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Každá operace vyžaduje anestezii

• anestezie je bezpečná! intoxikace, s možná doživotní stopou!

anest. mortalita 1 : 1 560 (1954) na 1 : 100 000 (dnes)

ale

Staender SEA, Mahajan RP: Anesthesia and patient safety:  Have we reached

our limits? Current Opinion in Anesthesiology 2011;24:349–353

• chirurgické riziko + anesteziologické riziko



Velký operační výkon

• výkon s otevřením tělesných dutin

• výkon s rizikem velké krevní ztráty

• výkon s rizikem mortality ≥ 5 % 
nebo s rizikem 2x vyšším, než je riziko běžné populace

• výkon vysoce rizikový - riziko mortality ≥ 20 %
Kolh P, De Hert S, De Rango P.: The Concept of Risk Assessment and Being 
Unfit for Surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2016 Jun;51(6):857-66

• výkon nad 4 hod, ztráta nad 15 % objemu krve, 
riziko komplikací nad 13 %
Dop. postup pro předoperační vyšetření MZd ČR 2017

aneurysma břišní aorty

http://www.medfarm.uu.se/forskning/bild.php?typ=forskningsprogram&id=342
http://www.medfarm.uu.se/forskning/bild.php?typ=forskningsprogram&id=342


Naše výsledky nejsou skvělé!

nemocniční mortalita v ČR 2,3 %! (n=434)

v Evropě 4 %

studie EuSOS: 
průměrný věk 46 539 pacientů 56,7±18,5 roku

Pears RM et al.: Mortality after surgery in Europe: 
a 7 day (4.-11.4.2011) cohort study.
Lancet 2012; 380:1059–1065



Pears RM et al.:

Mortality after surgery in Europe: 

a 7 day (4.-11.4.2011) cohort study.

Lancet 2012; 380:1059–1065



Eur J Anaesthesiol 2015; 32:1–9



Zhoršení fungování po hospitalizaci 
u 30-60 % pacientů!

Hoogerduijn JG et al.: The prediction of functional decline in older hospitalised patients. 

Age and Ageing 2012; 41: 381–387



149 pts. ≥ 90 y po operaci pro frakturu krčku:

• 23% zemře do 3 měsíců
• 70% se nevrátí domů!
• 92%! z těch, kteří předtím 

chodili bez pomůcek (33%), 
skončí s chodítkem nebo
na vozíku

de Leur K et al: Outcome after osteosynthesis of hip fractures
in nonagenarians. Clinical Interventions in Aging 2014;9:41-9

Naše společné výsledky žel nejsou skvělé!



Terminologie

• Předoperační chirurgické vyšetření: chirurg
• indikace a rozsah výkonu

• Předoperační interní vyšetření: PL, I, K, P 
• schopnost pacienta podstoupit navrhovanou operaci

• Předanestetické vyšetření:   anesteziolog!
• schopnost pacienta podstoupit anestezii, 

rozhodnout o typu znecitlivění, určit riziko dle ASA,
získat souhlas pacienta s anestezií
a ordinovat premedikaci a ranní léky

• případně podílet se na přípravě pacienta

Doporučený postup ČSARIM z 2009



Patient-centered care 2001

• Institute of Medicine v USA, 2001: 
„medical treatment should be patient centered“ = 
“providing care that is respectful of and responsive to individual patient 
preferences, needs, and values, and ensuring that patient values guide 
all clinical decisions”
Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222274/

• obvyklý cíl léčby: maximalizace přežití

• další, možná pro pacienta důležitější cíle:
• podpora, nebo udržení kvality života, zachování důstojnosti, 

optimalizace pohodlí, limitace doby léčby

• pacienti, spíše než nemoci, 
sdílené, spíše než paternalistické rozhodování



Sdílené (shared) rozhodování 

*



• zahrnout pacienta a/nebo jeho blízké

• mezioborová spolupráce

• vzájemná úcta

• diskuse dostatečně předem,
je-li to možné

• konsenzuální závěr!

