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• Maximum informací



• Maximum zásadních informací



• Maximum zásadních, klinicky relevantních informací



• Maximum zásadních, klinicky relevantních informací podpořených 
rozhovorem s pacientem



• Maximum zásadních, klinicky relevantních informací podpořených 
rozhovorem s pacientem a formalizovaných skórovacím systémem.



„Nepřežije ten, kdo je nejsilnější nebo nejchytřejší. Přežije ten, kdo se nejlépe přizpůsobí…“

Charles Darwin 1809 - 1882

During a leadership training session that I attended, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) 
scientist explained that the July 1969 Apollo Mission to the moon was on the ideal flight path only 3% of the time. 
Great achievements depend not on perfection, but on our ability to quickly notice when we are off course and to 
make adjustments.

Ritterman JB. To Err is Human: Can American Medicine Learn from Past Mistakes? Perm J. 2017;21:16-181. doi: 
10.7812/TPP/16-181. PMID: 28633732; PMCID: PMC5478585.



• Anesteziologická ambulance
• rozhovor + funkční testy + posouzení výsledků

• Zhodnocení výsledků vyšetření (1 měsíc, děti 14 dní)
• prodleva mezi indikací k výkonu a jeho provedením 

• „poslání výsledků“
• obsah, forma, spolupráce s pacientem .. „Doktor mi nic neřekl...“

• sdílené databáze (e-Health)

• telemetrie

• elektronická zdravotnická karta

• Možnost distanční přípravy
• compliance pacienta

• klíčová role praktického lékaře 

• „Pre-hab Clinics“



• DP interního předop. vyšetření jasně dán: Částka 1/2018 Věstník MZ ČR 35 z 1.1.2018

• ASA I+II praktický lékař, ASA III a více specialista

• ASA od roku 1963

• Posouzení tělesná zdatnosti (MET ≥ 7, 4-7, < 4)

• Posouzení kognitivního stavu (CIB, Mini-Cog)

• Posouzení soběstačnosti (dotazník Katz/Lawton)

• Posouzení křehkosti (Fried fenotyp/Rockwood kumulativní deficit)

• Klasifikační schémata 

1. Healthy person. 
2. Mild systemic disease. 
3. Severe systemic disease. 
4. Severe systemic disease that is a constant threat to life. 
5. A moribund person who is not expected to survive without the operation. 
6. A declared brain-dead person whose organs are being removed for donor 

purposes. 



Frailty – křehkost     „Mladí muži chtějí být věrní, ale nejsou. Staří chtějí být nevěrní, ale nemohou.“ Oscar Wilde

✓ Fenotyp        sarkopenie !!!

✓ úbytek hmotnosti (> 4,5 kg za rok)

✓ vyčerpanost / únava (CES-D scale)

✓ svalová slabost (↓ grip strength < 25 kp)

✓ rychlost chůze (10m > 12,6 sekundy )

✓ nízká mentální kapacita

✓ Kumulativní deficit (poměr hodnocených : špatným)

✓ slabší sluch

✓ snížená pohyblivost

✓ úbytek fyzické síly

✓ kognitivní deficit

✓ onemocnění srdce

✓ rozsáhlá chronická medikace

✓ a další …

Frailty Index (FI) < 0,25; > 0,25; > 0,4

Fried LP: J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56(3):M146-M156.

Frailty  ≥ 3 položky
Prefrail = 1 až 2 položky

Rockwood K et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ.
2005;173(5):489–495.





Klasifikační schémata

• KV systém

• WHO hypertenze

• IM – biomarkery, EKG (vlna Q, úsek ST)

• Angina pectoris (CCS I-IV), stabilní/nestabilní

• stenoza/průtok koronárních tepen (TIMI)

• srdeční selhání NYHA I-IV, stádia A-D

• fibrilace síní (CHADS2 riziko iktu), riziko krvácení při antikoagulaci (HAS-BLED)

• CMP klinika (I-IV), závažnost (NIHSS score 12 oblastí 1-4/5-15/16-42), soběstačnost (Rankin 0-6), 
krvácení (Hunt-Hess I-V)

• ICHDK

• chronická žilní insuficience



• Dýchací systém
• CHOPN FEV1, FVC a poměry

• Astma (GINA) Peak respiratory flow a četnost záchvatů

• Játra
• Child-Turcott-Pough skóre

• bilirubin, ascites, albumin, encefalopatie, protrombinový čas 

• Ledviny
• poly/oligo/anurie

• GFc

• NKF (CHRI) GFc

• RIFLE (AKI, failure)



• Metabolická onemocnění
• DM

• Glc vč. OGTT ≥ 11 / ≥ 7 nalačno, symptomy

• Metabolický syndrom

• obvod pasu, TGA, cholesterol, TK ≥ 130/85, glykemie > 6

• Porodnictví
• HELLP

• preeklampsie

• těžká preeklapmsie

• Novorozenci
• Apgar Score od 1952



• Maligní hypertermie

• Deficit butyrylcholinesterázy

• Deficit glokozo-6-fosfát dehyrogenázy (favismus)

