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   V-A  ECMO  



ECMO  

 Metoda využívaná v intenzivní medicíně 

 Umožňuje dočasně podpořit nebo nahradit funkci srdce a plic 

 Základní Veno-venozní (V-V) nebo veno-arteriální (V-A) konfigurace 

Princip:  

Neokysličená krev je nasávána z pravé síně nebo dutých žil 

        krevní pumpou je poháněna do oxygenátoru (výměna plynů)                                                                                                           

       zpět do oběhu cestou velkých žil (V-V) / velkých tepen (V-A) 

ECMO V-A konfigurace 





Monitorace 2009-2014 



Exitus vs. přežití 

• Nemocniční mortalita je 45% 

• Přežití > než 12 měsíců je 22,5 % 



ECMO  vs. kvalita života 

•  Bridge to recovery 

•  Bridge to intervention 

•  Bridge to Tx 

•  Bridge to decision 

Jaká bude kvalita života…. 

Jaký bude návrat do běžného života… 

Bude schopen se o sebe postarat…. 

Bude rodina schopna postarat se …. 



Hodnocení kvality života 

Anketa 

• 6 otázek 

• 9 dotazovaných 

• 6 ochotni s námi komunikovat 

• 1 těžké posthypoxické postižení 

• osobní návštěvy, email, telefon 



Soubor dlouhodobě (více než 12 M) 

přežívajících nemocných 

  Monitorace pacientů   

            2009-2014 

   Muž (57) 

   KŚ (2010) 

Transplantace     

      srdce 

Žena (67) 

 KŠ (2011) 

     HM 

Muž (67) 

KŠ (2012) 

   KCH  

  operace Muž (67) 

KŠ (2012) 

Muž (74) 

KŠ (2013) 

Muž (64) 

KŠ (2014) 

Muž (68) 

KPCR (2013)  

Encefalopatie 

Žena (61) 

KŠ (2014) 

   HM 

? 

? 

? 



Výsledky ankety I. 

1, Jak by jste hodnotil /a kvalitu svého života? 

Velmi špatná Špatná Dobrá    Velmi dobrá 

            -          1 (17%)         1 (17%)          4 (66%) 

2, Obával/a jste se budoucnosti? 

Vůbec ne Trochu  Středně        Hodně 

          -           2 (34%)         -         4 (66%) 

3, Dostával/a jste od ostatních takovou pomoc, kterou jste potřeboval/a? 

Vůbec ne Trochu Středně         Hodně 

            -             -           -         6 (100%) 



Výsledky ankety II. 

4, Máte dostatek energie pro každodenní činnost? 

 Vůbec ne Spíše ne Většinou        Zcela 

         1 (17%)           -          -       5 (83%) 

5, Máte možnost věnovat se svým koníčkům? 

Vůbec ne Spíše ne Většinou         Zcela 

         1 (17%)            -        2 (33%)      3 (50%) 

6, Vrátil/a jste se zpět do svého zaměstnání? 

Jsem důchodce  Ne     Malý úvazek          Ano 

          2 (33%)        2 (33%)           1 (17%)        1 (17%) 



Pacienti v akutní fázi 

Levitronix, Cantrimage 

Cardiohelp, Maquet 



Jak šel čas …. 



Závěr 

    U refrakterního kardiogenního šoku nebo refrakterní srdeční 

zástavy je zavedení systému ECMO zpravidla poslední 

možností na záchranu života 

Přesto, že se jedná o velmi nemocné pacienty, jejichž 

predikovaná mortalita se blíží100%, lze pomocí  

V-A ECMO dosáhnout u významné části z nich dlouhodobého 

přežití s dobrou kvalitou života 
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