Sdílené (shared) rozhodování



„Shared decision making in surgical care 

requires a culture shift.“

*



Předoperační vyšetření

• Předanestetická vyšetření u pacientů bez komplikujícího 
onemocnění (standard 708-7/1997)
Předanestetická vyšetření u pacientů s komplikujícím 
onemocněním (ASA II –IV) (standardy 708-7-708-15/1997)
Věstník MZ č. 611-200-27.5.97 - 90/10

• Doporučený postup ČSARIM pro předanestetické vyšetření 
z roku 2009
http://www.csarim.cz/Text/metodicke-pokyny-a-stanoviska-csarim-
1?MenuItemId=38

• Předoperační vyšetření seniora v primární péči
http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4766/Version1/Geriatrie.pdf

• Příprava kardiaka k nekardiální operaci (2011)
Cor et Vasa 2011;53(suppl. 1):78-85

http://www.csarim.cz/Text/metodicke-pokyny-a-stanoviska-csarim-1?MenuItemId=38
http://www.svl.cz/Files/nastenka/page_4766/Version1/Geriatrie.pdf
http://www.e-coretvasa.cz/data/view?id=4412
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Grupp/Bilder/paragraf.gif&imgrefurl=http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Grupp/Faelle/ordnungsliebe-fall.htm&h=165&w=194&sz=3&hl=en&start=4&tbnid=mwC_ymDm7ZiqtM:&tbnh=88&tbnw=103&prev=/images?q=paragraf&gbv=2&svnum=10&hl=en
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Grupp/Bilder/paragraf.gif&imgrefurl=http://www.jura.uni-sb.de/FB/LS/Grupp/Faelle/ordnungsliebe-fall.htm&h=165&w=194&sz=3&hl=en&start=4&tbnid=mwC_ymDm7ZiqtM:&tbnh=88&tbnw=103&prev=/images?q=paragraf&gbv=2&svnum=10&hl=en


http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
predoperacni-postup_14619_1154_3.html

21.12.2017



Cíl tradičního předoperačního vyšetření 
a vyšetření před anestezií

• zvyšují perioperační riziko 

• ovlivňují anesteziologický management

• nelze diagnostikovat jen podle  anamnézy
a klinického vyšetření

• jsou natolik častá, aby se náklady vynaložené 
na vyšetření vyplatily 

zjistit stav a dosud nepoznaná onemocnění, která:



Obsah tradičního předoperačního vyšetření

• prostudování zdravotnické dokumentace

• anamnéza

• klinické vyšetření

• laboratorní vyšetření podle indikace

• příp. ordinace dalších konziliárních vyšetření

• optimalizace stavu pacienta a jeho farmakoterapie

• opatření ke snížení rizika



Současné předoperační vyšetření

• stav pacienta a přidružených chorob, ASA

• farmakoterapie

• příp. opatření ke snížení rizika

Obvykle však chybí: 

• zdatnost

• kognitivní funkce

• soběstačnost

• podrobnější posouzení rizik

• rizika zhoršení, plán, co když…



…

Blažek M, Havel E et al.: Interní Med. 2012; 14(11): 422–428



Blažek M, Havel E et al.: Interní Med. 2012; 14(11): 422–428

ICHS, selhání



Fenotyp křehkosti 

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

Diagnóza:

úbytek hmotnosti (≥ 4,5 kg/poslední rok)

vyčerpání / únava (škála CES-D)

svalová slabost (↓ síla stisku) (< 25 kp)

pomalá chůze (< 0,65 m/s = 2,34 km/h)

nízká tělesná aktivita

Dg. křehkosti, pokud ≥ 3 prvky

„Prefrail“, pokud 1 nebo 2 prvky



„Stanovení tělesné zdatnosti 
je klíčový krok 

v posouzení kardiálního rizika 
před operací!“

str. 8 v: 
2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: 
cardiovascular assessment and management:
Eur Heart J. 2014 Sep 14;35(35):2383-431.



Zdatnost je klíčovým faktorem výsledku
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< 75 fit < 75 unfit > 75 fit > 75 unfit

389 pacientů, velké hepatobiliární operace,

Fit = anaerobní práh >10 mL/kg/min, Unfit = Anaerobic Threshold <10 mL/kg/min

Ann Surg 2013;257: 999–1004



Posouzení tělesné zdatnosti

• vyšetřením CPET (cardio-pulmonary testing)

• predikce z rovnic

• Duke Activity Status Index

• anamnéza



Vyšetření tělesné zdatnosti
CardioPulmonary Exercise Testing (CPET)

integrované hodnocení funkce:

• plic 

• kardiovaskulárního systému

• krve

• neuropsychologie

• pohybového systému



Tělesná zdatnost

• zátěžové vyšetření nebo alespoň anamnéza

• max. spotřeba kyslíku VO2max 

• očekávaná zdatnost (ml/kg/min)
• muži: 3,5×[18,42- (0,16×věk)] 
• ženy: 3,5×[14,72 - (0,13×věk)] 

• 1 MET (Metabolic Equivalent Task) = spotřeba kyslíku vsedě, 
u 40letého muže 70 kg v klidu = 3,5 ml/kg/min = BMR

• mortalita stoupá o 15 % při poklesu o 1 MET 
• mortalita klesá o 13 % při vzestupu o 1 MET

