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„Základem úspěchu je dělat 
obyčejné věci neobyčejně 
dobře.“  

    
  

    

 John D. Rockefeller 1839-1937 
  1. multimilionář 

„Chtěli jsme to nejlepší, ale 
dopadlo to jako vždycky.“ 
    
 Viktor Cernomyrdin *1938 
 1985-89 ministr ropného průmyslu 
 1992-98 premier RF 
 1996 23 h prezident RF 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:John_D_Rockefeller.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viktor_Chernomyrdin-1.jpg


Henrik Kehlet   *1942 

 
Head of Section of Surgical Pathophysiology and Perioperative Medicine, 

Rigshospitalet, Copenhagen University, Denmark 

  
  
 zakladatel konceptu ERAS (fast-track surgery) 

 spoluzakladatel Erassociety 

 spoluautor prvních guidelines 2001  



 

 

 „The immediate challenge to improving the 
quality of surgical care is not discovering new 
knowledge, but rather how to integrate what we 
already know into practice“. 

                            

      Urbach DR, Baxter NN. BJM 2005 

www.erassociety.org 



„Absence of evidence  

is not  

evidence of absence.“ 

 

 
Carl Sagan (1934-1996) 
astrofyzik, astronom 



ERAS protokol – multimodální přístup 

 

The evidence-based care protocol developed by the ERAS Society describing the perioperative care pathway 
with recommendations for patient care at various steps in the perioperative process.  There are around 20 
care elements that have been shown to influence care time and postoperative complications.  



• krátkodobě působící anestetika (desfluran, propofol, TIVA-TCI) 

• bez benzodiazepinů 

• reverze nervosvalové blokády (PORC) 

• lokální a nervové blokády 

• dostatečná analgezie bez opioidů (PONV,  ↓ peristaltika) 

• smysluplná infuzní strategie (balancované roztoky, cave TRF) 

• udržování tělesné teploty 

 

 



• informovanost o výkonu (poop. komplikace, kvalita života ??) 

• miniinvazivní přístupy – laparoskopie s hlubokou blokádou 

• bloodless gentle technique 

• minimum drénů 

• NGS na nezbytně nutnou dobu, časná EN 

• pre/rehabilitace, výživa 

 



 

 

 

 

 

 

 
      Olle Ljungqvist, MD, PhD, Michael Scott, MD, Kenneth C. Fearon, MD, PhD. Enhanced Recovery After Surgery. A Review. 

JAMA Surg. Published online January 11, 2017. doi:10.1001/jamasurg.2016.4952. 



• multidisciplinární tým 

• multimodální přístup 

• dodržování protokolů vycházejících z EBM 

• návazná péče mezi odděleními  

• průběžné hodnocení kvality péče - audit  

 

 

 

Kehlet H. ERAS Implementation-Time To Move Forward. Ann Surg. 2018 Feb 16. doi: 10.1097/ANE.0000000000002720. 

[Epub ahead of print]  

Ljungqvist O. ERAS - Enhanced recovery after surgery: moving evidence-based perioperative care to practice. JPEN J Parenter 

Enteral Nutr. 2014 Jul;38(5):559-66. doi: 10.1177/0148607114523451. Epub 2014 Feb 24.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kehlet%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29462010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ljungqvist%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24567343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24567343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24567343


• „Optimální zotavení“ 

 

– propuštění do cca 5 dnů od výkonu 

– bez základních komplikací 

– bez readmise 

 

Kehlet H. ERAS Implementation-Time To Move Forward. Ann Surg. 2018 Feb 16. doi: 10.1097/ANE.0000000000002720. [Epub 

ahead of print] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kehlet%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29462010
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462010


• 12 – 25 zásadních oblastí 

 
• dnes podstatně méně zásadních 

 

– kolorektum laparotomicky 5 

• informovanost nemocného 

• hrudní epidurál 

• optimání tekutinová strategie 

• TTM, časná EEN, rehabilitace 

 

– laparoskopicky 2 

• časný enterální příjem 

• časná rehabilitace 

 

• adherence alespoň 70 – 80 % ke všem !!! 



