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Úvod 
Právní rámec poskytování zdravotní péče, podávání anestezie a intenzivní medicínu 
nevyjímaje, definují zákony č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a 373/2011 Sb., o 
specifických zdravotních službách. Postupy při poskytování anesteziologické péče 
(celková anestezie, regionální a místní anestezie, analgosedace, monitorovaná 
anesteziologická péče) používané na Klinice anesteziologie a resuscitace 2. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole (FNM) vycházejí ze zásad 
Helsinské deklarace o bezpečnosti pacientů v anesteziologii, publikovaných v European 
Journal of Anaesthesiology (2010; 27: 592–597) a dostupných volně v plném znění na 
internetu 
(http://journals.lww.com/ejanaesthesiology/Fulltext/2010/07000/The_Helsinki_Decla
ration_on_Patient_Safety_in.3.aspx), a respektují přitom doporučené postupy 
odborných společností, zejména České společnosti anesteziologie, resuscitace a 
intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM) a European Society of Anaesthesiology (ESA). 
Řídí se rovněž odbornými směrnicemi nemocnice.  

 
Doporučené postupy ČSARIM 
* www.csarim.cz/ke-stazeni/doporucene-postupy-a-stanoviska-csarim 
 
Doporučené postupy České kardiologické společnosti 
* Cor et Vasa 2011; 53 (suppl. 1): 78–85 
 
Dokumentace používaná v anesteziologické péči  
* Záznam „Předanestetické vyšetření 1“ 
* Informovaný souhlas pacienta/zákonného zástupce s anestezií 
- Záznam o perioperační bezpečnostní proceduře 
* Záznam o anestezii 
* Záznam o péči na dospávacím lůžku 
* Anesteziologická průvodka  
* Záznam o použitých pomůckách a prostředcích zdravotnické techniky 
* Záznam pro pojišťovnu 
 
X.1 Předoperační vyšetření 
Předoperační vyšetření pacientů zajišťuje lékař indikující operaci. 
* Předoperační vyšetření u pacientů ASA (hodnocení zdravotního stavu pacienta a 
náročnosti intervence podle American Society of Anaesthesiologists) 1 a 2 může provést 
praktický lékař, resp. praktický dětský lékař, u pacientů ASA 3 a více je musí provést 
internista/kardiolog, resp. pediatr. 
* Platnost předoperačního vyšetření je u plánovaných výkonů u dospělých ASA 1 a 2 
1 měsíc, u ASA 3 a více a u dětí 14 dnů, u nestabilních a vysoce rizikových pacientů musí 
být předoperační vyšetření čerstvé. 
* U akutních výkonů o předoperačních vyšetřeních včetně nutnosti interního konzilia 
rozhoduje anesteziolog; označí-li indikující lékař provedení výkonu za vitální indikaci, 
je nutné anestezii podat. Shodnou-li se indikující lékař s anesteziologem na nebezpečí 



z prodlevy (např. těžké krvácení, dušení), je výkon proveden i bez obvyklého 
předoperačního vyšetření. 
 

 

X.1.1 Předoperační vyšetření u rizikových výkonů 

Předoperační vyšetření u rizikových výkonů (riziko úmrtí v perioperačním období ≥ 5 %, 

nebo 2krát vyšší než riziko běžné populace) nebo u rizikových pacientů (polymorbidní = 

≥ 2 přidružená onemocnění, staří) by mělo zahrnovat nejenom výčet přidružených 

onemocnění s posouzením jejich závažnosti a léčby včetně doporučení pro perioperační 

období, ale i následující čtyři oblasti: 1. posouzení tělesné zdatnosti, 2. kognitivního 

stavu, 3. soběstačnosti (schopnosti sebeobsluhy a sebepéče), 4. křehkosti. Pozornost je 

třeba věnovat i stavu výživy (pozor na sarkopenickou obezitu – obezita s úbytkem 

svalové hmoty). Všechny tyto informace jsou nezbytné pro kvalifikované rozhodování o 

léčbě.  

1. Posouzení tělesné zdatnosti 



Stanovení tělesné zdatnosti je základním krokem při předoperačním hodnocení rizika 

kardiálních komplikací. Nejlépe ji lze zjistit zátěžovým vyšetřením na bicyklovém 

ergometru či na běhátku. Elitní světoví atleti mohou dosáhnout maximální spotřeby 

kyslíku (VO2max) až asi 80 ml/kg/min, s inaktivitou a věkem tato hodnota progresivně 

klesá, typická hodnota pro zdravou 80letou ženu se sedavým způsobem života je 15 

ml/kg/min. Jeden týden upoutání na lůžko znamená z hlediska zdatnosti zestárnout o 
deset let. V praxi se však ergometrie v ČR před operací využívá jen zřídka.  

Orientačně lze k posouzení tělesné zdatnosti použít tzv. metabolické ekvivalenty (MET – 

Metabolic Equivalent Task). Jeden MET je definován jako spotřeba kyslíku vsedě, 

v klidu, v teplotně neutrálním prostředí, odpovídá asi 3,5 ml/kg/min. V tabulce X.1 jsou 
uvedeny počty METů přibližně odpovídající náročnosti některých běžných činností.  