• Jakékoliv problémy s anestezií v minulosti i v širší rodině (!)
• prodloužené přespávání po anestezii

• probuzení se během anestezie

• nauzea a zvracení

• projevy alergie

• jakýkoliv dyskomfort v perioperačním období

• …

• Obtížné zajištění dýchacích cest
• Mallampati, Lehane-McCormack







Lemon skóre = predikce obtížné OTI

• Look – externí pohled – 4 body
• obličejové trauma, velké řezáky, fousy nebo knírek, velký jazyk (mikrognácie, 

předchozí operace na krku, poradiační změny, štíhlá tvář, gotické patro, krátký 
tlustý krk)

• Evaluation – 3 body
• 3 prsty – otevření úst, vzdálenost brada-os hyoideum, 2 prsty - vzdálenost štítná 

chrupavka-os hyoideum

• Mallampati – 1 bod při 3 a 4
• jazyk, měkké patro, tvrdé patro, uvula, mandlové oblouky – Mallampati 3 a 4 je 

nezávislým prediktorem obtížné ventilace maskou

• Obstruction – 1 bod
• stridor, cizí těleso – krev, sliny, tumor

• Neck mobility (méně než 15o) – 1 bod
• trauma, M. Bechtěrev, revmatoidní artritida 

součet intubace
1-3 snadná
4-5 středně obtížná
6-7 obtížná
8-9 velmi obtížná
10 extrémně obtížná



Lee HH, Milgrom P, Starks H, Burke W. Trends in death associated with pediatric dental sedation and general anesthesia. Paediatr
Anaesth. 2013 Aug;23(8):741-6. doi: 10.1111/pan.12210. Epub 2013 Jun 14. PMID: 23763673; PMCID: PMC3712625.

Most deaths occurred among 2 –5 year-olds (n=21/44); in an office setting (n=21/44), and with a general/pediatric dentist 
(n=25/44) as the anesthesia provider. In this latter group, 17/25 deaths were linked with a sedation anesthetic.

Meyer R, Orser BA, Byrick R. Medication error: a leading cause of anesthesia-related morbidity and mortality. Anesthesiology. 
2007 Dec;107(6):1033; author reply 1034. doi: 10.1097/01.anes.0000290620.54964.96. PMID: 18043078.

D'Anna T, Argo A, Zerbo S, D'Urso D, Rini MS. Dentistry and Drug Adverse Events: Between Responsibilities and Regulations. 
Toxics. 2022 Nov 7;10(11):671. doi: 10.3390/toxics10110671. PMID: 36355962; PMCID: PMC9696188.

- nedostatečné vybavení
- podcenění rizik
- neznalost problematiky
- nevhodné dávkování



• Praktický lékař/pediatr shrne informace o chronických či akutních stavech, nastaví předoperační 
terapii

• Únosnost, načasování, volba anestezie a rozsah po(peri)operační péče plně v kompetenci 
anesteziologa

Postup „de lege artis“ zákon O zdravotních službách 372/2011 Sb.

„Lékař musí garantovat správný odborný postup, ale nemůže garantovat dobrý klinický výsledek.“

Představitelé všech odborností participujících na léčbě jsou odpovědni za své výkony.  





„Mladí muži chtějí být věrní, ale nejsou. Staří chtějí být nevěrní, ale nemohou.“ Oscar Wilde

• Fyzický „preconditioning“ = zvládnutí zátěže

• kompenzace chronických onemocnění
• Fe++ u anemie (Hb < 120g/l)
• optimalizace farmakoterapie
• prevence TEN
• antibiotická profylaxe

• nutrice + hydratace
• nutriční score, BMI, lipidy, vit B, prealbumin
• ↑ 1 -2 kg svalové hmoty, 1,5-1,8 g proteinu/kg/d

• cvičební programy + nácviky činností
• 70Plus Outpatient Clinic (dietolog+geriatr+rehabilitační)

• minimálně 4 – 6 měsíců předem
• 3x týdně 30 minut do maximálního výkonu (CPET)
• 2 série – 10 opakování – 6 cviků
• nácvik dechové RHB   

✓ Psychický „preconditioning“ = prevence POD a POCD

✓ důsledná informovanost, očekávání, kvalita života
✓ zrušení „nezásadní“ operace
✓ zrušení výkonu u pacientů s výrazným kognitivním deficitem 

✓ bez benzodiazepinů a opioidů
✓ perioperačně dexmedetomidin ?

