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Kmenové otázky







PACU



… místo kde pacienti 
přichází k sobě …



Co sledujeme a hodnotíme?



Jaké jsou 
komplikace 

po anestezii?

Předvádějící
Poznámky prezentace
Proč o tom mluvíme?Předcházení  život ohrožujícím komplikavím - ovlivnění vitálních funkcí - vědomí, dýchání, oběh



Jaké jsou komplikace  po anestezii?

• Vědomí – anestetika, opioidy, pooperační 
delirium

Předvádějící
Poznámky prezentace
Faktory ovlivňující vědomí - doznívající účinek anestetikRebounnd fenomémVigilizace na sále - zvukové a taktilní podněty - udrží bdělost - přesun z dohledu – postel, oddělení - minimum podnětů - převáží útlum - snížení dechové aktivity, hypoventilace, aspirace. Hypoxie, hyperkapnie.



• Def: náhle vzniklá fluktuující alterace mentálního 
stavu se sníženou bdělostí a poruchou pozornosti

• Alterace mezi agitovaností a pasivitou

• Obvykle do 5 dnů po operaci

• Zvyšuje riziko POCD (kognitivní dysfunkce)





Dospělí vs děti





Fig. 2

Algorithm for pre-operative, intra-operative and post-
operative management of post-operative delirium in adult 
patients. The algorithm shows the different time stages of 
surgery (left to right) and, in a different axis, preventive (top), 
diagnostic (middle) and therapeutically (lower) actions that 
should be taken. The red ‘start button’ helps the user to start 
at the first step in the different time stages. (1) Risk 
estimation (clinical assessment taking into consideration 
predisposing and precipitating risk factors); risk factors can be 
found in detail in the guideline recommendation, 
determination of risk into a high and a low-risk group can be 
made as a clinical decision (2) Neuromonitoring (EEG/EMG-
based) recommended if available; (3) DSI, Delirium Screening 
Instrument (should be validated in the applied language); (4) 
nonpharmacological measures to reduce postoperative 
delirium should include orientation (clock, communication, 
etc.); visual/hearing aids; noise reduction and facilitation of 
sleep; avoidance of useless indwelling catheters; early 
mobilisation; early nutrition; pharmacological treatment 
should be instituted to improve patient safety if 
nonpharmacological measures fail; (5) differential includes 
the assessment and possible modification of underlying 
causes for delirium: use, for example, the ‘I WATCH DEATH’-
acronym: Infectious (e.g. UTI and pneumonia); Withdrawal 
(e.g. alcohol, opioids and benzodiazepines); Acute metabolic 
disorder (electrolyte imbalance and renal dysfunction); 
trauma (operative trauma); CNS pathology (e.g. stroke and 
perfusion); hypoxia (e.g. anaemia, cardiac failure and 
pulmonary failure); deficiencies (e.g. vitamin B 12, folic acid 
and thiamine); endocrine pathologies (e.g. T3/T4 and 
glucose); acute vascular (e.g. hyper-/hypotension); toxins (e.g. 
anaesthetics, drugs with anticholinergic side-effects); heavy 
metals (rare cause); (6) detailed pre/post-surgical assessment 
of cognitive function with validated tools. EEG, 
Electroencephalograph; EMG, Electromyography; UTI, urinary 
tract infection; CNS, central nervous system.
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Jaké jsou komplikace v po anestezii?

• Respirační  - hypoventilace, hyposaturace

Předvádějící
Poznámky prezentace
Co je způsobuje? Anestetika – vliv na stimulaci pO2, opioidy – vliv na stimulaci pCO2 relaxace – hypoventilace –pO2 I pCO2Suplementace O2 - výhody?  nevýhody- rizika? (hyperkapnie, atelektázy, radikály)









Doporučení pro praxi



Jaké jsou komplikace v po anestezii?

• Oběh - Hypotenze, hypertenze, poruchy 
rytmu, LCO, ischemie myokardu



Jaké jsou komplikace po anestezii?

• Krvácení – zevní x vnitřní, drény
– Vzestup TF
– Pokles perf TK
– Ztráta koag fakt
– Ztráty tepla
– Aktivace sympat systému
– Zhoršení zánětlivé reakce



Jaké jsou komplikace v po anestezii?

• PONV ...





Table 2.

Risk Factors for PONV in Adults
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…. pro zjednodušení….





Figure 2.

Risk score for PONV in adults. Simplified risk score from Apfel et al14 to predict the 
patient’s risk for PONV. 0, 1, 2, 3, and 4 risk factors correspond to PONV risks of 
approximately 10%, 20%, 40%, 60%, and 80%, respectively. PONV indicates postoperative 
nausea and vomiting. The Figure reused with permission from the American Society for 
Enhanced Recovery. 
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Table 3.