Tab. X.1 MET ve vztahu k tělesné aktivitě 

Počet MET Aktivita 

1 klidný sed 

2 jídlo, oblékání, toileta 

3 lehká domácí práce (vysávání, nádobí) 

4 chůze po rovině 5 km/h 

5 chůze do schodů 

6–7 běh na krátkou vzdálenost 

8 rekreační sport 

≥ 10 namáhavý sport 

Podle počtu dosažených METů lze rozdělit pacienty na zdatné (≥ 7 MET), středně zdatné 

(4–7 MET) a málo zdatné, rizikové (< 4 MET). Dvě zásadní otázky jsou: Dokážete chodit 

do schodů? Doběhnete tramvaj, autobus ve stanici, nebo je necháte ujet? Hranicí 

zdatnosti nutnou pro schopnost samostatného života je 18 ml O2/kg/min u mužů, resp. < 
15 ml O2/kg/min u žen, tj. právě přibližně 4 MET. 

 

2. Posouzení kognitivního stavu 

Posouzení kognitivního stavu v rámci předoperačního vyšetření je důležité, protože 

pacienti s kognitivní dysfunkcí, která nemusí být při běžném rozhovoru zřejmá, jsou více 

ohroženi nejenom neuropsychickými (např. pooperační kognitivní dysfunkce, 

pooperační delirium, demence), ale i somatickými komplikacemi, jako infarkt myokardu, 

pneumonie apod. Kognitivní stav a tělesná zdatnost navíc ovlivňují i schopnost 

sebeobsluhy a sebepéče.  



Diagnostika kognitivní dysfunkce (mírné kognitivní zhoršení, demence) vyžaduje 

zevrubné vyšetření a je doménou neurologů, psychiatrů či gerontologů, ale abnormální 

výsledky screeningových testů mohou být podnětem k podrobnějšímu vyšetření a 

následným opatřením, např. ke snížení rizika pooperačního deliria. Mírné kognitivní 

zhoršení se projevuje poklesem kognitivních funkcí větším, než odpovídá stárnutí, ale 

tento pokles ještě nenarušuje aktivity denního života (viz dále), kdežto demence vede 
k omezení až selhání v aktivitách denního života, hlavně sebeobsluhy a sebepéče.  

Zlatým standardem orientačního posouzení kognice byl Mini-Mental State Examination 

(MMSE) vytvořený manželi Folsteinovými v 70. letech 20. století. Jeho použití je 

zpoplatněno. V současné době ho může nahradit Montreal Cognitive Assessment 

(www.mocatest.org), který však v plné verzi vyžaduje až 15 minut času, a proto je k 

běžnému předoperačnímu vyšetření příliš časově náročný. Existuje i zkrácená verze SF-

MoCA (Short Form MoCA), v níž se zkoumá orientace (čas ± 2 h, den, měsíc, rok, místo, 

město, max. 6 bodů), paměť (vybavování pěti slov, max. 5 bodů) a pozornost 

opakovaným odečítáním 7 od 100 (nejméně 4–5krát správně 3 body, 2–3krát správně 2 
body, 1krát správně 1 bod, celkem max. 14 bodů). 

Dalšími jednoduchými screeningovými testy jsou různé modifikace testu kreslení hodin, 

jako Clock-in-the-Box, Mini-Cog (test kreslení hodin + oddálené vybavení tří slov) nebo 

CODEX (zjednodušený test kreslení hodin + prostorová orientace [stát, země, město, 
nemocnice, poschodí]), které jsou proveditelné do 5 minut.  

 

3. Posouzení soběstačnosti (schopnosti sebeobsluhy a sebepéče) 

Dostatečná tělesná zdatnost a přiměřený kognitivní stav jsou předpoklady soběstačnosti. 

Fungování pacienta v jeho prostředí lze posoudit podle toho, jak se dokáže vypořádat 

s tzv. základními (Katzův dotazník) a instrumentálními (Lawtonův dotazník) aktivitami 

denního života. Základními aktivitami jsou jídlo, oblékání, toileta, kontinence, hygiena, 

pohyb z lůžka do křesla a zpět. Instrumentální aktivity jsou kognitivně náročnější, patří 

k nim telefonování, nakupování, příprava jídla, péče o domácnost, praní, transport, 

užívání léků a spravování financí. Zajímá nás, zda pacient aktivitu zvládá samostatně 

(úplně, nebo s omezeními), zda k ní potřebuje pomoc a jakou, nebo zda není schopen 

aktivitu provádět a proč (tělesné problémy, kognitivní problémy, personální důvody, 

např. změna zájmu, sociální důvody, např. ztráta partnera, přestěhování, prodej auta 

apod.). Čím více aktivit pacient nezvládá, tím vyšší je riziko dalšího zhoršení. U 30–60 % 

pacientů dojde ke zhoršení fungování po hospitalizaci! 

 

4. Posouzení křehkosti 

Křehkost je snížená schopnost udržovat homeostázu v zátěži v důsledku snížení 

fyziologických rezerv jednotlivých orgánů i celého organismu. Křehký pacient se v 

důsledku inzultu zhorší více a na delší dobu než pacient silný, odolný, přičemž zotavení 



trvá déle a ne vždy se pacient vrátí zpět na stejnou úroveň jako před inzultem. Stanovení 

diagnózy křehkosti v rámci předoperačního vyšetření napomáhá posouzení celkového 

stavu pacienta, umožňuje překonat soustředění se na izolované jednotlivé choroby. 

Přítomnost křehkosti znamená zvýšení riziko nepříznivých výsledků včetně nepropuštění 

domů, ale do následné péče.  

