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Předoperační vyšetření
(chirurg → internista → anesteziolog)



„Chirurg
je na rozhodování sám!“

Doc. Jiří Froněk 

přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM

Host radiožurnálu 13. září 2015 v 10:05: Řemeslo, věda, umění a fantazie 
– na jaké úrovni je česká chirurgie?
Rozhovor u příležitosti kongresu International College of Surgeons 
Plzeň, 9.-12.9.2015



každý pacient

správný výkon 
= operace + anestezie

= přínos > rizika
(operace + anestezie)

cílem je definice přínosu a rizik

Předoperační vyšetření
(chirurg → internista → anesteziolog)



Definice přínosů a rizik
Cíl výkonu = přínosy

• záchrana a prodloužení života

• záchrana končetiny

• zlepšení kvality života
• snížení/odstranění  bolesti

• zlepšení pohyblivosti

• zlepšení kognice 

• …a jiné 

• zlepšení vzhledu apod.

Rizika

• pooperační delirium 
a kognitivní dysfunkce

• perioperační infarkt

• selhání srdce

• pneumonie

• selhání ledvin

• infekční …a další

nejlepší x nejhorší průběh





Cíl operace ve shodě s cíli pacienta

To riziko 
mi za to stojí!

intenzivisté chirurg internista pacient anesteziolog



Sdílené (shared) rozhodování 

*ASA Presidential Scholar Award 2015

*

culture shift 



Fyziologická chirurgie a bezpečná anestezie

Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole v Praze

© Novinky.cz 15. 1. 2018, 11:10



Naše výsledky však nejsou skvělé!

nemocniční mortalita v ČR 2,3 %! 

v Evropě 4 %

průměrný věk 46 539 pacientů 56,7 ± 18,5 roku, v ČR 434 pacientů

2012

Eu-SOS:
European Surgical Outcomes Study



Pears RM et al.:

Mortality after surgery in Europe: 

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

Lancet 2012; 380:1059–1065 13



Ale snad se zlepšujeme?

4,2 %!
≥ 80 let



Dlouhodobé 
výsledky!

• po velké operaci se odhaduje zhoršení zdatnosti 
a funkce schopnosti až o 40 %!
Christensen T, Kehlet H.: Postoperative fatigue. World J Surg 1993;17:220-5.

• u 30-60 % pacientů dojde po hospitalizaci ke zhoršení 
fungování !

Hoogerduijn JG et al.: The prediction of functional decline in older hospitalised
patients. Age and Ageing 2012; 41: 381–387



Eur J Anaesthesiol 2015; 32:1–9

16



Jednoroční mortalita v ČR
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Upraveno z Clegg A, Rockwood K et al.: Frailty in elderly people. 

Lancet 2013; 381: 752–62 

zdatný jedinec

křehký jedinec

Inzult

práh nezávislosti



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



• zdatnost
určuje perioperační management 

• mozek (cílový orgán anestetik!!)
určuje riziko pooperačního deliria (POD)

a pooperační kognitivní dysfunkce (POCD)

• soběstačnost
podmíněna určitou úrovní tělesné a kognitivní zdatnosti

• posouzení celkového stavu: robustní x křehký 

Nový přístup!
k předoperačnímu vyšetření



Jak vyšetřit tělesnou zdatnost?
CardioPulmonary Exercise Testing (CPET)

integrované hodnocení funkce:

• plic 

• kardiovaskulárního systému

• krve

• neuropsychologie

• pohybového systému

výsledek:

• spotřeba O2 v ml/kg/min při max. zátěži

• srovnání s očekávanou zdatností

• srovnání s dotazníky 
(např. Duke Activity Status Index)

VO2peak



Tělesná zdatnost
MET

1

> 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

4

1 MET = 3,5 ml O2/kg/min u muže 40 let, 70 kg
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 křehkost

 dobrá zdatnost

1 MET = 3,5 ml O2/kg/min u muže 40 let, 70 kg



15 000 pacientů
nábor od 7/2017

• ergometrie (CPET)
• Duke Activity Status 

Index (DASI)
• predikční rovnice
• MET-REPAIR

ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT03016936



Mozek je cílový orgán anestetik, 
která nejsou úplně bezpečná!