Strategies to Reduce Baseline Risk

Copyright © 2022 International Anesthesia Research Society 28



Figure 5.

Risk score for POV in children. Simplified risk score from Eberhart et al62 to 
predict the risk for POV in children. 0, 1, 2, 3, or 4 risk factors correspond to POV 
risks of approximately 10%, 10%, 30%, 50%, or 70%, respectively. PONV indicates 
postoperative nausea and vomiting; POV, postoperative vomiting. The Figure 
reused with permission from the American Society for Enhanced Recovery. 
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Multimodální přístup



Multimodal Approach

• Paracetamol, alfa2, dexamethazon, antiemetika

• Neuraxial anestezie/analgezie

• Regionální anestezie/analgezie

• TIVA - Propofol





Paracetamol  (acetaminophen)

Propofol (di-isopropylphenol)



Zbraně

• Setrony
– Ondansetron – standard
– Palonosetron – 2.generace, delší poločas, větší 

účinek



Zbraně

• Neurokinin antagonisté (NK1)
– Aprepitant –je p.o., 

srovnatelný s 
ondansetronem, poločas 
40hod

– Vestipitant – delší 
poločas, není v ČR



Zbraně

• Kortikoidy
– Dexamethazon : 4-5 mg, 

na začátku spíš než na 
konci, srovnatelné se 
setrony (kromě 
palonosteronu), snižují 
spotřebu analgetik

– Bezpečné pokud single 
dose do 10 mg, jen 
minim vzestup glykemie



Zbraně

• Antidopaminergní
– Metoklopramin (Degan) antiemet účinek až v dávce nad 

30mg, jen minimální, nad 25mg už extrapyramid NÚ – nemá 
cenu používat

– Thiethylperazin (Torecan) v SPC – aplikace i.m. 30 min před 
koncem, i.v. pomalu, riziko hypotenze, extrypyramid účinky, 
mírné antihistaminové.

• Blok H1, D2, alfa -1 !!! Blok n.vagus



• Gabapentin – p.o. před, riziko respir insuf, zmatenosti, 
bolesti hlavy

• Midazolam – sedace, minim výhoda proti setronum

• Efedrin – i.m. 10 mg ….?



Alternativci

• Perikardiální bod 6



Nespecifické

• Tekutiny 
• Aromaterapie
• Zázvor
• Sugesce 



Figure 6.

Algorithm for PONV management in adults. 
Summary of recommendations for PONV 
management in adults, including risk 
identification, stratified prophylaxis, and 
treatment of established postoperative 
nausea and vomiting. Note that 2 
antiemetics are now recommended for 
PONV prophylaxis in patients with 1–2 risk 
factors. 5-HT3 indicates 5-
hydroxytryptamine 3; PONV, postoperative 
nausea and vomiting. The Figure reused 
with permission from the American Society 
for Enhanced Recovery. For permission 
requests, contact info@aserhq.org.
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Figure 4.

Algorithm for POV/PONV management in 
children. Summary of recommendations for 
POV/PONV management in children, 
including risk identification, risk-stratified 
prophylaxis, and treatment of established 
postoperative vomiting. 5-HT3 indicates 5-
hydroxytryptamine 3; PONV, postoperative 
nausea and vomiting; POV, postoperative 
vomiting; TIVA, total intravenous 
anesthesia. The Figure reused with 
permission from the American Society for 
Enhanced Recovery. For permission 
requests, contact info@aserhq.org.
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Jaké jsou 
komplikace po 

anestezii?
• Hypotermie

– Zpomalení metabolismu 
– biodegradace, 
vigilizace, koagulace ….

– Vazokonstrikce

– Infekce

– Třes - vzestup VO2



Pokles T-core během anestezie

• Hypothermia during
anesthesia develops
with a characteristic
pattern. During the first
hour, core temperature
usually decreases 1°C to 
1.5°C as a result of heat
redistribution.



Vliv anestetik na termoregulaci
All inhibit thermoregulatory sweating, vasoconstriction, and shivering a in a dose-
dependent fashion and with similar patterns, although to somewhat different degrees. The
effect on vasoconstriction and shivering is much larger than that on sweating.



Jaké jsou komplikace po anestezii?

• Respirační  - hypoventilace, hyposaturace
• Hypotenze, poruchy rytmu, AIM,
• PONV
• Bolest
• Krvácení, komplikace v ráně
• Hypotermie



Co se děje na PACU?







