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Poanestetická péče

 Standardní součást nemocniční péče.            

Jejím hlavním úkolem je včasná identifikace a 

okamžité zahájení léčby komplikací 

souvisejících s operací a anestézií s cílem 

předcházet jejich závažným důsledkům. 

 Poanestetická péče je definována jako 

zdravotní péče po předcházejícím podání 

celkové a/nebo regionální anestezie, 

analgosedace nebo monitorované 

anesteziologické péči.



Cíl doporučení 

 Zajistit bezpečnost pacientů po podání 

celkové a/nebo regionální anestezie, 

analgosedaci nebo po monitorované 

anesteziologické péči a zlepšit výsledky 

operačního léčení.



Doporučení

 Jednotka poanestetické péče (PACU) se 
zřizuje co nejblíže operačních sálů, tak, aby se 
předešlo časovým prodlevám při transportu 
nestabilních pacientů. 

 Personální obsazení a technické vybavení 
odpovídá péči v bezprostředním pooperačním 
období, bez ohledu na typ výkonu.

 Pobyt na PACU předchází péči poskytované 
na standardním oddělení, propuštění do 
domácí péče nebo ve výjimečných situacích 
péči na specializovaných jednotkách 
(JIP/ARO).



Úkoly PACU

 bezprostřední pooperační a poanestetická 
péče

 titrace a optimalizace léčby akutní pooperační 
bolesti

 snižování počtu pacientů přijímaných na 
pracoviště intenzivní péče (JIP nebo ARO)

 určení rozsahu případné nezbytné další 
péče/léčby na JIP nebo standardním oddělení

 ve výjimečných situacích zajištění 
předoperační optimalizace orgánových funkcí 
u vybraných pacientů



Rozsah odpovědnosti

 Anesteziolog

 zajišťuje dohled v období zotavení po výkonu, 
určuje rozsah monitorace a podpory 
základních životních funkcí

 odborně a organizačně odpovídá za provoz 
PACU

 v případě nutnosti musí být okamžitě dostupný

 informuje chirurga o jakékoliv chirurgické 
komplikaci, která vyžaduje jeho diagnostický 
nebo léčebný zásah

 Chirurg

 musí být v případě nutnosti kdykoliv dostupný



Doporučené technické vybavení a 

personální zajištění

 Plocha, umístění, kapacita a pracovní doba

➢ 12-15m2 na lůžko v otevřeném prostoru umístění co nejblíže 

operačnímu sálu

➢ kapacita 1,5-2 lůžka na jeden operační sál

➢ délka pobytu většinou < 4-6 hod, obvykle ne déle než 12 hod

➢ pracovní doba: obvykle 24 hod, závisí na povaze pracoviště a 

dostupnosti JIP (určuje si dané zdravotnické zařízení)

 Technické vybavení

➢ monitor vitálních funkcí (EKG, SpO2, NIBP) na každé lůžko

➢ odsávačka

➢ zdroj kyslíku

➢ lůžko s mobilními zábranami



Doporučené technické vybavení a 

personální zajištění

 dostupnost:
➢ 12 svodový EKG záznam

➢ kapnometrie

➢ neurostimulátor/monitor svalové relaxace

➢ teploměr

➢ základní statimová laboratoř (krevní plyny, ionty, 
glykemie, krevní obraz)

➢ rtg plic

➢ sonografie

➢ možnost měření invazivních tlaků a vybraných 
laboratorních parametrů

➢ pomůcky a přístroje na udržení tepelné homeostázy

 klimatizace



Pacienti indikovaní na PACU

 K přijetí na PACU jsou doporučeni všichni 

pacienti po jakékoliv anestezii/monitorované

anesteziologické péči, kteří nejsou primárně 

indikováni na JIP nebo ARO.                      

Přijetí pacienta na PACU je doporučeno bez 

ohledu na trvání délky anestezie či zvolenou 

anesteziologickou techniku.



