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Je anestezie bezpečná?
• mortalita

– přelom 19./20. století

– 1941

– 1954

– před 1980

– současnost

• komplikace
– trvalé

– závažné

– malé

výskyt
pacienti > 50 let neoperováni

1:450 (thiopental v Pearl H.)

1:1 560 (svalová relaxancia)

1:2 500-1:5 000

1:100 000 - 200 000 (1 : 300! rozvoj. z.)

0,2-0,6 % 1 : 200

0,45-1,4 % 1 : 100

18-22 % 1 : 5!!

Staender SEA, Mahajn RP: Anesthesia and patient safety: have we reached our limits?
Current Opinion in Anesthesiology 2011;24:349–353

Polovině komplikací lze zabránit prevencí!
Marshall SD, Touzell A: Human factors and the safety of surgical and anaesthetic care.
Anaesthesia 2020 Jan;75 Suppl 1:e34-e38. 



Co je komplikace?

• Valchanov et al.: „a complication is an unfavourable
evolution of a disease process or its management“
Valchanov K, Webb SA, Sturgess J: Anaesthetic and periopeative complications 2011Cambrigde
UK, Cambridge University Press,2011: vii–viii.

• prof. Cvachovec: „dopadlo to jinak, než jsme čekali“

• 1 chyba v podávání léků na 133 anestezií, 
130 chyb na 1000 pacientodnů na JIP
Mahajan RP. Medication errors: can we prevent them? Brit J Anaesth 2011; 107: 3–5. 

91,8 % anesteziologů udělalo chybu v podávání léků,
z toho 1,8 % s následkem morbidity
Erdmann TR et al.: Profile of drug administration errors in anesthesia among anesthesiologists 
from Santa Catarina. Rev Bras Anestesiol 2016; 66:105–110.



Nežádoucí reakce na léky (ADR)

• ADR is a response to a drug that is ‘noxious, unintended and occurs at doses 
normally used in man’. (WHO)

• A – Augmented Dose-related: common, related to known pharmacological effect,  
např. predictable hypotension with propofol

• B – Bizarre Non-dose-related: unpredictable, uncommon, not related to known
pharmacological action of drug, např. anaphylaxis, malignant hyperthermia

• C – Chronic Dose-related + Time-related: uncommon , related to cumulative dose, 
např. Propofol infusion syndrome (PRIS)

• D – Delayed Time-related Often dose-related: uncommon, např. fluoride
nephrotoxicity

• E – End of use: uncommon, occurs after withdrawal of drug, např. rebound
hypertension following cessation of clonidine infusion

• F – Failure Dose-related: uncommon, may be caused by drug interactions, např.  
failure of oral contraceptive pill with sugammadex use

posouzení:

• dose-relatedness, time-relatedness and susceptibility of the patient (DoTS)



Nejčastější komplikace

• krvácení, MINS, sepse, selhání ledvin, iktus, 
tromboembolie, selhání srdce, fibrilace síní



Swiss cheese modeal
(James Reason 1990)

Parmesan cheese model

Moloney J. Error modelling in anaesthesia: slices of Swiss cheese or shavings of Parmesan.
British Journal of Anaesthesia 2014; 113: 905– 6. 
C. P. L. Jones et al.: Human factors in preventing complications in anaesthesia: 
a systematic review. Anaesthesia 2018, 73(S1): 12-24
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The Lancet Infect Dis 2016; 16: e276-87 (13 doporučení), 288–303 (16 doporučení)



Perioperační podávání antibiotik

• rutinní podávání ATB je standardem:
– implantáty či cizí tělesa, kostní štěpy, velké rány, velké 

ztráty krve

• perioperační profylaxe ATB nenavozuje rezistenci 

• ATB se podávají 30-60 min před incizí, ideálně 
při úvodu do anestezie, opakování dle poločasu

• vankomycin nebo fluorochinolony se mají 
podávat v průběhu 60–120 min před operací