Křehkost lze v praxi definovat dvěma přístupy, fenotypem křehkosti (Fried 2001), nebo 

podle hromadění zdravotních klinických i laboratorních deficitů v různých oblastech 

života (zdatnost, aktivity, nemoci) v průběhu stárnutí (Rockwood). Ústředním rysem 

křehkosti podle Friedové je sarkopenie, tj. úbytek svalové hmoty, což se projevuje 

snížením svalové síly a vytrvalosti. Pěti klinickými důsledky jsou pomalá chůze (≤ 0,65 

m/s = ≤ 2,34 km/h), slabost (měřeno silou stisku ruky na dynamometru slabší o více než 

20 % normálních hodnot podle věku, pohlaví a indexu tělesné hmotnosti), pocit 

vyčerpání (dotazník), nechtěný úbytek hmotnosti (≥ 5 %, nebo ≥ 4,5 kg za poslední rok) 

a snížená tělesná aktivita (dotazník). Pro diagnózu křehkosti je nutná přítomnost 

alespoň tří z těchto pěti složek, při přítomnosti jedné nebo dvou složek se stav 

označuje termínem „pre-frail“. 

 

X.2 Klasifikační schémata 
Klasifikační schémata se často používají při předoperačních vyšetřeních, protože slouží 
k lepšímu vzájemnému porozumění a usnadňují posouzení závažnosti poruchy funkce 
jednotlivých orgánových systémů. Tento seznam obsahuje mnohé používané systémy, ale 
rozhodně není úplný, lze ho průběžně doplňovat podle potřeby.  
* Mezinárodní klasifikace nemoci, 10. revize: www.mudr.org/web/mkn 
* Další doporučené zdroje klasifikačních schémat: www.mudr.org 
* Převody jednotek laboratorních výsledků: 
www.amamanualofstyle.com/oso/public/jama/si_conversion_table.html 
 

X.2.1 Kardiovaskulární systém  

 
Hypertenze (tab. X.2) 
 
Tab. X.2  Klasifikace podle World Health Organization, British 
Hypertension Society a European Society of Hypertension 
Kategorie Systolický krevní tlak 

(mmHg) 
Diastolický krevní tlak 
(mmHg) 

Optimální < 120 < 80 
Normální < 130 < 85 
Vyšší normální 130–139 85–89 
Hypertenze I. st. (lehká) 140–159 90–99 
Hypertenze II. st. (střední) 160–179 100–109 
Hypertenze III. st. (těžká) ≥ 180 ≥ 110 
Izolovaná systolická 
hypertenze (I. st.) 

140–159 < 90 



Izolovaná systolická 
hypertenze (II. st.) 

≥160 < 90 

Pozn.: Spadají-li systolický a diastolický krevní tlak do různých kategorií, zařadí se 
pacient podle vyšší z obou hodnot.  
 
Infarkt myokardu (IM) 
Patofyziologická definice: IM je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního 
svalu vzniklá na podkladě náhlého uzávěru či progresivního extrémního zúžení 
koronární tepny zásobující příslušnou oblast. 
Klinická definice: Akutní IM je definován jako typický vzestup s následným poklesem 
biochemických markerů nekrózy myokardu (troponin T či I, CK-MB) při současné 
přítomnosti alespoň jednoho z následujících kritérií:  
a) klinické příznaky ischemie,  
b) vývoj patologických vln Q na EKG nebo změny svědčící pro ischemii (elevace ST [= 
transmurální ischemie] či deprese ST [= subendokardiální ischemie]) nebo čerstvý vznik 
blokády některého z Tawarových ramének, 
c) souvislost s koronární intervencí (angioplastika, stent). 
 
Angina pectoris (tab. X.3–X.5) 
Stabilní angina pectoris znamená vždy stejný průběh záchvatu bolesti na hrudi.  
Nestabilní angina pectoris je akutní koronární syndrom bez elevací úseku ST na 
EKG a bez zvýšení troponinů, projevuje se jako nově vzniklá nebo zhoršená bolest (tj. 
nižší práh pro vznik bolesti, její vyšší intenzita či delší trvání nebo horší odpověď na 
léčbu).  
Minimální myokardiální léze (mikroinfarkt): Zvýšení troponinu při normálních 
hodnotách CK-MB a bez čerstvých EKG změn při klinických známkách ischemie nebo 
v souvislosti s koronární intervencí.  
 
Tab. X.3 Klasifikace závažnosti stabilní anginy pectoris podle Canadian 
Cardiovascular Society (CCS) 

Třída I 
Běžná fyzická aktivita, jako je chůze po rovině nebo stoupání do schodů, 
nepůsobí AP, vyvolává ji jen výjimečná tělesná či emoční zátěž.  

Třída 
II 

Lehké omezení běžné aktivity. AP je vyvolána jen větší, ale obvyklou 
tělesnou nebo emoční zátěží. Objevuje se při rychlé chůzi po rovině nebo 
rychlém stoupání do schodů, při chůzi do kopce, chůzi po rovině nebo do 
schodů po jídle, v zimě, ve větru či při emocionálním stresu nebo jen 
několik hodin po probuzení. Pacient je schopen chůze více než dva bloky 
po rovině nebo stoupání po více než dvou křídlech běžných schodů 
normálním tempem za normálních podmínek. 

Třída 
III 

Výrazné omezení běžné fyzické aktivity, AP vyvolána již běžnou činností, 
např. chůzí jeden až dva bloky po rovině nebo stoupáním do prvního patra 
po běžných schodech za normálních podmínek a při psychickém 
vyrovnání. 