Kognitivní (poznávací) funkce

• Memory (paměť)

• Exekutivní funkce včetně emocionální seberegulace

• Language (jazyk, řeč, vyjadřování a porozumění)

• Attention (pozornost, koncentrace, rychlost
zpracování informací, pohotovost)

• Spatial and time orientation (orientace)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_funkce



Jak vyšetřovat kognitivní funkce? 

Kognice:

• M: zapomíná, dává věci jinam

• E: potíže s rozhodováním, 
špatný úsudek, organizace

• L: nevybavuje slova

• A: hůře se soustředí, pomalejší

• S: dezorientace v čase 
či v prostoru

Klinika:

• porucha čichu 
(entorhinální kůra)

• kratší oční kontakt 

• riziko pádů

• rozdělená pozornost 
(např. chůze, jídlo)

• méně mluví (pozdní 
příznak)



Rozdělená pozornost (dual tasking)

• Yogev-Seligmann G et al.: The role of executive function and attention in gait. 
Mov Disord. 2008 Feb 15;23(3):329-42

• Beauchet O et al.: Stops walking when talking: a predictor of falls in older adults?
Eur J Neurol. 2009 Jul;16(7):786-95



Možná screeningová vyšetření

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

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



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





Mini-CogTM

• paměť tří slov

• kreslení hodin

• vybavení tří slov z paměti

Recommended by 
American College of Surgeons

and American Geriatrics Society 2012



J Am Geriatr Soc. 2016 Nov;64(11):e149-e153. 

Predicted Risk of Delirium %

76 pacientů





Testy kreslení hodin
• původně k vyhledávání demencí

• různé verze a různé způsoby hodnocení
• na prázdný papír x  s předkresleným kruhem

• do barevného rámečku (Clock-in-the-Box)

• dle Hendriksena, Shulmana, Sunderlanda aj.



Test kreslení hodin - BaJa
• „Vaším úkolem je nakreslit hodiny tak, aby ukazovaly

čas „23:20“, to znamená ciferník se všemi čísly. Poté
nastavíte čas „23:20“.

• alternativní časy: 11:10, 5:40

Cesk Slov Neurol N 2016; 79/ 112(4): 406– 415



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/



Clock-In-the Box test



Výsledky 100 cévních pacientů 
(ČSARIM 2018)

• průměrné CIB skóre 6 ± 2 (rozmezí 0-8) 

• možná kognitivní dysfunkce (CIB ≤ 5): 34 pacientů (34 %)

• nesoběstačnost: 31 pacientů (31 %)
neschopnost ≥ 1: telefonovat alespoň na známá čísla, nakoupit, uklidit, uvařit, 
info z četby, rozhlasu, televize, dopravit se MHD, užívat léky a spravovat finance 

CIB 8 bodů - normální CIB 4 body – suspektní dysfunkce



Anest. intenziv. Med., 30, 2019, č. 2, s. 60-67



Test epizodické paměti na gesta 
TEGEST

Bartoš A.: Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. 
Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 37-44.





Self-Administered Gerocognitive Screening Exam (SAGE)

• pacient vyplní doma, nebo v čekárně

• 10-15 minut

• první zkušenosti u 189 chirurgických pacientů

Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology 32 (2018) 303e309

The Ohio State University, Wexner Medical Center, Department of Anesthesiology,
Columbus, OH, USA

Download:
https://wexnermedical.osu.edu/brain-spine-neuro/memory-disorders/sage



• Mini-Mental State Examination (MMSE, cut-point <24)

• Memory Impairment Screen (MIS, cut-point <5) 

• Animal Naming (AN, cut-point <9)
• a

• demence x CIND (cognitive impairment, not dementia) x norma

• špatná klasifikace:
• 1 test 35,7 %

• 2 testy 13,4 %

• 3 testy 1,7 %



„Byl byste schopen 
samostatného 

života?“

Aktivity denního života 
Soběstačnost!