Sledování a hodnocení pacientů na PACU

 rozsah sledování je dán ordinací lékaře

 pacient je na PACU trvale pod dohledem zdravotní sestry

 doporučené sledované parametry:
➢ vědomí

➢ dýchání (pulzní oxymetrie, případně kapnografie)

➢ krevní oběh (puls, krevní tlak, EKG)

➢ návrat svalové síly/zotavení z podání svalových relaxancií 
(klinické vyšetření lze doplnit či nahradit monitorací 
nervosvalového přenosu)

➢ tělesná teplota

➢ bolest

➢ nauzea a zvracení

➢ stav hydratace a volemie

➢ diuréza

➢ odpad z drénů a krvácení

➢ rozsah neuroaxiální/periferní blokády (je-li namístě)



Základní součásti péče během 

zotavování po operaci/anestezii

 kyslíková léčba

 normalizace tělesné teploty

 léčba bolesti, včetně neuroaxiální analgesie

 profylaxe a léčba PONV

 léčba poanestetického třesu

 antagonizace účinku benzodiazepinů, opioidů, 

NMBA

 další léčba dle ordinace lékaře



Současné požadavky na lečbu POB

 Preventivní analgezie

 Odklon od používání opioidů

 Multimodální analgezie

 Příklon k metodám RA



Koncepce preemptivní analgesie

 je analgesie podaná před incisí účinější ?

 sníží peroperační lečba pooperační bolest?

 Chochran 2015

➢Načasování jednorázové intervence /EPI/ ovlivní poop. 

bolest (Level 1)

➢Některé postupy mají účinek na poop. bolest, který 

přesahuje jejich běžné trvání účinku (Level1)

➢Antagonisté NMDA mají preventivní analgetický účinek 

stejně jako aplikace LA místní nebo systémová (Level1)



Faktory ovlivňující pooperační bolest

 Ovlivnitelné faktory 
➢ Předoperační                                                                             

- předoperační psychologická a farmakologická příprava

➢ Peroperační chirurgické                                                            

- typ a rozsah incise a chirurgického traumatu                          

- trvání operačního výkonu                                                               

- volba anestezie

➢ Pooperační                                                                                

- pooperační lečba bolest

- celková kvalita pooperační péče

 Neovlivnitelné faktory                                  
- celkový stav pacienta, individuální rozdíly ve vnímání bolesti                                                             

- typ operačního výkonu                                                                    

- pooperační komplikace



Možnosti hodnocení akutní bolesti

 Verbální

 Numerická škála

 Visuální analogická škála  /VAS/

 Obrázkové škály  ( pro děti )



Základní kriteria úspěchu

 Výběr správného postupu

 Pravidelná kontrola účinosti

 Kontrola vedlejších účinků



Rozdělení odpovědnosti při lečbě POB

 LPOB vyžaduje multidiscipinární přístup

➢Nastavení pravidel spolupráce

➢Používání standartních postupů

➢Vedení standardní dokumentace



Peroperační podávání analgetik

 předoperačně: anesteziolog,                   

pouze u pacientů s bolestí před operací 

ošetřující lékař

 peroperačně: anesteziolog, operatér volbou 

přístupu a infiltrace rány

 pooperačně: ošetřující lékař, podle zvyklostí 

pracoviště anesteziolog u postupů 

lokoregionálních a speciálních technik



Rozhodování o výběru postupu

 Dostupné podmínky  /zařízení, personál/

 Charakteristika bolesti / intenzita, trvání, původ

 Stav pacienta /medikace, kompl. onemocnění, 

předchozí zkušenosti s operací / 

 Preference pacienta a ostatních členů týmu

 Poměr rizika a užitku

 Poměr ceny a benefitu



Prospěch x riziko

 Pacienty jsou schopni snážet mírnou bolest

 Vedlejší účinky mohou obtěžovat                    

/ porucha motoriky, znecitlivění, nausea, 

svědění  /

 Složitější systémy mohou přinášet další riziko 

/rozpojení, dislokace, omyl personálu /



Doporučení pro jednotlivé typy operací u 

dospělých

 Výkony s předpokládanou malou poop. bolestí         
(např. artro. urolog. skopie, malé gyn. a ORL výkony) 

neopiát.analgetika, pravděpodobně bez nutnosti 

opioidů, možná tramadol?