Třída 
IV 

AP již při minimálně náročné činnosti nebo i v klidu, neschopnost provádět 
jakoukoli fyzickou aktivitu bez potíží.  

  

AP – angina pectoris 



 
Tab. X.4 Stenózy koronárních tepen 

Stupe
ň 

 Stenóza Charakteristika 

I  < 50 % klinicky nevýznamná stenóza 
II  50–70 % významná stenóza 
III  70–99 %  významná stenóza, > 90 % = kritická stenóza 
IV  100 %  úplný uzávěr 

 



Tab. X.5 Hodnocení průtoku koronární tepnou podle TIMI*) 

Stup
eň 

Popis 

0 kompletní uzávěr infarktové tepny  

1 
průnik části kontrastní látky za stenózu, ale bez perfuze distálního řečiště 
tepny  

2 
perfuze celého řečiště infarktové tepny včetně distálních částí řečiště, 
zpomalený průtok v porovnání s normální tepnou 

3 kompletní perfuze infarktové tepny s normálním tokem 
Pozn.: *) TIMI = Thrombolysis in Myocardial Infarction. TIMI je dnes souborem mnoha 
kardiologických studií, v jedné z prvních byla tato klasifikace poprvé použita.  
 
 
Srdeční selhání  (tab. X.6 –X.8) 
 
Tab. X.6 Klasifikace dušnosti u srdečního selhání podle New York Heart 
Association (NYHA) 

Třída Obtíže Aktivita 
I bez obtíží bez omezení aktivit, bez příznaků při běžné 

aktivitě 
II obtíže při výrazné tělesné 

zátěži 
mírné omezení aktivity, bez příznaků v klidu 
nebo při mírné zátěži 

III obtíže již při lehké tělesné 
zátěži 

značné omezení aktivity, bez příznaků pouze 
v klidu 

IV obtíže v klidu (upoutání 
na lůžko) 

pacienti, kteří musejí být v absolutním klidu, 
upoutáni na lůžko nebo židli, jakákoli fyzická 
aktivita vyvolá příznaky, které se vyskytují i 
v klidu 

 
Tab. X.7 Objektivní NYHA 

Stupeň Maximální 
zatížení 

Srdeční výdej (SV) VO2 
(ml/kg/min)*) 

I > 100 W, tj. > 1,5–2 
W/kg 

SV v klidu a při zátěži v 
normě 

> 25 

II 50–100 W, tj. 1–1,5 
W/kg 

SV v klidu a při zátěži 
přiměřený 

15–25 

III do 50W < 1 W/kg SV při zátěži snížen 5–15 
IV zátěž netoleruje SV snížen též v klidu < 5 

Pozn.: *) maximální spotřeba O2 za minutu 
 
Tab. X.8 Stadia srdečního selhání ABCD 

Stup
eň 

Popis 

A 
bez příznaků, ale s rizikovými faktory jako hypertenze, ICHS, 
kardiotoxické léky, etylismus, revmatická horečka v anamnéze apod.  



B 
bez příznaků, ale se známkami strukturálních změn jako hypertrofie, 
dilatace, snížená kontraktilita, vazivová jizva 

C s příznaky a strukturálními změnami, dušnost 
D terminální  

 
 
Fibrilace síní (tab. X.9 – X.10) 
 
Tab. X.9 Skóre k predikci rizika tromboembolických komplikací (iktu) se 
užívá při rozhodování o typu antikoagulační léčby u fibrilace síní 

Parametr CHADS2 CHA2DS2-VASc 
Městnavé srdeční selhání  
(Congestive heart failure) 

1 1 

Hypertenze  
(≥ 160/95 mmHg nebo 
léčená) 

1 1 

Věk (Age) ≥ 75 let 1 2 
Diabetes mellitus 1 1 
Iktus v anamnéze (Stroke) 2 2 
Cévní onemocnění   
(Vascular disease) 

 1 

Věk 65–74 let (Age)  1 
Pohlaví (je-li žena)  
(Sex category) 

 1 

Součet 0–6 0–9 
Interpretace: 0 bodů = nízké riziko (není nutná prevence), 1 bod = střední riziko (nutná 
antiagregační nebo přednostně antikoagulační léčba), ≥ 2 body = vysoké riziko (nutná 
antikoagulační léčba). 
 
Tab. X.10 Riziko krvácivých komplikací při antikoagulační léčbě u fibrilace 
síní (HAS-BLED) 

Parametr Body 
H – hypertenze 1 
A – abnormální funkce jater 
a/nebo ledvin  

1 nebo 
2 

S – iktus (stroke) 1 
B – krvácení (bleeding) 1 
L – labilní hodnota INR 1 
E – starší > 65 let (elderly) 1 
D – léky nebo alkohol (drugs) 1 nebo 

2 
Součet 0–9 

Interpretace: vysoké riziko krvácení při skóre ≥ 3. 
Zdroj: Doporučený postup České kardiologické společnosti Fibrilace síní (www.e-
coretvasa.cz/data/view?id=4408) 
 

http://www.e-coretvasa.cz/data/view?id=4408
http://www.e-coretvasa.cz/data/view?id=4408


 

 

Cévní mozková příhoda (tab. X.11 – X.14) 

Tab. X.11 Klasifikace cévních mozkových příhod 
Stupeň Popis 
I Bezpříznaková stenóza mozkových tepen. 
II TIA – tranzitorní ischemická ataka je krátkodobý neurologický 

výpadek, který se nejdéle do 24 hodin úplně upraví. 
III PRIND – prolongovaný reverzibilní neurologický deficit, úplná úprava 

trvá déle než 24 hodin. 
IV CS (completed stroke) – úplný mozkový infarkt je definován jako 

rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení 
trvající déle než 24 hodin nebo vedoucí ke smrti, pokud klinické, 
laboratorní a základní zobrazovací vyšetření nesvědčí pro jinou příčinu 
neurologického deficitu. 