✓ hygiena spánku, pohyb na oddělení

✓ nutrice + hydratace
✓ nutriční score, BMI, lipidy, vit B, prealbumin

✓ Vyšetření kognitivních funkcí
✓ Minimal Mental State Examination
✓ Clock-In-the-Box vyšetření

✓ Nácvik kognitivních funkcí ?
✓ chybí data 
✓ dlouhodobý trénink „train it or loose it“



https://riskcalculator.facs.org/
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Predikce pooperačních komplikací na základě rizikových faktorů

• POSSUM The Physiological and Operative Severity Score for the enUmeration of Mortality and morbidity (POSSUM) assesses morbidity and mortality for general surgery.

• 10 jednoduchých screeningových otázek včetně laboratoře     

• POSPOM Preoperative Score to Predict Postoperative Mortality

Are there any pearls, pitfalls, or tips you have for surgeons using POSSUM to assess operative risk for their patients?

Its main use is in pre-op assessment to give patients and relatives a more realistic expectation of the post-operative course. Dr Graham Copeland, Broadgreen Hospitral, 

Liverpool, UK



Co by měl vědět pacient o anesteziologovi a výkonu a role médií

• Informovaný (?) souhlas

• Povaha a rozsah výkonu vs kvalita života

• Předoperační příprava
• fyzický + duševní preconditioning

• Rozsah nutného dyskomfortu perioperačně
• kognitivní deficit pooperačně

• Hodnocení nemocnice/pracoviště/konkrétního operatéra + možnost srovnání
• Mortality & morbidity rate

• LOS

• počet výkonů

• Média a sociální sítě většinou spíše na škodu věci 



„Základem úspěchu je dělat obyčejné věci neobyčejně 
dobře.“ 

John D. Rockefeller 1839-1937

1. Ropný milionář

„Chtěli jsme to nejlepší, ale dopadlo to jako vždycky.“

Viktor Černomyrdin *1938

1985-89 ministr ropného průmyslu
1992-98 premier RF 1996 23 h prezident RF

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:John_D_Rockefeller.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viktor_Chernomyrdin-1.jpg


Henrik Kehlet *1942

Profesor patofyziologie a perioperační medicíny, Rigshospitalet, Kodaňská Univerzita, Dánsko

zakladatel konceptu ERAS (fast-track surgery) 1990

spoluzakladatel ERAS Society 2001

spoluautor prvních guidelines 2001



„The immediate challenge to improving the quality of surgical
care is not discovering new knowledge, but rather how to 
integrate what we already know into practice“.

Urbach DR, Baxter NN. BJM 2005

www.erassociety.org



• Co to vlastně je ?

• Chceme to ?

• Co nám to přinese ?

• Co k tomu potřebujeme ?

• Kolik to bude stát ?

• Co z toho ?



• ERAS protocole 5.337 odkazů

www.erassociety.org



• ERAS protocole 5.337 odkazů

The immediate challenge to improving the quality of surgical care is
not discovering new knowledge, but rather how to integrate what
we already know into practice.

www.erassociety.org



Indikátory kvality péče ERAS

• Délka hospitalizace (30 – 50 %)

• Výskyt závažných komplikací (50 % resp. 10-20 %) 

• Náklady na péči (AHS + ERAS Soc.  3 - 6tis. CAD)

Gramlich LM et al. Implementation of Enhanced Recovery After Surgery: a strategy to transform surgical care across a health system. 

Implement Sci. 2017 May 19;12(1):67. doi: 10.1186/s13012-017-0597-5.



Příjemce péče
Pacient



Příjemce péče
Pacient

Poskytovatel péče
Zdravotnické zařízení



Příjemce péče
Pacient

Poskytovatel péče
Zdravotnické zařízení

Plátce péče
Zdravotní pojišťovna



Příjemce péče
Pacient

Poskytovatel péče
Zdravotnické zařízení

Plátce péče
Zdravotní pojišťovna

Délka hospitalizace (30 – 50 %)

Výskyt závažných komplikací (50 % resp. 10-20 %) 

Náklady na péči (AHS + ERAS Soc.  3 - 6tis. CAD)

ERAS
Spokojený pacient

Spokojený poskytovatel
Spokojený plátce



E
R
A
S

S
W
O
T 

Weakness

Komplexnost, multidisciplinarita

Komorbidity

Nezájem/nespolupráce personálu

Lenost a konzervatismus

Výběr jen některých diagnóz (?)

Strenghts

EB intervence, omezení empirie

Snížení komplikací

Zkrácení LOS

Snížení perioperační zátěže

Perioperační fyziologie

Kvalitní rehabilitace

Efektivní farmakoterapie

Threats

Nepravdivé vykazování péče

Lenost, konzervatismus, neochota

Náročná organizace péče

Nedostatek času na úkony

Opportunities

Racionalizace péče

Lepší klinický výsledek

Spokojený pacient

Nižší náklady na péči




