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ALS 

• 2/100 000/rok (Evropa), 600 - 800 pacientů v 
ČR? (nemáme registr pacientů) 

• svalová slabost, imobilita 

• dysfagie, nutnost sondové výživy 

• respirační insuficience + pneumonie - 
nejčastější příčina úmrtí 

• přežití 2-5 let, 50% do 30 m, 20% >5 let (10% 
>10 let) 

 

 

 

 



ALS 

• neexistuje kauzální léčba 

• paliativní péče 

 

 

 



Paliativní péče ALS 

• sdělení diagnózy 

• psychologická podpora 

• léčba symptomů 

• PEG, tracheostomie 

• rozhodnutí na konci života 

• terminální fáze a smrt 

• pomoc pozůstalým 

 Borasio et al. 2001 
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Respirační funkce  

• nezáleží na stupni progrese nemoci 

• symptomy respirační insuficience a noční 
hypoventilace 

• dyspnoe, orthopnoe, obtížné odkašlávání a 
zahlenění 

• neosvěžující fragmentovaný spánek, živé sny, 
nykturie, ranní cefalea, únava, porucha 
soustředění, paměti, anorexie, apatie 

 

 



Respirační funkce  

• tachypnoe, používání pomocných dýchacích 
svalů (krku), snížení pohybů hrudníku, 
paradoxní pohyb břicha, slabý kašel, pocení, 
tachykardie, ranní zmatenost, halucinace, 
hubnutí 

• testy (spirometrie - FVC vleže, SNIP, MIP, limitovaná 
polysomnografie, ranní pCO2, noční kapnometrie) 

• interval 3-6 měsíců, individuálně 

 

 



• prodloužení přežití o 205 dnů (x těžce bulbární pacienti) 

• zvýšení kvality života (více energie, zmírnění dušnosti, denní 
spavosti, deprese, problémů s koncentrací, zlepšení kvality 
spánku)  
 

• compliance 40-60% (včasné zahájení, mladší věk, 
zachovány funkce HKK, orthopnoe) 

• non-compliance (bulbární pacienti, kognitivní deficit) 



BiPAP 



 



Respirační funkce  

• dýchací cesty – sliny, hlen – dysfagie, 
nemožnost odkašlat, infekt – mukolytika 
(+bronchodilatancia), odsávačka, cough assist 
(PCF <155 l/min) 

 

• respirační fyzioterapie! 

 



CoughAssist 





Respirační infekt 

• stagnace hlenu 

• dušnost, zvýšená tvorba, zabarveného hlenu 

• PL (rtg plic) 

• antibiotika 

• kašlací asistent (CoughAssist) 

• mukolytika! (NAC 200-400mg 3xd) 

• bronchodilatancia (Ventolin...), nebulizace 

 



Respirační infekt 

• respirační funkce (fyzioterapie, NIV) 

• CoughAssist 

• očkování – pneumokok, chřipka 

• X kouření 

• dobrá nutrice 

 



Tracheostomie a UPV 

• preference domácí UPV před institualizovanou 

• locked-in syndrom, ukončení ventilace, rozvoj 
kognitivní poruchy, pečovatele 

 

• volba na pacientovi (x „sociální statut 
diagnózy“) 

 

 



• respektovat přání pacienta (život prodlužující 
intervence – NIV, PEG, tracheostomie) 

• institut dříve vysloveného přání od 2001 

• neintubovat  v případě respiračního selhání a 
nezahajovat umělou plicní ventilaci, RZP 

• limity DVP  - sepsáním řešení otázky končí, 
adaptace na nemoc, wait-and-see“ strategie, 
obtížné sumarizovat v dokumentu 

Tracheostomie a UPV 



• advance care planning  - širší koncept, 
pokračující diskuse o hodnotách, preferencích 
a cílech, jsou aktuálnější 

• s pacientem v předstihu mluvit o možnostech 
respirační podpory, end-of-life issues (umírání 
kde, jak... existence paliativní sedace), 
ověřovat 

• potíže – selhává komunikace, kognitivní deficit 
(nejsme schopni vždy odhalit) 

Tracheostomie a UPV 



 