Soběstačnost!
• pokročilé aktivity denního života (AADL)

De Vriendt P et al.: The advanced activities of daily living: a tool allowing 
the evaluation of subtle functional decline in mild cognitive impairment.
J Nutr Health Aging. 2013 Jan;17(1):64-71.

• demence = pokles kognice omezující fungování v aktivitách denního života

• 8 instrumentálních aktivit denního života (IADL, Lawton 1969)
(telefon, nákup, příprava jídla, domácnost, praní, transport, užívání 
léků, placení účtů)
Lawton M.P., Brody E.M.: Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental 
activities of daily living. The Gerontologist, 1969; 9(3): 179-186.

• 6 základních aktivit denního života (ADL, Katz 1970)
(jídlo, oblékání, toileta, kontinence, hygiena, pohyb)
Katz S. et al.: Progress in the development of the index of ADL. 
The Gerontologist, 1970; 10(1): 20-30





Vztah mezi kognicí 
a instrumentálními aktivitami denního života
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Nové posouzení 
celkového stavu

• robustní

• křehký, zranitelný („frail“) – „prohibitivní“ risk?
Guidelines ACC/AHA pro léčbu chlopenních vad 2014. 
Circulation. 2014;129(23):2440-92

• ubývání („decline“)

• nezpůsobilost („disability“) → deficity

• selhávání („failing health“)

• umírání

Radobýl u Litoměřic



Předanestetické vyšetření 
a anestezie v ČR
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• nekardiochirurgické operace

• „špatný pocit“

http://riskcalculator.facs.org/RiskCalculator/

Kdy použít „nový“ přístup?
důkladnější předoperační vyšetření

„high-risk“ pacient



Zásadní bude srovnání výsledků

skutečné predikované



Co trápí anesteziologa?
• absence sdíleného rozhodování

• co dělat při nesouladu hodnocení rizika x přínos

• nedostatečné vyšetření a optimalizace stavu, např. 
• anemie

• kompenzace diabetu

• ev. rada pro perioperační farmakoterapii
• exploze antidiabetik

• exploze léků CHOPN

• pro anesteziologa „vzácné“ léky, např. chemoterapie



„Moderní medicína, 
ve své  snaze o dlouhověkost, 

často přináší více utrpení 
než jakému brání.“

Katy Butler



Prehabilitace
všechna opatření prováděná před operací 
zaměřená na zvýšení fyziologické rezervy s cílem 
lépe snést zátěž operace a vyhnout se komplikacím

Carli F, Ferreira V: Prehabilitation: a new area of integration between geriatricians,
anesthesiologists, and exercise therapists.
Aging Clinical and Experimental Research (2018) 30:241–244

• strukturovaný cvičební program
silový + aerobní tréning + zvýšení ohebnosti

• nutriční poradenství a léčba



Kolik času je k dispozici?
Čekací doby na operace 1,5 měsíce – 2,5 roku!

internet, 
16.11.2018







2 x denně 20 minut !



Joyce Gomes-Osman

Doporučení tělesné aktivity 
American Heart Association



Souhrn
výkon a jeho indikace v souladu s cíli pacienta

zdatnost podle METů (studie MET-REPAIR řekne víc)

jednoduché kognitivní testy (TEGEST)

soběstačnost?
a

riziko stoupá, pokud:
Essential Frailty Toolset

= zdatnost + kognice (MMSE) + anemie + albumin 
Afilalo J et al.: Frailty in Older Adults Undergoing 
Aortic Valve Replacement: The FRAILTY-AVR Study.
J Am Coll Cardiol. 2017 Aug 8;70(6):689-700.

anamnéza ≥ 1 pádu v období 6 měsíců 
před operací
Jones TS et al.:Relationship between asking an older 
adult about falls and surgical outcomes.
JAMA Surg. 2013 Dec;148(12):1132-8. 

Edmonton Frailty Scale



Souhrn – kontrolní seznam

Not Frail 0-5, Vulnerable 6-7, Mild Frailty 8-9, Moderate F. 10-11, Severe F. 12-17