• dávka se snižuje při eGFR < 60 mL/min/1.73 m2



Alergie na penicilin
• 10 % populace, až 20 % pacientů v nemocnici, 

ale 9 z 10 toleruje při kožních testech

• dostávají fluorochinolony, cefalosporiny 3. generace, 
klindamycin, vankomycin (teikoplanin)

• ↑ riziko infekce VRE o 30 %, C. diff. o 23 %, MRSA o 14 %
↑ rezistence, vyšší náklady na ATB, delší hospitalizace

• 80 % pts. toleruje > 10 letech, zkřížená reakce s cef. 2 %

• nízké riziko: přímá výzva amoxicilin
střední riziko: PNC skin testing + amoxycilin

Shenoy ES et al.: Evaluation and Management of Penicillin Allergy. A Review. 
JAMA. 2019;321(2):188-199
Castells M et al.: Penicillin Allergy. N Engl J Med. 2019:2338-2351 

Management of a surgical patient with a label of penicillin allergy.
Brit J Anaesth 2019, 123 (1): e82-94
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Anafylaktický šok
↓ PCWP, ↑CO, ↓ SVR

• těžká, rychle nastupující, život ohrožující generalizovaná alergie 

• příčina:

– imunologická = reakce Ag s protilátkou IgE

• degranulace mastocytů a bazofilů → uvolnění:

• 1. histamin, proteázy (tryptáza, chymáza) a heparin 

• 2. NO (his), prozánětlivé lipomediátory (LT, TXA2, PAF) 

• 3. další chemo- a cytokiny

• generalizovaný zánět

– neimunologická (anafylaktoidní) = non-IgE uvolnění histaminu, 
mastocytóza



Anafylaktický šok
↓ PCWP, ↑CO, ↓ SVR

závažnost alergie:

1. muko-kutánní příznaky

2. muko-kutánní + systémové příznaky 
(hypotenze, tachykardie, dušnost, GIT)

3. KV kolaps ± muko-kutánní příznaky
(tachy- i bradykardie, arytmie, hypotenze, 
bronchospasmus, GIT)

4. zástava oběhu  

Ring J, Messmer K: Incidence and severity of anaphylactoid reactions 

to colloid volume substitutes. Lancet 1977; 1:466–9



Léčba anafylaktického šoku
↓ PCWP, ↑CO, ↓ SVR

1. zastavit další přívod antigenu a anestetik

2. udržet průchodné dýchací cesty, 100% O2 

3. obnovit oběh:

– adrenalin podle potřeby 
(II. st. 10-20 ug, III. st.: 100-200 ug + inf 1-4 ug/min , 
IV. st. KPR + 1-3 mg za 3 min a 3-5 mg za 3 min + inf. 4-10 ug/min)

– doplnit objem infuzemi (mizí 50 % objemu)

– beta-2-mimetika

4. další opatření: 
– kortikoidy, antihistaminika





Komplikace regionální anestezie 
podle „liability claims“

• RA příčinou 20 % nároků na odškodnění
Liu H et al.: Complications and liability related to regional and neuraxial
anesthesia. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2019 Dec;33(4):487-497. 

• příčiny: postpunkční bolest hlavy, bolesti v zádech, přechodné 
neurologické příznaky (TNS), nechtěná intratékální injekce, epidurální 
hematom a absces, meningitis, arachnoiditis, pooperační retence moči, 
toxicita lokálních anestetik, a zástava oběhu.

• Trombóza mozkových žil, subdurální hematom, 
4 sekundární výsledky bakteriální meningitis, deprese, bolest hlavy, bolest 
zad
Anesth Analg. 2019 Nov;129(5):1328-1336.