Limitace

• Nauzea, bolest
• Pro FAST track navržena modifikace
• Bypass PACU









Propuštění z PACU



Principy pooperační analgezie



Následky 
nedostatečné 

analgezie

Vzestup morbidity 
a mortality

Prodloužení 
hospitalizace

Akcelerace 
stresové reakce

Ožděný návrat 
peristaltiky

Vyšší produkce 
kortisolu – suprese 

imun.

Rizikoischemie

Vyšší riziko POD a 
POCD





Přístup

• Teamy
• Monitorace
• Struktrovaný přístup
• Preemtivně
• Multimodální ovlivnění





Co můžeme?

Nefarmakologicky Farmaka



Nefarmakologicky

• Edukace – vysvětlit dopředu co bude, jak se 
bude postupovat (odstranění obav) když to 
bude bolet

• Pooperačně klidné teplé porstředí

• Časný p.o. příjem (postupy snižující PONV)



Farmaka – naše zbraně

• Neopioidní - Paracetamol, Metamizol
– Bezpečné (respektuj dávky)
– Nedostatečné pro silnou bolest
– Paracetamol ruší setron (kromě ondansetronu)

• NSA – Ibuprofen, Diklofenak
– Lépe na zánětlivou bolest, možnost kombinace
– CAVE: GI toxicita, nefrotoxicita, antiagregační efekt, 

pacienti nad 65 let(org fce)



Farmaka – naše zbraně

• Coxiby – Celekoxib, Parekoxib
– Minim ovlivnění agregace
– i.v. jen parekoxib
– Horší GIT toxicita pokud v kombinaci s ASA,NSA
– vyšší riziko IM, trombot příhod
– Kožní reakce



Slabé opioidy

• Tramadol
– Minim na dýchání, minim na GIT,
– Ne pro silnou bolest, stropový efekt
– Super kombinace s paracetamolem
– Metab v játrech na účinnou látku – interindividuální efekt



Slabé opioidy

• Nalbufin
– Není omamná látka(antagonista mí)
– V kombinaci s mí anti analgetický efekt
– Mírný dechový útlum
– Není proemetogenní
– Stropový efekt
– Jen parenterálně, mírná sedace



Silné opioidy

• Morfin, Petidin, Piritramid, Fentanyl, 
Sufentanil
– Známe, máme osahahé
– Různé plikační cesty
– Možnosti kombinace s NSA, NO
– Petidin – obsolentní pro neurotoxicitu
– Aplikace s.c. ne i.m.



Silné opioidy

• Nežádoucí účinky
– PONV
– Imunosuprese

– Hyperalgezie !!! (OIH) nejvíce remifentanil



Jak na to?

• Tip výkonu vs typ pacienta

• Multimodální analgezie
– Kombinace z různých skupin- potenciace , nižší NÚ
– Snížení rizika OIH



Požadavky na léčbu poop bolesti

• Preventivní analgezie

• Méně opioidu

• Multimodální přístup – od všeho trochu

• Více regionálních technik (více na periferii)



Preemptivní analgezie

• Snaha zabránit senzitizaci

• Prevence vzniku patologické bolesti

• Kombinace farmak
– NSAID
– Lokální infiltrace
– Ketamin u hypersenzitivních a uživatelů opioidů



Co všechno můžeme?
• Paracetamol – na začátku výkonu

• Ketamin - subanestetické dávky, ale doporučení jen Gr. 
B větší výkony, ne u ERAS protrahované zotavení???

• Esmolol - ???

• Dexamethason 4-8 mg – efekt na bolest ????

• Gabapentinoidy – zatím ne u akutní …

• Demedetomidin – zatím sporně …



Co ovlivňuje pooperační bolest?

• Předop. farmako a psycho příprava –
premedikace

• Chirurgie- typ a rozsah
– Trvání operace
– Volba anestetik/analgetik

• Pooperačně – kont analgezie, celková kvalita

• Neovlivnitelné – typ pacienta, PB/TB



Základ úspěchu je systematičnost

• Změřit intenzitu bolesti – škály
• Zvolit postup – lék/techniku
• Kontrola účinku a NÚ

• i.v.5-10min
• S.c. 20-30 min
• P.o. 460 min



Hodnocení bolesti

• Verbální – jak moc ?
• Škály – VAS, obrázky



Rozhodování o výběru postupu

• Dostupné podmínky
• Charakter bolesti
• Stav pacienta
• Preference pacienta a chirurga/poop teamu
• Poměr rizika a užitku
• Poměr ceny a benefitu









Doporučení 

• Bolest vadí
• Máme USG – techniky RA
• Epidurální blokády- ne nízko !!!!

• Na pracovišti zavést systém a guidelines
• Vytvořit APS – dle možností …
• Přečíst doporučený postup ….



• Konec
• Držím palce
• Děkuji za výdrž
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