 
Tab. X.12 Hodnocení soběstačnosti po cévní mozkové příhodě – 
modifikovaná Rankinova stupnice 

Stupeň Charakteristika 
0 Žádné příznaky 
1 Bez zřetelného omezení, je schopen běžných denních aktivit. 
2 Lehké omezení, není schopen zvládnout všechny své předchozí aktivity, ale 

je plně soběstačný bez cizí pomoci. 
3 Středně těžká nemohoucnost, vyžaduje pomoc, ale schopen chůze bez 

pomoci. 
4 Těžká nemohoucnost, pacient schopen chůze jen s pomocí, není schopen 

zvládnout své tělesné potřeby bez cizí pomoci. 
5 Bezmocnost, inkontinentní, upoután na lůžko, vyžaduje trvalou péči. 
6 Smrt 

Zdroj: Goldemund R et al.: Trombolytická terapie mozkového infarktu. Kardiol rev 
2008;10(4):168–176 (www.kardiologickarevue.cz) 
 
Tab. X.13 Skórovací systémy k posouzení závažnosti subarachnoidálního 
krvácení – klasifikace podle WFNS (World Federation of Neurosurgical 
Societies) a klasifikace podle Hunta a Hesse 

WFNS klasifikace Klasifikace dle Hunta a Hesse 
Stupe
ň 

GCS Ložiskový 
nález 

Stupe
ň 

Klinické příznaky 

I 15 ne I lehké bolesti hlavy, meningismus 
II 14–13 ne II silné bolesti hlavy, meningismus, 

poruchy v oblasti hlavových nervů 
III 14–13 ano III somnolence, lehké fokální příznaky 
IV 12–7 ano/ne IV sopor, hemiparéza, vegetativní 

poruchy 

http://www.kardiologickarevue.cz/


V 6–3 ano/ne V kóma 
Pozn.: GCS = Glasgow Coma Scale 
 
Tab. X.14 Skóre NIHSS – skóre závažnosti iktu (National Institute of Health 
Stroke Scale)  

Vyšetření Skó
re 

Vyšetření Skó
re 

Úroveň vědomí: 
– bdělý 
– utlumený (probuditelný 
mírnou stimulací) 
– spavý (opakovaná či silná 
stimulace) 
– reflexní pohyby/žádná 
odpověď 

 
0 
1 
 
2 
3 

Motoricky – dolní končetina 
(vleže na zádech, držet ve 30°): 
– udrží nad 5 s 
– klesá do střední polohy před 5 s 
– pád na lůžko do 5 s 
– žádný výkon 

 
 
0 
1 
2 
3 

Odpovědi – jmenujte 
měsíc a věk:  
– obě správně 
– jedna správně 
– žádná správně 

 
0 
1 
2 

Ataxie končetin:  
– žádná 
– přítomna na jedné končetině 
– přítomna na dvou končetinách 

 
0 
1 
2 

Plnění pokynů:  
– poslechne oba správně 
– poslechne jeden správně 
– oba nesprávně 

 
0 
1 
2 

Citlivost: 
– normální 
– mírně snížená 
– těžká až úplná ztráta 

 
0 
1 
2 

Zrakové pole: 
– žádná zraková ztráta 
– částečná hemianopsie 
– úplná hemianopsie 

 
0 
1 
2 

Neglect: 
– žádný 
– zrakový, taktilní či sluchový 
– více než 1 modalita/hluboká 
netečnost 

 
0 
1 
2 

Obrna n. facialis:  
– žádná 
– lehká (vyhlazení NL rýhy) 
– částečná (mírný pokles) 
– úplná 

 
0 
1 
2 
3 

Dysartrie: 
– žádná 
– mírná až střední (je rozumět) 
– těžká (nesrozumitelná) 

 
0 
1 
2 

Motoricky – horní 
končetina  
(45° vleže na zádech, 
případně 90° vsedě): 
– udrží nad 10 s 
– pokles před 10 s 
– pouze úsilí proti gravitaci 
– žádný výkon 

 
 
0 
1 
2 
3 

Řeč:  
– normální 
– mírná porucha (dysnomie, 
parafrázie, mírná afázie) 
– středně těžká fatická porucha 
– neschopen řeči x globální afázie 

 
0 
1 
 
2 
3 

Celkové skóre: 1–4 = lehký iktus, 5–15 = středně těžký iktus, 16–42 = těžký iktus 
Zdroj: www.cmp.cz 
NL – nazolobiální 
 
 



 
 
 
Ischemická choroba dolních končetin (tab. X.15–X.16) 
 
Tab. X.15 Ischemická choroba dolních končetin – klasifikace podle 
Fontainea 

Stupeň Popis 
I bezpříznaková  
IIa mírné klaudikace (po > 200 m) 
IIb středně těžké až těžké klaudikace (< 200 m) 
III klidová ischemická bolest 
IV vřed, ztráta tkáně 

 
Tab. X.16 Chronická žilní insuficience – klasifikace CEAP (klinika, etiologie, 
anatomie, patofyziologie) 