• Neostigmin + atriopin

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31335402


Diagnostická kritéria PDPH
1898 A. Bier, 24 hod po punkci, 9 dnů na lůžku

1. ortostatická bolest hlavy v důsledku nízkého tlaku moku 
při splnění obou kritérií 2 a 3 (u 5 % pacientů atypicky)

2. byla provedena punkce tvrdé pleny
3. bolest hlavy se rozvine do 5 dnů po punkci dury
4. doprovodné příznaky (obvykle přítomné, ne však vždy):

– bolest krku
– tinnitus
– zhoršení sluchu
– fotofobie 
– nausea

5. bolest hlavy odezní:
– spontánně do dvou týdnů (ale i déle než 1 rok)
– po zalepení úniku autologní epidurální lumbální krevní záplatou

Buddeberg Bs, Bandschapp O, Girard T.: Post-dural puncture headache. 
Minerva anestesiol 2019;85:543-53



Diferenciální diagnóza
bolestí hlavy po porodu

• primární bolest hlavy
– tension-type headache
– migréna
– muskuloskeletální bolest hlavy
– cluster headache

• sekundární bolesti hlavy
– post-dural puncture headache
– preeklampsie / eklampsie
– Trombóza mozkových žil a splavů
– Iktus (ischemický, hemorhagický)
– ruptura aneuryzmatu
– hypertenzní encefalopatie
– apoplexie hypofýzy
– meningitida
– subarachnoidální krvácení



PDPH po porodu spojena se zvýšeným 
rizikem dalších  neurologických komplikací

• retrospektivní studie 1 003 803 žen po neuraxiální anestezii k 
porodu v New Yorku 1/2005-9/2014

• PDPH 0,48 %, resp. 0,3 % JAMA Neurol. 2020;77(1):65-72., 0,9 % Can J Anaesth. 
2019;66(12):1464-1471

• trombóza mozkových žil a splavů, subdurální hematom:
3,12/1000 bloků s PDPH x 0,16/100 bloků bez PDPH, tj. korigovaný poměr 
rizik (aOR) 19

• sekundární výsledek (korigované poměry rizik): 
bakteriální meningitis 39,7, deprese 1,9, bolest hlavy 7,7, bolest zad 4,6, vše 
významně častější

• závěr: velká komplikace po PDPH 1 : 3202

1. Guglielminotti J et al.: Major Neurologic Complications Associated With Postdural Puncture 
Headache in obstetrics: A Retrospective Cohort Study. Anesth Analg 2019;129:1328–36

2. Hoffman RC et al.: The Dilemma of Treating Postdural Puncture Headache. 
Anesth Analg. 2020;130(2):41



Léčba PDPH
• klid na lůžku (profylakticky malý přínos, cave TEN)

• normální hydratace, i. v. jen při nemožnosti příjmu p. o.

• bandáž břicha - přínos nejistý
a

• analgetika (paracetamol, NSAID, slabé op.), pokud nestačí, pak ev. 
opioidy, ne > 72 h

• kofein, dop. d. 200 mg, max 300 mg/d, max 900 mg/den, 
max. 1 den celkem

• ACTH + analoga (Synacten), kortikoidy, triptany, gabapentinoidy, desmopresin, 
metylergonovin, ondansetron, manitol, neostigmin + atropin vše ?

• blokáda n. occipitalis major, ganglion sphenopalatinum ?
• epidurální infuze krystaloidů, koloidů ?

a

• nabídka epidurální záplaty, když příznaky ovlivňují život a péči o dítě

Russell R et al: Treatment of obstetric post-dural puncture headache. Part 1: 
Conservative and pharmacological management. Int J Obstet Anesth. 2019 May;38:93-103. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30711240


Léčba PDPH 
– epidurální krevní záplata(EBP)

• Gormley 1960

• diagnóza PDPH potvrzena (v 1/3 případů punkce dury nepoznána)

• profylaktický EBP k prevenci PDPH není doporučen
• úspěšnost: kdysi ≤ 90%, dnes 50-80 %, lze opakovat
• čas: > 48 hod, u silných PDPH lze i dříve, ale účinnost ↓
• test v Trendelenburgově poloze ? lze zkusit
• informovaný souhlas doporučen
• v místě předchozí punkce, nebo o 1 segment níže, 20 ml krve
• kontraindikace: systémová infekce, koagulopatií
• kontrola anesteziologem po 4 hod, info o možných 

komplikacích PDPH
• bolest v zádech po EBP až u 80 % 
Russell R et al: Treatment of obstetric post-dural puncture headache. Part 2: 
Epidural blood patch. Int J Obstet Anesth. 2019 May;38:104-118. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30711240


