 
 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-infection-prevention-and-control


• Výkony produkujúce aerosól respiračných sekrétov, napríklad bronchoskopia, indukované 
spútum, ventilácia pozitívnym tlakom tvárovou maskou, intubácia a extubácia a odsávanie 
dýchacích ciest prinášajú zvýšené riziko prenosu. V prípadoch kedy sú tieto výkony 
nevyhnutné, mali by byť vykonané v miestnosti s podtlakom ak je dostupná, alebo 
v samostatnej miestnosti so zavretými dverami. 

• Má byť prítomné minimálne množstvo personálu, ktorý musí byť v OOP ako je popísané 
vyššie. Počas výkonu má byť minimalizovaný vstup a odchod z miestnosti. 

• Pokiaľ takýto výkon je vykonávaný v pacientovej izbe, izba má byť dekontaminovaná 20 
minút po skončení výkonu. 

• Pokiaľ je na výkon použitá iná miestnosť, má byť táto po 20 minútach vyčistená 
a dezinfikovaná pred opätovným používaním. 

• Vyčistenie všetkého aerosólu je závislé na vetraní v miestnosti. V nemocniciach majú izby 
zvyčajne 12-15 výmen vzduchu za hodinu, takže po 20 minútach by malo byť prítomné menej 
ako 1% z pôvodne vytvoreného aerosólu. 

• Pokiaľ dizajn alebo konštrukcia miestnosti nie je typická pre klinické priestory alebo je tam 
menej výmen vzduchu za hodinu, ?bezpečnostný technik? (local IPCT) má nariadiť, na ako 
dlho treba opustiť miestnosť pred dekontamináciou. 

• Ak je možné, treba sa vyhnúť znovu použiteľnému vybaveniu; pokiaľ je použité má byť 
dekontaminované podľa inštrukcií výrobcu pred vynesením z miestnosti. 

• V izolačnej miestnosti používaj vyhradené vybavenie. Vyhni sa ukladaniu akéhokoľvek 
vybavenie zvonka v miestnosti pacienta 

• Odstraňuj z izby jednorazové vybavenie v súlade s odporúčaniami pre zaobchádzanie so 
zdravotníckym odpadom 

• Ventilátory majú byť chránené vysoko efektívnym filtrom ako napr. BS EN 13328-1. 

• Na odsávanie má byť použitý uzavretý systém. 

• V izbe má byť používaný jednorazový riad a príbor pre zníženie počtu vecí ktoré musia byť 
dekontaminované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 2 – Zoznam pre intubáciu 



1.  Pamätaj, že tvoja osobná ochrana je prioritou. Všetci v tíme musia mať otestované 

priliehanie masiek a byť skúsení v obliekaní a zobliekaní OOP. Prezri si pokyny a použi 

protiopatrenia proti kvapôčkam a kontaktnému rpenosu (OOP – maska, chirurgický plášť 

a rukavice, ochrana očí) pri interakcii s pacientom. 

• Plánuj dopredu: uisti sa že máš skúsenosť s obliekaním a vyzliekaním OOP a máš 

asistenciu 

• Dávaj pozor a vyhni sa seba-kontaminácii 

• Zoznam na intubáciu / skúsený personál / rozdelenie úloh 

• Miestnosť s podtlakom ak je možné 

• Identifikuj týchto pacientov hneď nakoľko sa chceme vyhnúť NIV 

• Komunikačné linky majú byť ľahko dostupné pre tím dnu aj mimo izby 

Odporúčané úlohy: 

• lekár A – najskúsenejší v intubácii má prvý pokus na zaintubovanie 

• lekár B – vedúci tímu počas intubácie, dáva anestéziu 

• sestra A – asistencia lekára A 

• sestra B – tím rozhodne či je potrebná v izolačnej miestnosti alebo ostáva v OOP 

mimo miestnosti 

2. Nasaď si OOP 

3. Najskúsenejší v intubácii je prítomný ak je to možné 

4. Kontrola štandardného monitoringu, i.v. prístupu, nástrojov, liekov, ventilátora a odsávačky 

5. Zvážte iné pomôcky/ glidescope/ AirTraq 

6. Naplánuj RSI (rapid sequence induction) so skúseným asistentom na vytvorenie tlaku na 

cricoideus. RSI môže byť modifikované. 

7. Pri manuálnej ventilácii použi malé objemy. 

8. Preoxygenuj 5minút 100% kyslíkom pre vyhnutiu sa manuálnej ventilácii. 

9. Zaisti filter medzi tvárovou maskou a vakom. 

10. Intubuj a potvrď – vyhni sa stetoskopu – EtCO2 a vyšetrenie hrudníka 

 A, pri použití glideskopu – použi jednorazovú čepeľ 

 B, uzavri zvyšok jednotky do priehľadného plastového obalu 

 C, drž ostatné pridružené vybavenie mimo miestnosti pokým treba 

11. Začni MV (manualnou ventiláciou?) – použi filter, odsávanie, neodpojuj od ventilátora 

12. Po opustení miestnosti s podtlakom (kde by sa to malo vykonať ak je to možné) rozdeľ 

tým na utretie povrchov a znovu použiteľného vybavenia hyperchloridovými (hyper chlorite) 

utierkami 

13.Jednorázové vybavenie má byť na konci výkonu umiestnené do čistých plastových vreciek 

s dvojitým zipsom a vyhodené do odpadu na spálenie/infekčného odpadu v izolačnej 

miestnosti. Všetky lieky musia byť vyhodené. 

14. Správne vyzlečenie sa s asistenciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 3 – Ostatné odporúčania 

 

Manažment pediatrického ARDS 

 

Tamburro RF, Kneyber MC. Pulmonary specific ancillary treatment for paediatric acute 

respiratory distress syndrome: proceedings from the paediatric acute lung injury 

consensus conference. 

 

Paediatr Crit Care Med: June 2015;16(5s): s61–S72. 

 

Manažment pediatrického septického šoku 

 

Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic 

shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. 

 

Weiss SL, Peters MJ, Alhazzani W, et al. Intensive Care Med. 2020 Feb;46(Suppl 1):10-67. 

doi: 

10.1007/s00134-019-05878-6. 

 

Ako manažovať zástavu srdca pri suspektnom/potvrdenom prípade 

 

Nepoužívajte nemocničný resuscitačný tím. 

Dopredu vytvorte modifikovaný protokol so skúsenými členmi pediatrického tímu a zaistite 

že majú otestované tesnenie masiek a sú schopní si obliecť a vyzliecť OOP. 

Pokiaľ je dieťa intubované a ventilované neodpájajte ho z ventilátora pri KPR. 

Pokiaľ je použitý vozík s liekmi - odstráňte všetok obsah v izolačnej miestnosti pred vybratím 

vozíka mimo miestnosť a vyčistite vozík hypochloridovými utierkami. 

 


