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Bezpečný postup
Možná rizika výkonu jsou omezena na
nejnižší míru nebo zcela vyloučena.

Proč je třeba mít DOP?
Konzervativní péče - sestry pracují na
základě tradice – nerady mění své
zvyky.
Mají negativní pohled na výzkum v
ošetřovatelství.
Neexistují jednotné standardy oš.
péče.
Nedostupnost zdrojů informací.

Doporučený ošetřovatelský postup
V souladu s nejnovějšími poznatky v
ošetřovatelství.
U takových výkonů, kde je zvýšené
riziko pochybení.
Kde nové vědecké poznatky mění
názor na dosavadní způsob péče.

Co je cílem DOP?
Ovlivnit chování zdravotníků.
Omezit počet chyb.
Zajistit bezpečnost pacienta.
Zlepšit kvalitu péče.
Zajistit bezpečnost zdravotníků.
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Jaká jsou rizika?
Zavádění a ověřování
gastrické sondy
Jaká jsou rizika?

Jak se vyhnout rizikům?
(dle UK National Patient Safety Agency, 2005)

Zavedení pouze do jícnu.
Perforace jícnu.
Perforace jícnu s následným
pneumotoraxem.
Zavedení do trachey a bronchů.
Perforace lamina cribrosa

Správné odměření délky sondy

Nejprve uložit dítě na záda do mírně
zvýšené polohy.
Umýt si ruce a vzít vhodnou GS.
Odměřit délku sondy
a označit.

pokračování
Zvlhčit konec sondy, zvolit místo
vstupu.

pokračování
Sondu zavést po označení a přitom
sledovat:
známky dráždění dýchacích cest,
barvu kůže dítěte,
plynulost zavádění GS.
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pokračování

Ověření RTG snímkem

Ověřit polohu sondy:
rtg snímkem,
pH metrií,
kombinací několika technik.

Fixovat sondu.
Podat stravu:
samospádem.
perfuzorem.

Ověření pH metrií
Nasát obsah žaludku a změřit pH
reagenčním papírkem, které by mělo
být nižší než 5,5.

Pokud je hodnota pH 6 a vyšší
Aspirát je z jícnu nebo z dýchacích
cest!
Aspirát je z tenkého střeva!
Dítě může mít achlorhydrii!
Dítě může dostávat antacida!
Strava dítěte může tlumit pH
žaludeční sekrece (mléko)!

Bylo zjištěno, že…
Aspirát z plic neměl nikdy pH nižší než
5,9.

Pokud není získán aspirát:
Nepodávat stravu!
Aplikovat do žaludku cca 1 ml
vzduchu.
Otočit dítě na levý bok
Posunout/povytáhnout sondu.
Uvažovat o znovuzavedení
sondy.
Požádat o radu
lékaře/zkušenou sestru.
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Výsledky šetření v roce 2010
180 respondentů z 90 novorozeneckých
oddělení (ze 72 měst) v ČR.

Odměření vzdálenosti
odpověď

počet

%

ano

138

86,8

ne

10

6,3

jiná ٭

11

6,9

celkem

159

100,0

٭někdy, občas, většinou ne, zavádí lékař, apod.

Způsob ověřování
způsob

Bylo zjištěno, že…
počet

%

116

53,7

nasátí + pH obsahu

8

3,7

podtlak v stříkačce

6
5

2,8
2,3

bublinková metoda

55

25,5

vzduch + fonendoskop
jiný způsob (provádí lékař)

24
1

11,0
0,5

celkem

216

nasátí + pohled na obsah

žádné dechové potíže

Aspirát ze žaludku i z plic může mít
stejnou barvu i konzistenci!
Bublinky unikají i při zavedení GS do
žaludku!
Při okluzi otvorů sondy sliznicí DC
bublinky neunikají!

100,0

pokračování
U novorozenců mohou být dýchací
nebo střevní šelesty, vzhledem
k anatomické blízkosti těchto orgánů,
mylně považovány za „vstříknutí“
vzduchu!
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