Stupeň Popis 
0 žádné viditelné ani hmatatelné známky žilního onemocnění 
1 teleangiektazie, retikulární žíly, zarudnutí kolem kotníků 
2 křečové žíly 
3 otoky bez kožních změn 
4 kožní změny provázející kožní onemocnění (pigmentace, ekzémy, 

lipodermatoskleróza) 
5 výše uvedené kožní změny se zhojenými ulceracemi 
6 výše uvedené kožní změny s aktivními ulceracemi 
Označení Definice 
C klinické příznaky (stupeň 0–6), doplněné o (s) pro symptomatickou 

nebo (a) asymptomatickou manifestaci 
E etiologie (kongenitální, primární, sekundární) 
A anatomická lokalizace (povrchové, hluboké, perforátory, samostatně či 

v kombinaci) 
P patofyziologie dysfunkce (reflux, obstrukce, samostatně či v kombinaci 

 
 

X.2.2 Dýchací systém  

 
Chronická obstrukční plicní nemoc a asthma bronchiale (tab. X.17–X.19) 

Tab. X.17 Klasifikace závažnosti chronické obstrukční plicní nemoci 
(CHOPN) 

Stupeň Závažnost Nález (FEV1 po bronchodilataci) 
0 riziko * rizikové faktory a chronické příznaky, ale normální 

spirometrie 
I mírná * poměr FEV1/FVC < 70 % 

* FEV1 nejméně 80 % predikované hodnoty 
* mohou být klinické příznaky  



II střední * poměr FEV1/FVC < 70 % 
* FEV1 ≥ 50 % a < 80 % predikované hodnoty 
* mohou být chronické příznaky  

III těžká * poměr FEV1/FVC < 70 % 
* FEV1 ≥ 30 % a < 50 % predikované hodnoty 
* mohou být chronické příznaky 

IV velmi těžká * poměr FEV1/FVC <70% 
* FEV1 < 30 % predikované hodnoty nebo FEV1 < 30 % 
predikované hodnoty a těžké chronické příznaky 

CHOPN je přítomna, je-li poměr FEV1/FVC < 70 %. 
Pozn.: GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; FEV1 (forced 
expiratory volume) = usilovný výdech za 1 sekundu;  
FVC (forced vital capacity) = usilovná vitální kapacita 
 
Tab. X.18 Klasifikace závažnosti asthma bronchiale podle GINA (Global 
Initiative for Asthma) 

Závažnost  Charakteristika 

Intermitentní 

* občasné epizody záchvatů, nejvýše 1krát týdně, noční < 2krát 
měsíčně 
* mezi záchvaty normální funkce, variabilita PEF do 20 %, plná 
životní aktivita 

Perzistující 
lehké 

* příznaky i několikrát týdně, noční obtíže několikrát měsíčně 
* variabilita PEF mezi 20 a 30 %, spirometrie mezi záchvaty do 
80 % hodnot 
* projevuje se již narušení spánku a denních aktivit 

Perzistující 
střední 

* denní záchvaty i každý den, noční i několikrát týdně 
* pacient vyžaduje téměř denně bronchodilatancia 
* variabilita PEF > 30 %, hodnoty spirometrie v klidu 60–80 % 

Perzistující 
těžké 

* trvalé příznaky s výrazným omezením tělesné aktivity, noční 
obtíže 
* PEF často neměřitelný, na spirometrii stav trvalé obstrukce 
(hodnoty < 60 %) 

Pozn.: PEF (peak expiratory flow) = maximální výdechová rychlost měřená 
výdechometrem (peakflowmeter).  
Denní variabilita (%) = (PEF večer – PEF ráno) / průměr těchto PEF × 100 
 
Tab. X.19 Klasifikace asthma bronchiale podle úrovně kontroly (GINA 
2006) 

Charakteristika Kontrolovan
é 
(všechny 
znaky) 

Částečně 
kontrolované  
(kterýkoli ze znaků) 

Nekontrolova
né 

Denní příznaky ≤ 2krát týdně > 2krát týdně ≥ 3 znaky 
částečné 
kontroly v 1 
týdnu 

Omezení aktivity ne jakékoli 
Noční příznaky ne jakékoli 
Potřeba úlevových 
léků  

≤ 2krát týdně > 2krát týdně 



Plicní funkce 
(PEF, FEV1)  

normální < 80 % náležitých 
hodnot nebo osobních 
nejlepších hodnot 

Exacerbace ne ≥ 1 za rok 1 v kterémkoli 
týdnu 

 
 

X.2.3 Játra  (tab. X.20) 

 
Posouzení funkčního stavu jater u pacientů s jaterní cirhózou či 
hepatocelulárním karcinomem – MELD (Model for End-stage Liver Disease) 
Nezávislé proměnné získané mnohoproměnnou analýzou určují pravděpodobnost 
krátkodobého přežití pacientů s pokročilou jaterní cirhózou: 
 
MELDa = (0,957 × log [creatinine mg/dl]) + (0,378 × log [bilirubin mg/dl]) + (1,12 × log 
[INR]) + 0,643 × 10 
 
* kreatinin v mg/dl × 88,4 = μmol/l, resp. kreatinin v μmol/l : 88,4 = mg/dl 
* bilirubin v mg/dl × 17,1 = μmol/l, resp. bilirubin v μmol/l : 17,1 = mg/dl 
 