Indikátory kvality 

• Délka hospitalizace (30 – 50 %) 

 

• Výskyt závažných komplikací (50 % resp. 10-20 %)  

 

• Náklady na péči (AHS+ERAS Soc.  3-6tis CAD) 

Gramlich LM, Sheppard CE, Wasylak T, Gilmour LE, Ljungqvist O, Basualdo-Hammond C, Nelson G. Implementation of Enhanced 

Recovery After Surgery: a strategy to transform surgical care across a health system. Implement Sci. 2017 May 19;12(1):67. doi: 

10.1186/s13012-017-0597-5.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gramlich%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheppard%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wasylak%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilmour%20LE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ljungqvist%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basualdo-Hammond%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basualdo-Hammond%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Basualdo-Hammond%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28526041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28526041


ERAS protokol – multimodální přístup 

 

The evidence-based care protocol developed by the ERAS Society describing the perioperative care pathway 
with recommendations for patient care at various steps in the perioperative process.  There are around 20 
care elements that have been shown to influence care time and postoperative complications.  



Cannesson M, Pestel G, Ricks C, Hoeft A, Perel A. Hemodynamic 
monitoring and management in patients undergoing high risk surgery: a 
survey among North American and European anesthesiologists.  
Crit Care. 2011;15:R197.  

• pouze 6% amerických anesteziologů dodržuje klinické protokoly 

tekutinového managementu 

 

• evropských anesteziologů 5x více  



„Feeding practices“ vs EBM 

• EBM 

– časná EN v jakékoliv formě do 24 hod po výkonu nehledě na peristaltiku 

– zlepšuje výsledky 

– snižuje mortalitu 

– méně komplikací 

– zkracuje LOS 

 

• praxe 

– 41% lékařů EEN – 86% tekutiny, 14% i tuhou stravu (3,2 h – 7,6 d) 

– ortopedie 3 - 7 hod, dolní GIT 1 - 5 dní, horní GIT 3 – 7 dní 

– po tekutinách méně často paralytický Ileus, nauzea a zvracení 

Rattray M, Roberts S, Marshall A, Desbrow B. A systematic review of feeding practices among postoperative patients: is practice 

in-line with evidenced-based guidelines? J Hum Nutr Diet. 2017 Jun 6. doi: 10.1111/jhn.12486. [Epub ahead of print] – 5826 

článků a 29 studií !!! 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rattray%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28589624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28589624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marshall%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28589624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desbrow%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28589624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28589624


Výskyt PORC 2006 

studie relaxans revers TOF ratio 

residuální 

blokáda  

n (%) 

Bevan et al pancuronium  

atracurium  

vecuronium 

+/-  <0.7  17/47 (36) 

 2/46 (4) 

 5/57 (9) 

Hayes et al atracurium  

vecuronium 

rocuronium 

+/- <0.8  32/50 (64) 

 26/50 (52) 

 19/48 (39) 

Baillard et al vecuronium +/- <0.7  239/568 (42) 

Debaene et 

al 

střednědobá 

relaxancia 
+/- <0.7 

<0.9 

 85/526 (16) 

 237/526 (45) 

Kim et al vecuronium 

rocuronium 
- <0.7  70/274 (25) 

 35/203 (15) 

Murphy et al pancuronium  

rocuronium 
+ <0.7  14/35 (40) 

 2/34 (5.9) 

Murphy GS. Minerva Anestesiol. 2006;72:97-109. 



Výskyt PORC 2016 

 Fortier LP, McKeen D, Turner K et al. The RECITE Study: A Canadian Prospective, 

Multicenter Study of the Incidence and Severity of Residual Neuromuscular Blockade. Anest 

Analg. 2015 Aug;121(2):366-72. doi: 10.1213/ANE.0000000000000757. 

