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v procesu odpojování od umělé plicní ventilace (UPV) 

Anotace: 

Vysokoprůtoková oxygenoterapie je v současné době standardně používanou metodou 

oxygenační a ventilační podpory u pacientů s lehkým až středním stupněm akutní respirační 

insuficience různé etiologie. Vysokoprůtoková oxygenoterapie je chápána jako podávání 

zvlhčené a ohřáté směsi plynů o vysokém průtoku (až 60 l/min) s různou inspirační frakcí 

kyslíku (0,21-1,0), a představuje dnes v řadě klinických situací alternativu neinvazivní 

ventilace (NIV), oproti které má v těchto případech řadu výhod, např. lepší toleranci 

pacientem. V některých indikacích je při časném využití HFOT možno efektivně předejít 

napojení na UPV, v jiných redukuje HFOT riziko reintubace.  Jednoduchost systému a 

pozitivní vliv HFOT na řadu pacientů s akutní respirační insuficiencí vede v poslední době k 

významnému rozšíření této metody napříč medicínskými obory. Je přirozené, že se HFOT 

dostává také do popředí zájmu vědeckých publikací, zaměřujících se především na srovnávání 

efektu HFOT a jiných metod ventilační a oxygenační podpory (NIV, UPV). 

Cíle práce: Cílem práce je sledování vlivu použití HFOT na rychlost a úspěšnost odpojení 

pacientů od dlouhodobé UPV v porovnání s využitím T-systému (T-spojky). Sekundárním 

cílem je porovnání mortality pacientů za hospitalizace na lůžku intenzivní péče v obou 

skupinách. 

Bez napojení na grantový projekt 

Požadavky na studenta: 
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hodnotou IF nad medianem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou IF 

ve 3. kvartilu oboru (Q3). Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je také zahraniční stáž v 

délce nejméně 1 měsíc, která je neoddělitelnou součástí studia. Student se v průběhu studia 

bude podílet na výuce anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny pro lékařské i nelékařské 

obory Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 
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