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Postgraduální témata 

Budoucnost anesteziologie z pohledu bájného Ikarova pádu? 

Dosáhla anesteziologie již svého přelomu, plné realizace a vývoje? 

 
Této otázce i rozvaze se komplexně věnuje autorský tým z pracoviště anesteziologie a perioperační 
medicíny univerzity v Birminghamu (Alabama, USA) s podkladem 19 citací – od historie vzniku její 
moderní formy samostatného medicínského oboru až po její současnou všestranně turbulentní 
epochu.  
 
Zásadní historický vznik anesteziologie se globálně klade do roku 1846 a do úspěšné peroperační 
celkové anestezie éterem, podané Mortonem v Bostonu. 
Anesteziologové postupně rozšiřovali a rozšířili svůj obor do ucelené perioperační medicíny. 
Výběrově převzali širší intenzivní medicínu a intenzivní péči, vyslali své erudované odborníky do 
algeziologie i do přednemocniční neodkladné péče a do medicíny náhlých událostí až krizového 
rozměru. V 70. letech minulého století je dokonce důrazně vyzýval sám Sir Macintosh, aby se 
vraceli na svá původní pracoviště na operačních sálech a nedrobili a neoslabovali svůj původní 
převratný úspěch na nich, aby pokračovali v jeho nepopiratelném rozvoji. 
 
V duchu řeckého mythu o smrtelném pádu vozataje Ikara po rizikovém vzletu až po přiblížení se do 
spalující záře slunce se nyní takto symbolicky hodnotí i anesteziologie. Pro roky až s daty 2057 se 
zvažují další výhledy a možnosti anesteziologie. Rozbory hodnotí, zda nebude dokonce symbolicky 
následovat Ikara po jeho sebevědomém vzestupu a poté střemhlavým smrtelným pádem až do 
zcela jiné úrovně - hloubky. 
 
Od začátku 20. století prošla anesteziologie technickým rozvojem, objevem a přípravou nových 
plynů a dalších anestetik, nových injekčních přípravků, automatizací umělé peroperační plicní 
ventilace i podpory oběhu, digitalizací, přesunem řady úkonů a výkonů na sestry – nelékařské 
zdravotnické pracovníky, na sestry pooperační intenzivní péče.  
Změny se dotkly dokonce racionálního snižování jejich platů, např. v poměru počtu operačních sálů 
a dalších pracovišť invazivních i ambulantních jednodušších výkonů. 
V USA se diskutují i platy anesteziologů – lékařů v porovnání s úhradami za provedený operační 
výkon – většinou se jedná o negativní fiskální poměr k operatérům - intervencionistům a k jejich 
vlastnímu víceoborovému týmu. 
 
Již v 90. letech minulého století se rapidně snižoval počet lékařů anesteziologů, především jejich 
přechodem do rozvíjející se intenzivní péče o pooperační a jiné kritické stavy. Současná situace, 
mapující zájem lékařů o specializaci v  anesteziologii jako základním oboru, prokázala nicméně 
v posledních letech vzestup přihlášek do daného oboru mezi pěti nejvíce poptávanými lékařskými 
obory na univerzitách v USA. 
Situace se však personálně zhoršila dalšími technickými možnostmi v celé medicíně, vstupem 
mikroprocesorů japonské pokročilé výroby apod. Na trh vstoupily Netflix, Blockburst, Apple. 
Rozsáhle se rozvinuly diagnostika i intervence v intervenční radiologii a převzaly řadu 
samostatných, dříve ryze klinických výkonů. Mění se a modifikují se proto i operační postupy 
a nároky na anestezii, na analgosedaci různých forem a širokých možností. 
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Firmy a výrobci staví před anesteziology nové disruptivní modely v systému soudobého 
pokročilého zdravotnictví a inflekčních bodů globálního obchodování. 
 
Z pohledu odborných poskytovatelů se k roku 2057 předpokládá – viděno z pohledu autorů z USA - 
- obsazení anesteziologických služeb specializovanými sestrami, respiračními terapeuty s cílenými 
anesteziologickými systémy a s automatizovaným vybavením, např. pro fibroptické tracheální 
intubace. Bude bilancován příjem - výdej tekutin i on-line. Ultrazvuková vyšetření dále ovládnou 
lokoregionální anestezii svou umělou inteligencí. Řada lékařů se přesune k lůžkům intenzivní péče 
a na algeziologická pracoviště. 
Zatím se představy o budoucí struktuře a náplni příliš nediskutují, takže náhlá budoucí překvapení 
nejsou vyloučena. 
Systémy PSH (perioperative surgical home), CRNA (certified registered nurse anaesthesist), systém 
ERAS (enhanced recovery after surgery) jsou již v programech odborných společností 
i manažmentů zdravotnických zařízení diskutovány. Plánování, rozbory, upřesňování se již začínají 
nyní již zčásti realizovat v PSH, v ERAS a mají své průběhy v momentech i u nás (Česká republika) se 
snahou o inovace, podporu, rozpracování i personalizaci a ekonomizaci. 
 