• tělesná zdatnost
• dobrá - > 7 MET, slušná - 4 - 7 MET, špatná - < 4 MET

British J Anaesth 2012;109 (1): 35–9 



Predikce tělesné zdatnosti
• HUNT study, Norsko - platí pro zdravé

• muži: VO2peak (ml/kg/min) = 100,27 - (0,296 x age) - (0,369 x WC) - (0,155 x 
RHR) + (0,226 x PA-index) and 74,74 

• ženy: VO2peak (ml/kg/min) = 74,74 - (0,247 x age) - (0,259 x WC) - (0,114 x 
RHR) + (0,198 x PA-index)
WC = obvod pasu, RHR = klidová SF, PA index tělesné aktivity
Med. Sci. Sports Exerc. 2011;43(11):2024–2030

• Aerobics Center Longitudinal Study: 43 356 osob 1974-2003
• muži: MET 21,2870 + (Age x 0,1654) – (Age2 x 0,0023) – (BMI  x 0,2318) –

(WC x 0,0337) – (RHR x 0,0390) + (Active x 0,6351) – (Smoker x 0,4263)

• ženy: MET = 14,7873 + (Age x 0,1159) – (Age2 x 0,0017) – (BMI x 0,1534) –
(WC x 0,0085) – (RHR  x 0,0364) + (Active x 0,5987) – (Smoker x 0,2994)
JACC 2014;63(21):2289-96



Elevated resting heart rate, physical fitness
and all-cause mortality: a 16-year follow-up
in the Copenhagen Male Study

Jensen MT et al.: Heart 2013;99:882–887.



Duke Activity
Status Index

https://www.mdcalc.com/duke-activity-status-index-dasi





Tělesná zdatnost určuje 
perioperační management

Vyjde 
do 2. patra?



Tělesná zdatnost
MET
1

4

> 10

činnost

• péče o sebe sama?

• jídlo, oblékání, toileta

• chůze doma

• chůze venku 3 - 5 km/hod

• lehká domácí práce (vysávání, nádobí)

• schody, chůze do kopce

• chůze po rovině 6 km/hod

• běh na krátkou vzdálenost

• těžká domácí práce (stěhování nábytku, vytírání)

• rekreační sport

• namáhavý sport

 křehkost

 dobrá zdatnost



Cíl: To answer the question: 
“In patients undergoing elevated risk noncardiac
surgery, are METs estimated by questionnaire 
associated with perioperative major adverse 
cardiovascular events or cardiovascular mortality?” 
If so: 
1) What is the optimal cut-off for METs estimated by 
questionnaire to predict perioperative major adverse 
cardiovascular events or cardiovascular mortality? 
2) How does the optimal cut-off compare with the 
currently guideline-endorsed 4-MET cut-off? 
NTproBNP (N-Terminal PROhormone of Brain 
Natriuretic Peptide)-substudy: 
To address the question: Does the addition of NTproBNP
improve prediction of perioperative cardiovascular 
events and cardiovascular mortality when added to 
clinical data and estimated MET?

http://www.esahq.org/research/clinical-trial-network/ongoing-trials/met-repair/

15 000 pacientů, 150 center, čas 12 týdnů, 7/2017-6/2018

Call for centres !



Zdatnost:
- funkce orgánových systémů klesají s věkem 
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Funkce KV systému klesá s věkem 

• průřezové studie  lineární 
pokles
(o 5-10 % za dekádu, resp. 
o 5 ml O2/kg/min)

• longitudinální studie 
Baltimore Longitudinal Study of 
Aging (1978-98)
735 žen a 778 mužů vyšetřováno 
na běhátku
výsl. parametr: VO2max
 progredující pokles

• dobrá zpráva:
aktivní mají VO2max 
vždy vyšší než neaktivní

Muži
Ženy

Fleg JL et al.: Circulation 2005;112:674-682



Senioři se velmi liší

E. Hosack, 101 let, 
100 m za 43 s

Běh pro život, Praha, 11.9.2010



Dallas Bedrest and Training Study

5 zdravých mužů vyšetřeno v letech 1966 (19-21 let) 
a 1996 (50 let)

1966 po 8 týdnech 

aerobního 

tréninku

po 3 týdnech 

klidu na 

lůžku

1996

VO2max 

(ml/kg/min)

43,0  ± 10,9 31,8 ± 11,1 31,0 ± 7,6

McGuire DK et al.: A 30-Year Follow-Up of the Dallas Bed Rest and Training Study. 
I. Effect of Age on the Cardiovascular Response to Exercise.
Circulation 2001;104:1350-1357

3 týdny na lůžku = 30 let navíc !