 

břišní chirurgie, rokuronium, reverze neostigminem 73,5%, PORC (TOF < 0,9) 63,4 

% po extubaci a 56,3% po příjezdu na dospávací pokoj 

 

 

 Rahe-Meyer N, Berger C, Wittmann M et al. Recovery from prolonged deep rocuronium-

induced neuromuscular blockade : A randomized comparison of sugammadex reversal with 

spontaneous recovery.  Anaesthesist. 2015 Jul;64(7):506-512. Epub 2015 Jul 1. 

 

cíleně PTC 1-2, po sugammadexu TOF > 0,9 do 2 minut, bez sugammadexu za 

89,9 minut 

 

 Brueckmann B, Sasaki N, Grobara P et al. Effects of sugammadex on incidence of 

postoperative residual neuromuscular blockade: a randomized, controlled study. Br J 

Anaesth. 2015 May 2. pii: aev104. [Epub ahead of print] 

 

nitrobřišní výkony, na dospávacím pokoji PORC 43,4 % pacientů (TOF < 0,9) 



Analgezie - opioidy 

   změny nálad a poruchy spánku 

syndrom z odnění 
mění architekturu spánku 

 snížená pohyblivost, RHB  
   ↓↓ peristaltika, ↓↓ svalů 

↑↑ délka hospitalizace  
 
 
  
 
 
Holm B, Bandholm T, Lunn TH, et al. Role of preoperative pain, muscle function, and 

activity level in discharge readiness after fast-track hip and knee 
arthroplasty. Acta Orthop. 2014 Sep;85(5):488-92.  
 

Joshi GP, Schug SA, Kehlet H. Procedure-specific pain management and outcome 
strategies. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2014 Jun;28 (2):191-201.  
 

Hristovska AM, Kristensen BB, Rasmussen MA, et al. Effect of systematic local 
infiltration analgesia on postoperative pain in vaginal hysterectomy: a 
randomized, placebo-controlled trial. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 

Mar;93(3):233-8.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24993439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joshi%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24993439


Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:161–166 

Pre/Rehabilitace 



Tekutiny v AIM 

• podání tekutin nutno vnímat jako podání jakéhokoliv jiného farmaka 

 
– indikace podání 

– typ tekutiny 

– množství 

– jak dlouho / kolik podat 

– kdy a podle čeho ukončit podávání 

 

 

„Pokud neumíme zformulovat indikaci, s maximální 
pravděpodobností nejsou indikovány nebo 
nejsme kompetentní je podávat.“ 



 

 

 

 

 
• výsledky 2 klinických studii ukázaly podávání „…outside their 

authorized uses.“ 

 

• reakce SÚKL → HESy by měly být úplně staženy 

 



Minto G. and Mythen MG. Perioperative fluid management: science, art or random chaos? Br J 

Anaest. 2015;114: 717–21. doi:10.1093/bja/aev067 

 

Navarro LHC, Bloomstone JA, Costa Auler JO, Cannesson M, et al. Perioperative fluid therapy: a 

statement from the international Fluid Optimization Group. Perioperative Medicine. 2015;4:3.  

 

Guarnieri M et al.Colloids Versus Crystalloids: Is That the Real Problem? J Cardiothorac Vasc Anesth. 

2017;31:e11-e13. doi: 10.1053/j.jvca.2016.04.002. Epub 2016 Apr 6. 

 

Rasmussen Kc et al. Effect of perioperative crystalloid or colloid fluid therapy on hemorrhage, 

coagulation competence, and outcome: A systematic review and stratified meta-analysis. Medicine 

(Baltimore). 2016;95:e4498.  

náhlá krevní ztráta → koloidy 

ze SK více gelatina 

SK jako fluid challenge 

omezení SK → ledviny, krvácení 

individualita pacienta 



Indikace syntetických koloidů - subanalýza 

• náhrada při masivní ztrátě krve (233) 
   86 - HES 
 119 - gelatina 
   21 - oboje 
    7 - bez specifikace 

 

• v rámci perioperační náhrady tekutin (94) 
 24 - HES 
 53 - gelatina 
 14 - oboje 
  3 - bez specifikace 