Další informace k PDPH

• Depaulis C et al.: Evaluation of the effectiveness and tolerance of tetracosactide
in the treatment of post-dural puncture headaches (ESYBRECHE): 
a study protocol for a randomised controlled trial.
Trials 2020 Jan 8;21(1):55

• De Haan JB et al.: T4 Erector Spinae Plane Block Relieves Postdural Puncture
Headache: A Case Report. Cureus. 2019 Nov 26;11(11):e6237

• Spring A, McMorrow R.: Successful treatment of a recurrent post-dural puncture 
headache with an epidural blood patch 18 months after the initial dural
puncture. Int J Obstet Anesth. 2019 Nov;40:152-153.

• transnasal local anaesthetic as a strategy for managing postdural puncture 
headache Curr Opin Anaesthesiol. 2019 Jun;32(3):315-324. 

• transnasal sphenopalatine ganglion (SPG) block

• Complications following postdural puncture headache may include transient
or permanent hypoacusis, cranial nerve palsies, subdural hematoma and chronic
headache. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2017 Mar;31(1):35-47.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30789839
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28625304


Krvácení do páteřního kanálu

• riziko: epi s katetrem 1 : 3 100. 50 % případů při extrakci 
katetru

• příznaky: 
- motorický blok neodeznívá (46 %)
- senzitivní blok přetrvává (14 %)
- bolesti v zádech (38 %)
- nemožnost močit (8 %)

• průběh: rozvoj paraplegie 14,5 +/- 3,7 hod
• dg: nejlépe MRI, ev. CT při kontraindikaci MRI
• terapie: dekompresní laminektomie a evakuace
• prognóza: zotavení nepravděpodobné při operaci > 8 h



Sy arteria spinalis anterior (ASAS)

• paraplegie + zachovaná propriocepce, vibrace, 
ztráta vnímání bolesti a teploty, dysfunkce 
sfinkterů = ischemie předních 2/3 míchy

• riziko: hypotenze, ateroskleróza, operace 
ohrožující zásobení míchy, hyperkoagulace

• staří pacienti, ale i rodičky!

• léčba: korekce oběhu + prostacyklin



Pooperační retence moči (POUR)

• inervace MM: 
– sympatikus (plexus vesicalis, n. splanchnikus minor) Th12-L1

– parasympatikus (plexus hypogastricus inferior) S2-S4

senzitivní plnost, inhibice int. sfinkteru, motorika detrusoru, 

• m. detrusor vesicae (sy tlumí, psy aktivuje)

• m. sphincter vesicae externus: n. pudendus (volní kontrola)

• nucení na močení od 200-500 ml, max. 1500 ml

• pontinní mikční centrum + frontální kůra, ACC, insula, thalamus, 
mozeček

• výskyt POUR: 5-70 %

• přeplnění, infekce, komplikace katetrizace, inkontinence

Baldini G, Bagry H, Aprikian A, Carli F.: Postoperative urinary retention: anesthetic 
and perioperative considerations. Anesthesiology. 2009 May;110(5):1139-57



Pooperační retence moči (POUR)

• rizikové f.: muži > 50 let, BHP, neurol. onem., 
beta-blokátory, anticholinergika

• peroperační f.: 

– operace v pánvi, herniotomie, anorektalní výkony

– infuze > 750ml

– dlouhé operace

– centrální blokády, zejména s opidoidy

• objem moči v MM > 270 ml je rizikový faktor POUR



Pooperační retence moči (POUR)

• časná mobilizace
• restrikce tekutin
• monitorace ultrazvukem 

již před operací, po operaci
• alfa-blokátory nebo antispasmodika
• periferní blokády a epidurální místo subarachnoidální
Jackson J et al.: Systematic review of interventions for the prevention and 
treatment of postoperative urinary retention. BJS Open. 2018 Nov;3(1):11-23

• katetry by se měly odstranit do 24 hod, 
resp. po operacích břicha a pánve do 72 hod (ERAS), 
kontrola UZ po vyjmutí za 6-8  hod, pokud nemočí

Moningi S et al.: Enhanced recovery after surgery: An anesthesiologist's perspective. J 
Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2019 Apr;35(Suppl 1):S5-S13.