Tab. X.20 Childova-Turcotteova-Pughova kritéria hodnocení funkční 
rezervy hepatocytů u pacientů s cirhózou jater (CTP skóre) 

Parametr 1 bod  2 bod 3 body 
Bilirubin (μmol/l) < 34 34–51 > 51 
Albumin (g/l) >35 30–35 < 30 
Ascites není mírný střední nebo velký 
Encefalopatie nepřítomna stupeň 1 a 2 stupeň 3 a 4 
Protrombinový 
čas, prodloužen o 
x sekund  

1–4 4–6  > 6  

Interpretace: Třída A = 5–6 bodů, třída B = 7–10 bodů, třída C = 11–15 bodů. 
Zdroj: http://hpb.cz/index.php?pId=02-2-3-02 
 
 

X.2.4 Ledviny (tab. X.21–X.22) 

 
Klasifikace diurézy podle množství vyloučené moči 
* polyurie > 3 l/den 
* oligurie < 500 ml/den 
* anurie < 100 ml/den 
 
Hodnocení funkce ledvin podle rovnice MDRD (Modification of Diet in 
Renal Disease) 
eGF = 547,1535 × (Skreat [μmol/l])-1,154 × věk-0,203 × 0,742 (ženy) × 1,21 (afroamerická 
populace) 
eGF = elektronicky vypočítaná glomerulární filtrační rychlost 



Zdroj: www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2009/2-09/KBM0209_Dop_eGF.pdf 
Kalkulátory:  
* www.mudr.org/web/glomerularni-filtrace-odhad-mdrd 
* www.naskl.cz/vzdelavani/kalkulatory/GFR-MDRD/Gfr_mdrd.htm 
 
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml/s/1,73 m2 se doporučuje uvádět hodnotu ≥ 1,5 
ml/s/1,73 m2 vzhledem k nepřesnosti rovnice v této oblasti. Hodnoty 1,0–1,5 ml/s/1,73 
m2 je nutno posuzovat individuálně ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota eGF dle 
MDRD < 1,0 ml/s/1,73 m2 je považována za patologickou. Od 40. roku života hodnota 
eGF klesá přibližně o 0,17 ml/s/1,73 m2 na dekádu. 
 
Pro odhad GFR u dětí a mladistvých je doporučeno používat rovnici podle 
Schwartze: 
eGF= (F × výška [cm])/Skreat [μmol/l], kde F: 
= 0,487 u dětí předčasně narozených,  
= 0,663 u dětí ve věku < 1 rok,  
= 0,810 u dívek ve věku 1–18 let, 
= 0,810 u chlapců ve věku 1–12 let, 
= 0,959 u chlapců ve věku 12–18 let.  
 
Tab. X.21 Definice chronického poškození ledvin podle doporučení NKF 
(National Kidney Foundation) 

Stadium Charakteristika 

1 
normální GF (> 1,5 ml/s), přítomny známky poškození ledvin 
(abnormální močový nález, případně histologické změny) 

2 mírně snížená GF (1,0–1,49 ml/s) 
3 středně těžké snížení GF (0,50–0,99 ml/s) 
4 těžké snížení GF (0,25–0,49 ml/s) 

5 
terminální stadium chronického selhání ledvin (GF < 0,25 ml/s), 
zahájení léčby dialýzou nebo transplantací 

 
* Terminální selhání ledvin (end-stage renal disease [ESRD]) je stav, kdy je funkce 
ledvin snížena natolik, že ledviny nejsou schopny udržet normální složení vnitřního 
prostředí ani za bazálních podmínek, speciálních dietních a medikamentózních opatření 
a vyrovnané metabolické situace organismu.  
* Dříve používaný pojem chronická renální insuficience (CHRI) se dnes nahrazuje 
pojmem chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease [CKD]), kdy 
základním rozlišovacím parametrem je úroveň funkce ledvin (hodnota glomerulární 
filtrace [GFR]) a přítomnost proteinurie (resp. mikroalbuminurie). 
* Pojem uremie vyjadřuje komplex klinických příznaků vyplývajících z retence 
odpadních metabolitů bílkovin, provázený poruchou homeostázy iontů a vody. 
 
Tab. X.22 Definice akutního poškození ledvin (acute kidney injury [AKI]), 
podle RIFLE. Kritéria RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss of renal function a End-stage 
kidney disease) a stadia akutního poškození ledvin (AKI). 

RIFLE Kreatinin v séru 
(μmol/l) 

Diuréza (ml/h) AKI 
stadia 



Glomerulární 
filtrace (ml/s) 

Riziko (Risk) Skreat > 1,5× (o 50 
%), 
GFR < o 25 % 
během 1–7 dnů 

oligurie: 
< 0,5 ml/kg/h > 6 h 
neoligoanurie:  
diuréza zachována 

I 

Poškození 
ledvin (Injury) 

Skreat > 2× (o 100 %), 
GFR < 50 % 

oligurie: 
< 0,5 ml/kg/h > 12 h 
neoligoanurie:  
diuréza zachována 

II 

Selhání ledvin 
(Failure) 

Skreat > 3× (o > 200 
%)  
či > 350 μmol/l 
s akutním 
vzestupem 
o > 50 μmol/l, 
GFR < o 75 % 

oligurie: 
< 0,5 ml/kg/h > 24 h  
či anurie > 12 h 
neoligoanurie:  
výjimečně diuréza 
zachována 

