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Critical Care Outreach –
a nurse led service
Dosah intenzivní péče
vedené sestrou

• To improve the quality of acute care and reduce adverse
events / mortality(zlepšit kvalitu akutní péče a

snížit nežádoucí účinky)
• To improve confidence and competence through
education & training(zvýšit sebedůvěru a schopnosti

prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy)
• To deliver care across organizational and professional
boundaries(poskytovat péči v rámci organizačních a
profesionální mezí)

Jane Morgan, junior sister critical care 2013

3 domains of care(3 oblasti péče)
• Recognition & management of the deteriorating
patient(Rozpoznání zhoršující pacienta a péče o něj)
• Clinical involvement after transfer to the ward(Klinická
práce po přemístění na oddělení)
• Outpatient support after discharge from
hospital(Ambulantní podpora po propuštění z
nemocnice)

Comprehensive Critical Care (Department of Health 2000)

Critical Care Outreach activities Early recognition of the deteriorating patient(brzké
rozpoznání zhoršení)
MDT advice & support(MDT poradenství a podpora)
Non invasive doppler studies(Neinvazivní Doppler studie)
Massive haemorrhage, general & maternity(masivní krvácení,
všeobecné, těhoteské)
Tracheostomy follow up(péče potracgeostomii)
Informal and formal teaching(formální a neformální výuka)
Policies and guidelines(Zásady a pokyny)
Audit
Post critical care follow-up

The organization of the service
24 hrs 7 days a week( 24 hodin, 7 dnů v týdnu)
One specialist nurse per shift (with critical care
background)(1 specializovaná sestra na směně)
12 hours shift pattern 0800-2030hrs then 2000 –
0830hrs) (12-ti hodinová směna 8:00 - 20:30 a 20:00 8:30)
Primarily for adults, paediatric critical care
nurse(primárně pro dospělé pediatrická sestra pro
intenzivní péči)
Bleep holder/ office based / trust wide(paeger)

Outreach are……..
‘extremely valuable and helpful for junior doctors making
informed decisions, particularly at night/weekends when there
are less medical staff’(nemírně cenný pro začínající lékaře, kteří
se musí rozhodnout, a to zejména v noci a u víkendech, kdy je
méně zdravotnického personálu)
‘good support, when coordinating and transfering
patients’(dobrá podpora při koordinaci a předávání pacientů)
‘provide an invaluable rapid assessment of any deteriorating
patient that can potentially save lives’(poskytuje rychlé
posouzení jakéhokoli zhoršení pacienta, které mohou
potenciálně zachránit životy)
‘an extra resource for patients going to the wards after major
surgery’(dodatečná zdroj pro pacienty na odděleních po
rozsáhlém chirurgickém výkonu)
‘speed up the treatment plan when they are involved’ (urychluje
léčebný plán, pokud na něm participují)
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However they …………..Ale
‘can deskill the ward staff’(může se podílet na omezení
dovedností personálu)
‘are only for adult patients’(užívá se jen pro dospělé)
‘junior doctors can depend on outreach too much instead of
developing their own skills’(mladí lékaři mohou na něm
záviset moc namísto rozvíjení své vlastní schopnosti )
‘not all the outreach staff are able to take an ABG’

thank you.
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