< 9,7 cm = < 600 ml Daurat et al.: 
Anesth Analg 2015, 120(5): 1033-1038



Nauzea a zvracení 
pooperační (PONV) a po propuštění (PDNV)

• „ velký malý problém“

• PONV až 80 % (nauzea až 50 %, zvracení až 30 %) pac.
PDNV 37 % v prvních 48 hod.

• rizika: ↑ nitroočního tlaku, aspirace, dehiscence 
anastomóz, prodloužení hospitalizace, zvýšení nákladů

• postup: 

– 1. zjistit riziko

– 2. použít strategie ke snížení rizika

– 3. profylaxe 1-2 postupy při středním riziku, ≥ 2 při vysokém



PONV – názor pacientů

Macario A et al.: Which Clinical Anesthesia Outcomes Are Important to Avoid?
The Perspective of Patients. Anesth Analg 1999;89:652–8



Veiga-Gil L et al.: Postoperative nausea and vomiting: Physiopathology, risk factors, 
prophylaxis and treatment. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2017;64(4):223---232



Riziko PONV a PDNV

• PONV: mladí, ženy, nekuřáci, anamnéza PONV 
(motion sickness), opioidy, inhal. anest. + N2O, 
CHE, laparoskopie, gynekologie, délka anestezie

• PDNV: ženy, < 50 let, anamnéza PONV, opioidy
na PACU, nauzea na PACU

Apfel C et al.: Anesthesiology 1999;91:693–700, Anesthesiology 2012;117:475–86

PONV PDNV



Strategie ke snížení riziko PONV

• regionální anestezie místo celkové (A1) (PONV 9x ↓) 

• propofol k úvodu a udržování anestezie (A1)

• nepodávat N2O (A1)

• nepodávat inhalační anestetika (PONV 0-2 h) (A2)

• minimalizovat per- a pooperační opioidy (A1)

• dostatečná hydratace (A1)
Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anesth
Analg 2014;118:85–113



Možnosti profylaxe PONV

• antagonisté 5HT3 receptorů: napřr ondansetron 4 mg i. v. 
na konci op. (V > N, t1/2 4 hod) aj. (bolest hlavy, prodloužení QT)

• antagonisté NK-1 receptorů: aprepitant, casopitant, and 
rolapitant

• kortikoidy: dexametazon 4 mg v úvodu (nástup úč. 2 h, trvá 72 h) 
metylprednisolon 40 mg (infekce, glykemie)

• butyrofenony: droperidol 0,625-1,25 mg na konci operace, 
haloperidol 0,5-2 mg (prodložení QT)

• antihistaminika: prometazin, meclizin (sedace!)
• skopolamin náplast před operací
• akupunktura P6
• midazolam 2 mg i. v. 30 min před koncem, 

propofol 20 mg ke konci op., naloxon 0,1-0,2 μg/kg
• tučně napsané srovnatelně účinné



Léčba PONV

• podle příčiny

• „first-line rescue“ z jiné třídy léků než k profylaxi, 
pokud od ní není > 6 h

• při absenci profylaxe ondansetron 1 mg i. v.,nebo
granisetron (jiný mtb) 

• možný droperidol 0,625-1,25 mg, 
dexametazon pomalý nástup, možný v kombinaci

• propofol 10 mg i. v. (krátký účinek)

Veiga-Gil L et al.: Postoperative nausea and vomiting: Physiopathology, risk factors, 
prophylaxis and treatment. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2017;64(4):223---232



1. trvalá přítomnost anesteziologa

2. kontinuální monitorování 
oxygenace a perfuze klinicky 
a pulzním oxymetrem

3. intermitentní měření TK

4. potvrzení správné polohy ET 
rourky auskultací a detekcí CO2

5. WHO Safe Surgery Checklist

6. systém předání péče na konci 
anestezie