Funkce KV systému klesá s věkem 

Muži
Ženy

Fleg JL et al.: Circulation 2005;112:674-682 Ztráta nezávislosti!
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Funkce KV systému klesá s věkem
Ohrožení nezávislého způsobu života

VO2max:
< 18 ml O2/kg/min u mužů
< 15 ml O2/kg/min u žen 

Shephard RJ: Independence: a new reason for recommending regular exercise 
to your patients

Phys Sportsmed 2009;37(1):115-8

tj. přibližně 4 MET (4 x 3,5 ml/kg/min)!



https://www.nytimes.com/2017/10/27/health/elderly-surgery-frailty.html



Kognitivní funkce
• pacienti s kognitivní dysfunkcí:

• mohou mít vyšší mortalitu

• mají vyšší morbiditu
• somatickou (infarkt, pneumonie, selhání ledvin aj.)

• neuropsychickou, tj.  pooperační delirium, POCD, demence

• kognitivní dysfunkce (MCI + D) u 35-50 % osob ≥ 65 let

• kognitivní dysfunkce u 1/3-2/3 KV pacientů, 
u 88 % z nich dosud nediagnostikovaná
Partridge JS et al.: The prevalence and impact of undiagnosed cognitive 
impairment in older vascular surgical patients. J Vasc Surg 2014;60(4):1002

• v ČR senioři 23 % operantů, kognitivní dysfunkce?



J Am Coll Surg. 2017 Aug 4. [Epub ahead of print]

• křehkost podle kritérií Friedové + Emory Clock Draw Test
• 330 pacientů, „major“ operace, průměrný věk 58 (18-89) let, 53 úmrtí do 4 let

Total number of deaths stratified by the composite frailty scoring system 
during a 4-year follow-up period.





Současné doporučení
screningové vyšetření kognitivních funkcí,

např. Mini-Cog test, 
by mělo být běžnou součástí 

vyšetření před operací a anestezií!

Chow WB et al., American College of Surgeons National Surgical Quality
Improvement Program; American Geriatrics Society: Optimal preoperative
assessment of the geriatric surgical patient: a best practices guideline from the
American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program 
and the American Geriatrics Society. 
J Am Coll Surg 2012;215:453–6



Možná screeningová vyšetření

• porucha čichu (entorhinální kůra), riziko pádů, rozdělená 
pozornost, kratší oční kontakt, méně mluví (pozdní příznak)

www.nudz.czzpoplatněn: 1,23 $ v roce 2016





Clock-in-the-Box (CIB) test

Přečtěte si, prosím, 
následující pokyny a pečlivě 
je proveďte:

• Do modrého rámečku 
na dalším listu papíru

• Nakreslete obrázek 
ciferníku hodin

• Do ciferníku napište 
všechna čísla hodin

• Nakreslete ručičky, 
aby ukazovaly čas 
11 hodin 10 minut

Vraťte tento list zpět lékaři 
a pokračujte na dalším listu.

list 1 – formát A4

list 2 – formát A4

hodnocení 0-8 bodů
http://www.heartbrain.com/cib/



Needham MJ, Webb CE, Bryden DC.: 
Postoperative cognitive dysfunction 
and dementia: what we need to know and do.
Br J Anaesth. 2017;119(suppl_1):i115-i125.



Soběstačnost!

• 6 základních aktivit denního života (ADL - Katz 1970)
(jídlo, oblékání, toileta, kontinence, hygiena, pohyb)

• 8 instrumentálních aktivit denního života (IADL 
- Lawton 1969)
(telefon, nákup, příprava jídla, domácnost, praní, transport, užívání 
léků, placení účtů)



Interní pacienti

4 jednoduché otázky

Kardiochirurgie: European Geriatric Medicine 2012; 3(S1): 9

Skóre ISAR-HP



Identification of Seniors at Risk
- Hospitalized Patients (ISAR-HP)

Low risk 0, nebo 1

Intermediate: 2, nebo 3

High risk: 4, nebo 5

PLoS ONE | www.plosone.org 1 January 2012 | Volume 7 | Issue 1 | e29621



„Sešup“ do závislosti
u 30-60 % hospitalizovaných zhoršení funkce

Hoogerduijn J et al.: Prevention of functional decline in older hospitalized patients: 

Nurses should play a key role in safe and adequate care. 

International Journal of Nursing Practice 2014; 20: 106–113



Operace se podařila, 
pacient pak zemřel, nebo ztratil nezávislost!









Doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, 
Hemato-onkologická klinika 

LF U a FN Olomouc

Hematologům to jde, proč ne nám?



https://www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci



Circulation 2016;134(10):e123–155.