Přichází, i když prozatím málo nápadně, doba pro zamyšlení nad pankomplexní budoucností 
oboru anesteziologie.  
 
Příprava je nezbytným úkolem již tzv. ode dneška a má za úkol se soustředit na následující 
témata a jejich náplň i strukturu: 
 

1. Propracování ERAS systému společně s chirurgy – operatéry, intervencionisty  

2. Propracování jednotlivých ekonomických prvků – nákladů, úspor, úhrad 

3. Zdůraznění spolupráce s kvalitativními ukazateli a výsledky 

4. Formulace objektivity pacientů a formální, přehledná a srovnatelná objektivizace jejich 

spokojenosti 

5. Usnadnit procedurální sedace s jejich cíleným zdokonalením a personalizací 

6. Definovat a realizovat perioperační dohled a sledování pacientů, stratifikace a snížení jejich 

rizik 

7. Vypracování nového systému ohodnocení a úhrad 

8. Vytvořit úměrný nový systém vzdělávání, vedení, manažmentu, analýz, zapojování simulační 

výuky a umělé inteligence ( AI) 

9. Vypracovat systém hodnocení lékařů – anesteziologů v jejich vedoucích, rozhodujících rolích 

10. Výzkum nových technologií 

11. Tvůrčí programová i výkonová spolupráce s anesteziologickými sestrami. 

 

SHERRER, Matthew D., Andrew D. FRANKLIN, Stephen J. KIMATIAN, et al. The Icarus Paradox and the Future 

of Anesthesiology. Anesthesia and Analgesia [online]. 2023, 136(1), 185-189 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0003-

2999. Dostupné z: doi: 10.1213/ANE.0000000000006253. 
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Drábková 
 

Lze vždy spoléhat na moudrost lidského organismu? 

Autor až téměř filozofické rozvahy je světově známým a vysoce uznávaným odborníkem, věnujícím 
se především dýchání – jeho patofyziologii při spontánním dýchání i při různých formách 
a režimech, jeho podpoře a náhradě, obnovení výkonnosti po jeho dysfunkcí a jeho 
nedostatečnosti.  
 
Nároky organismu na průběžný aktivní metabolismus tkání jsou především hrazeny kapacitou 
oxygenace tkání s třemi základními faktory: správná regulace, rezervní kapacity a schopnost 
adaptace tkání při náhlém omezení zdrojů.  
Udržení homeostázy vyžaduje pružnou a velmi pohotovou zpětnou vazbu s upřesňováním nároků 
a jejich plnění a splnění v reálně plynoucím čase. 
Představují symbolicky vlastní „moudrost lidského organismu“ až po meze jeho rezerv. 
Zpětná vazba je zajišťována celou hierarchií jeho signálů. 
Další, ještě reaktivnější systémy, zajišťující např. zánětlivé odpovědi, jsou přece jenom méně 
pohotové a daleko méně vyvážené – jsou podstatou dysfunkcí a selhávání. 
Celý soubor obou reakcí není v jejich vzájemných vztazích dosud plně prostudován a pochopen, 
a to ani v průběhu tzv. zdraví ani v průběhu reakce na noxy nebo již za rozvinutého kritického stavu 
nebo naopak v období jeho zlepšování – rekondice jeho spontánní moudrosti. 
 
Konkrétně a klinicky pojato se tyto vztahy, obnovy homeostázy realizují např. v možnosti zahájení 
odpojování z podpory dýchání, na opětovné předání jeho rytmické stimulace do jeho ústředí. 
 
V obecném a v celostním pojetí lidského organismu se současná věda snaží správně podchytit 
a zdůvodnit meze regulačních mechanismů a po jejich výpadku i timing jejich postupné obnovy. 
Souběžně s odezníváním stresu a s postupnou rekondicí vlastních prvků a vazeb homeostázy 
navrátit organismu jeho autonomní „moudrost“ v udržování homeostatických autoregulací. 
 
Z pohledu dýchání – ventilace se jedná např. o volbu charakteristických momentů – kdy je již 
indikována tracheální intubace a za jakých přídatných prvků; kdy je možno odpojovat, spoléhat se 
na obnovenou spontánní regulaci dýchání, na jeho výkonnost, na jeho rytmus, tj. na základní klíče 
regulace ve správný okamžik. 
 

MARINI, J. J. Can We Always Trust the Wisdom of the Body?. Critical Care Medicine [online], 2022, 50(8), 

1268–1271 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000005022. 