III 

Ztráta funkce 
ledvin (Loss) 

akutní selhání 
ledvin; 
akutní selhání ledvin 
s afunkcí > 4 týdny 

anurie či oligurie  

Terminální 
selhání funkce 
(End-stage 
kidney disease) 

afunkce > 3 měsíce anurie či oligurie  

Zdroj: www.svl.cz/Files/nastenka/page_4771/Version1/nefrologie-2011.pdf 
 
 

X.2.5 Metabolická onemocnění  

 
Diagnóza diabetes mellitus 

1. Příznaky diabetes mellitus (DM) a příležitostná plazmatická koncentrace glukózy ≥ 11,1 
mmol/l: 
– příležitostná = kdykoli, bez ohledu na čas, 
– klasické symptomy DM jsou polyurie, polydipsie a neobjasněný váhový úbytek; 
nebo: 
2. Glykemie nalačno ≥ 7,0 mmol/l (nalačno = bez kalorického příjmu po ≥ 8 hodin); 
nebo: 
3. OGTT (orální glukózový toleranční test): 2hodinová hodnota ≥ 11,1 mmol/l. 
 
Metabolický syndrom podle ATP (Adult Treatment Panel) 
Pro diagnózu jsou třeba alespoň 3 z následujících: 
* obvod pasu > 102 cm u mužů a > 88 cm u žen 
* triglyceridy ≥ 1,7 mmol/l 
* HDL-cholesterol < 1,036 mmol/l u mužů a < 1,295 u žen 
* krevní tlak (TK) ≥ 130/85 mmHg nebo antihypertenzní léčba 



* glukóza nalačno ≥ 6,1 mmol/l 
 
 

X.2.6 Porodnictví (tab. X.23–X.24) 

 
HELLP sy 
* mikroangiopatická hemolytická anémie s charakteristickými schistocyty v krevním 
nátěru 
* trombocyty < 100 000/µl 
* laktátdehydrogenáza (LDH) v séru > 10 µkat/l (norma 1,67–3,17 µkat/l) nebo celkový 
bilirubin > 20,5 µmol/l 
* aspartátaminotransferáza (AST) > 1,2 µkat/l (norma 0,72 µkat/l) 
 
Preeklampsie 
Pro stanovení diagnózy je třeba hypertenze i proteinurie. 
* krevní tlak ≥ 140/90 mmHg po 20. týdnu gestace u ženy bez anamnézy hypertenze, 
zvýšení tlaku o > 30/15 mmHg u pacientky s preexistující chronickou hypertenzí; 
* proteinurie ≥ 0,3 g proteinu/24 hodin (obvykle odpovídá ≥ 1+ na papírku). 
 
Těžká preeklampsie 
* krevní tlak ≥ 160/110 mmHg 2krát změřený s časovým odstupem; 
* proteinurie ≥ 5 g proteinu/24 hodin (obvykle odpovídá ≥ 3+ na papírku ve dvou 
vzorcích v odstupu ≥ 4 h); 
* další příznaky: oligurie (< 500 ml/24 h), poruchy vidění, příznaky CNS, plicní edém, 
cyanóza, bolest v epigastriu nebo v pravém horním kvadrantu, porucha jaterních funkcí, 
trombocytopenie, zpomalení intrauterinního růstu. 
 
Tab. X.23 Skóre podle Apgarové k posouzení poporodní adaptace 
novorozenců 

Body 0 1 2 
Appearance 
(barva kůže) 

celková cyanóza  
nebo bledost 

akrocyanóza růžová 

Pulse 
(srdeční 
frekvence) 

0 < 100/min > 100/min 

Grimace  
(reakce na 
podráždění) 

žádná chabá, jen grimasa obranný pohyb,  
případně křik 

Activity  
(svalový tonus) 

těžká hypotonie,  
extenze končetin 

snížený tonus,  
ale určitý stupeň 
flexe končetin 
přítomen 

normální tonus,  
flexe končetin  
a aktivní pohyb 

Respiration 
(dýchání) 

nedýchá nepravidelné, 
pomalé, případně 
lapání po dechu 

pravidelné,  
případně s křikem 



Pozn.: Hodnotí se v 1., 5. a 10. minutě, prognostický význam má skóre po 5 minutách 
nebo tzv. kumulovaný asfyktický index, tj. součet hodnot z 1., 5. a 10. minuty. 
 
Tab. X.24 Interpretace skóre podle Apgarové  

Skóre podle 
Apgarové 

Klinický stav 

8–10 normální novorozenec 
5–7 lehký útlum 
3–4 středně závažný útlum 
0–2 těžký útlum 
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Zkratky 
AP angina pectoris 
AST aspartátaminotransferáza 
CS completed stroke 
CHRI chronická renální insuficience 
CKD chronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease) 
ČSARIM Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
DM diabetes mellitus 
ESA European Society of Anaesthesiology  
ESRD terminální selhání ledvin (end-stage renal disease) 

GCS Glasgow Coma Scale 
GF glomerulární filtrace 
GINA Global Initiative for Asthma 
ICHS ischemická choroba srdeční 
IM infarkt myokardu 
LDH laktátdehydrogenáza 
MET Metabolic Equivalent Task 
MMSE Mini-Mental State Examination  
NKF National Kidney Foundation 
PRIND prolongovaný reverzibilní neurologický deficit 
SV srdeční výdej 
TIA – tranzitorní ischemická ataka 
TIMI Thrombolysis in Myocardial Infarction 
WFNS World Federation of Neurosurgical Societies 
 
 
 