 

• fluid challenge (63) 
 18 - HES 
 34 - gelatina 
 10 - oboje 
  1 - bez specifikace 

 

• jiná indikace (17) 

  6 - nižší TK nereagující na krystaloidy  

  4 - hypovolemický šok  

  3 - septický šok   

  2- poresuscitační šok    

  1 - HES na přání plastických chirurgů  

  1 - absence albuminu na sále  



 

 

 

 

 
 

 

 

• výsledky 2 klinických studii ukázaly podávání „…outside their 
authorized uses.“ 

 

• reakce SÚKL → HESy by měly být úplně staženy 

 



 



Frailty 

Fried LP: J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-M156 

Diagnóza: 

 
 úbytek hmotnosti (> 4,5 kg za rok) 
 vyčerpanost / únava (CES-D scale) 
 svalová slabost (↓ grip strength < 25 kp) 

 rychlost chůze (< 0,65 m/s = 2,5 km/h) 
 menší fyzická výkonnost 
 nízká mentální kapacita 
 

Frailty  ≥ 3 položky 
Prefrail = 1 až 2 položky 



 

 

 

 

 

 

    „Mladí muži chtějí být 
věrní, ale nejsou. Staří 
chtějí být nevěrní, ale 
nemohou.“   

   Oscar Wilde 1854-1900 

   irský spisovatel a básník 

„Staří lidé jsou méně nemocní 
než mladí. Jejich nemoci je 
však provázejí do hrobu.“   

 
                             Hippocrates of Kos 460-370 př.n.l 
               řecký lékař, otec západní medicíny 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oscar_Wilde_Sarony.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Hippocrates_rubens.jpg


 



1) Předoperační edukace pacienta 97% - 

2) Předoperační kontrola nutričního stavu (odběr CB, Alb) 91% - 

3) Selektivní příprava střeva 95% 85% 

4) Předoperační podání karbohydrátů 69% - 

5) Antitrombotická profylaxe 100% 100% 

6) ATB profylaxe 100% 100% 

7) Hemodynamická monitorace LIDCO Rapid 89% - 

8) Prevence perioperační hypotermie 93% - 

9) Absence NGS pooperačně 100% 100% 

10) Prevence PONV 97% 67% 

11) Odstranění močového katetru / epicystostomie do 2. POD včetně 22% 11% 

12) Neprovedení drenáže břicha / výkon pod v pánvi drén ex do 3. POD 54% 35% 

13) KEDA (odstranění nejpozději do 3. POD včetně) 54% 41% 

14) Minimalizace dávky systémově podávaného opioidního analgetika 92% 78% 

15) Efektivní pooperační analgezie (VAS 0 až 3) 92% 85% 

16) Časný perorální příjem 87% 10% 

17) Časná mobilizace pacienta 86% 23% 

Plnění 
před ERAS Vyhodnocení adherence k ERAS protokolu 



ERAS ve FNM 

• Chceme to ? 

• Co to vlastně je ? 

• Co nám to přinese ? 

• Co k tomu potřebujeme ? 

• Kolik to bude stát ? 

• Co z toho ??? 



ERAS ve FNM 

• Výběr chirurgického pracoviště 

 

• Analýza jeho dat 

– diagnóza, operační výkon ? 

– délka hospitalizace, komplikace 

– náklady (laboratoř, ATB, TRF, …) 

 

• Klinický protokol 

– před výkonem 

– během výkonu 

– po výkonu 

 



Vyhodnocení adherence k ERAS protokolu 
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Vyhodnocení adherence k ERAS protokolu 
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Srovnání pooperační hospitalizace 

36 

Došlo ke zkrácení hospitalizace bez zvýšení frekvence re-hospitalizací (< 5 %) 
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Pooperační 
hospitalizace na STD 

Pooperační 
hospitalizace na JIP 

Rozdíl 1,8 standardním lůžku 
Rozdíl 1,4 na JIP 
 



 