 
Klíčová slova: Patofyziologie dýchání; Autoregulace; Marini, J 
Key words: Pathophysiology of respiration; Selfregulation, Marini, J 
 
Drábková 
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VV-ECMO a klinické komplikace 

VV-ECMO se v resuscitační medicíně využívá ve velmi závažných případech selhávání plic 
charakteru ARDS stále častěji a přináší rovněž častěji léčebné úspěchy. 
Jsou ovšem referovány i poměrně charakteristické doprovodné komplikace. 
Trojice odborníků z Toronta (Kanada) a z Nashville (USA) svědomitě prostudovala 101 citovaných 
a validních literárních zpráv z PubMed. 
Poskytla z nich formou popisného článku podrobné zpracování krátkodobých i dlouhodobých 
komplikací, spojených s VV-ECMO. 
Autoři se soustředili nejen na jejich výčet, ale i na jejich kauzalitu, na rizika, na správný výběr 
pacientů, na preventivní opatření i na další zdokonalování poměrů mezi rizikem a očekávaným 
přínosem. 
 
Timing nasazení VV-ECMO a nutný sekundární zajištěný transport do VV – ECMO centra jsou 
samostatné faktory k rozhodnutí a správnému zajištění a k bezpečnému provedení. Průvodní 
suboptimální plicní ventilace může plicní nález zhoršit, komplikovat se ventilátorovou pneumonií 
a přinejmenším prodloužit dobu následného odpojování. 
Komplikace se pojí i k předčasné dekanylaci – zhorší se plicní spontánní výkonnost. Opožděné 
dekanylace vznik komplikací usnadňují. 
 
Krátkodobé komplikace zahrnují nejčastěji krvácení, tromboembolické příhody a hemolýzu. 
Renální a neurologické komplikace, druhotné infekce, technické problémy; ryze mechanické 
problémy hrozí i samostatně. 
Dlouhodobé komplikace se váží k vlastní chronické kritické chorobě strukturálně, orgánově, 
funkčně i neurologickými projevy.  
 
VV-ECMO není pouze metoda k provedení, často zachraňující život v extrémních podmínkách 
a daném klinickém stavu. Rozhodnutí o VV-ECMO, o jeho trvání a ukončení má i emocionální ráz 
a je medicínsko-etickou výzvou v prognosticky hraničních stavech s ekonomickou náročností 
technikálií i provozu. 
 
Autoři velmi podrobně rozebírají a hodnotí jednotlivé indikace VV-ECMO při selhání plic 
charakteru ARDS, které nelze zvládnout cílenou umělou plicní ventilací, a to ani až vyloženě 
agresivního rázu. 
 V úvodu autoři zdůrazňují, že značný nárůst indikací pro VV-ECMO přinesla původně infekce 
chřipky H1N1 a poté pandemie Covid-19. 
Rizika transportů do center, jejich přeplňování rozšířilo indikace metody i do menších 
zdravotnických zařízení s nedostatečnými zkušenostmi provádějícího personálu. Velmi rychle se 
zvýšil počet doprovodných komplikací – viz jejich souhrnný popis výše. 
Mortalita se zvýšila oproti předchozím úspěšným výsledkům přežití a možného odpojení, které do 
té doby uváděla ve svých klinických metodických doporučeních Extracorporeal Life Support 
Organization (ELSO) v roce 2021, ASAAIO J 2021; 667: 601 – 610. 
 
Indikace VV – ECMO a výběr pacientů 
 
Indikační kritéria jsou podložena výsledky klinických studií s početnými a přesvědčivými daty. 
Podmínkou je potencionálně reverzibilní příčina selhání dýchání, těžká hypoxemie a/nebo 
hyperkapnie, nezvládnutelná maximálně až agresivně naprogramovanou umělou plicní ventilací. 
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V mezích protektivní plicní ventilace a podpůrných opatření, jako je např. pronační poloha, nelze 
zaznamenat léčebný přínos. 
Za kontraindikace volby VV-ECMO lze považovat celkově extrémně nepříznivou prognózu přežití. 
Absolutní kontraindikace nejsou explicitně definovány. 
K relativním kontraindikacím se pro rozhodování řadí pokročilý věk, imunokompromitovaný stav, 
závažnost hyperkapnie a extrémní inspirační tlak, předchozí srdeční zástava, délka umělé plicní 
ventilace před rozvahou o indikaci nasazení VV-ECMO. 
 
Obezita se za kontraindikaci nepovažuje, nezhoršuje podle výsledků dosavadních studií výsledky 
přežití a odpojení. 
BMI > 40 kg/m2 je nicméně velmi závažnou výzvou pro ošetřovatelskou péči při pronační poloze, 
při kanylacích a pro udržování metabolických nároků. 
 