 Výkony s předpokládanou střední poop bolestí  
(Laparosk.,kolektomie, videothor., Hye, Hernio diskektomie, oper. št. žlázy, 

prsu),  neopiatová dvojkombinace či trojkombinace, 

nestačí-li   sl. opiaty přidat Mo či Dipi

 Výkony s předpokladanou velkou poop. bolestí 
(Thorakotomie, TEP kol.kloubu,nefrektomie, operace v nadbřišku,operace 

skolioz)  lokoregionální techniky, systémově silné opiaty, 

vhodná PCA



 Chirurgické riziko

 Anesteziologické riziko



Základní předpoklady léčby POB

 Změření intenzity bolesti před terapií

 Volba postupů

 Změření intenzity bolesti po terapií

 Kontrola nežádoucích účinků lečby

➢ i.v.            5  – 10 min.

➢ s.c., i.m,  20 – 35 min.

➢ p.o          45 – 60 min.



NU opioidů v POB

 Dechová deprese

 PONS

 GIT

 Hyperalgezie  /snížení prahu bolesti  nebo 

snížení prahu tolerance bolesti

 Imunita

 Riziko navození závistlosti

…………………………………………………...

 podávání opiodů zvyšuje pop. bolest 

a/nebo spotřebu opiodů



Opioid-free anaesthesia 

 Analgesic impact of intra-operative opiods 

vs. opioid-free anesthesia

➢Jasná evidence, že peroperační podávání 

opiatů nesnižuje poop. bolest, ale je spojeno s 

vyšším výskytem PONS ve srovnání s OFA.



Možnosti pooperační kombinace 

„analgetik“

 NSAID

 Neopioidní analgatika

 Opioidy

 NMDA agonisté

 LA/RA

 Off label látky



NSAID i.v. i p.o /p.r..

 Snížení spotřeby opioidů /15 – 50%, / 

snížení PONS  15%/  a nadměrné sedace

 Zvýšení riziko krvácení  /NNH=59/,       

koxiby ARF, prokoagulační účinky.

 Novější trend –používat jen omezeně

 Ibuprofen, Diklofenak, Ketoprofen, Parecoxib, 

Indometacin, Nimesulid , Piroxikam, 



Neopioidní analgatika

 Paracetamol  1g inf., nejčastěji používaný

 Metamizol 1-2g inf. /Novalgin)   alg- gtt

 Lze kombinovat



Opioidy - současné doporučení

 Poskytnout dostatečně kvalitní pooprační

analgezii

 Minimalizovat vedlejší účinky opioidů

 Snížit celkovou spotřebu opioidů

 Aplikace: i.v.  - bolus vers. infuze   /PCA/,       

i.m.  s.c.

p.o.  vyjimečně



Doporučení pro použivání ketaminu při 

lečbě akutní bolesti

 Subanestetické dávky

➢Bolusy 0,35 mg/kg   

➢Kontinuální infuze  1mg/kg/hod.   /0,5 – 1,5mgkg/hod./

➢Grade C pro akutní bolest



Off-label používané látky

 Gabapentinoidy /spíše ne / ne!

 Systémový lidokain /malý efekt , břišní operace/ 

 Kortikoidy / velmi sporná indikace ?/

 Alfa-2 sympatomimetika

 Kanabinoidy – ne pro akutní bolest

 Esmolol /mechanismus analg. účinku neznámý/ 

malé snížení spotřeby MO, snížení poop. VAS a 

PONS



Lokoregionálnní metody

 Centrální blokády: invazivní, NÚ až fatální

 Periferní svodné blokády: obtížnější 

lokalizace a fixace katetru

 Lokální  infiltrace provedena chirurgem: 

jednoduché provedení, ale nutná 

spolupráce operatéra 