Většina kontraindikací se hodnotí příslušností do kategorie relativních. Výsledky jsou horší, pokud 
se VV-ECMO indikuje a zahájí až po neúspěšné umělé plicní ventilaci v  trvání > 7dnů. 
Indikace a kontraindikace, výhrady u konkrétního pacienta vždy hodnotí možný přínos versus riziko 
VV-ECMO komplikací. 
 
Timing VV-ECMO, indikace a zajištění transportu do centra pro ECMO s všestranným vybavením 
a s pravidelným provozem. 
 
Opožděná kanylace je spojena s vyšší mortalitou v porovnání s pacienty bez VV - ECMO a naopak. 
Výsledky však nebyly konzistentní při striktně protektivní umělé plicní ventilaci. 
Při horšícím se celkovém stavu je bezpečný transport do centra s VV – ECMO plně indikován. Je 
následován příznivějšími výsledky přežití v porovnání s rizikově traumatickou umělou ventilací. 
 
Celkový stav pacienta 
 
VV-ECMO neznamená přímou hemodynamickou podporu. Diagnostické stanovení vlastní oběhové 
výkonnosti pacienta před indikací ECMO, před kanylací a před technickou přípravou je vždy 
indikováno. To se vztahuje zejména na pacienty oběhově nestabilní – v šoku na vysokých dávkách 
vazopresorů, s echo průkazným izolovaným cor pulmonale. VV-ECMO rychle zajistí úpravu 
hypoxemie a hyperkapnie, pokles transpulmonálních tlaků a upraví pravostranné komorové 
dotížení (afterload). 
 
U septických, hypoxemických pacientů s oběhovou nestabilitou a se závažným levostranným 
selháváním nebo s oboustranným komorovým selháváním je indikováno VA-ECMO 
k hemodynamické podpoře a úpravě. 
U těžce hypoxemických pacientů v refrakterním šoku, u nichž je současně oboustranná komorová 
dysfunkce, může být ECMO neúčinné.  
Rekonfigurace nastavení ECMO musí být vždy podloženo přesným nálezem před připojením další 
kanyly a před modifikací výkonu ECMO. Hrozí komplikace spojené s VA-ECMO – diferenciální 
hypoxemie, dilatace levé komory a ischemie končetiny. 
 
Umělá plicní ventilace 
 
Vliv VV-ECMO na optimalizaci dýchacího systému a plic není dosud přesně znám. Strategie 
postupu bývá heterogenní. Obecně se doporučuje co nejnižší „driving“ tlak, pouze mírný PEEP, 
pomalá frekvence a nízké FiO2. 
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Nicméně rychlá změna parametrů umělé plicní ventilace nebo oběhově zhroucení vyloučí přínos 
VV-ECMO u pacientů s akutním cor pulmonale.  
Při předcházející těžké hyperkapnii její rychlá úprava zvyšuje riziko akutních neurologických 
komplikací při ECMO. Nelze dát jednotné doporučení, titrace postupu musí být striktně 
personalizovaná. 
 
Odpojování a dekanylace 
 
Prozatím jsou klinické zkušenosti a postupy s ukončením VV-ECMO poměrně různorodé. Jsou 
dokonce rozdílně popisovány i v jednotlivých ECMO centrech a zdravotnických zařízeních. 
Nejčastěji je postup založen na opakovaném omezování podpory a na klinické úvaze o účinku. 
Univerzální definice nejsou prozatím v úrovni EMB (evidence based medicine) k dispozici.  
Rozhodování a rozhodnutí jsou komplexního rázu, nikoli standardní. 
Při selhávání je vhodné zvážit i indikaci transplantace plic. 
Rozhovory s odbornými týmy a s rodinou jsou opakovaně nutné. 
 
Krátkodobé problémy 
 
Kanylace 
 
Komplikace jsou obecně podobné jako při zajišťování centrálních žilních přístupů, Standardní 
postup je dokumentován ultrazvukovou kontrolou. 
Chybná arteriální kanylace vyžaduje chirurgickou úpravu. Zvyšuje se riziko hematomu 
a retroperitoneálního krvácení. 
Praktickou zkušenost si vyžaduje kanylace u obezních pacientů/pacientek. 
 
Vysoké riziko zhoršení je spojeno se vznikem pneumotoraxu, které je možné až pravděpodobné při 
velmi útočné umělé plicní ventilaci. Průběžně prováděné kontrolní echo je diagnosticky velmi 
přínosné. Kontrola je akutně třeba při nově vznikající ischemii končetiny na VV-ECMO. 
Kanylace „naslepo“ může způsobit závažné vaskulární trauma, retroperitoneální krvácení, 
hemotorax nebo perikardiální tamponádu. 
 
Speciální kanyly, tzv. double lumen single, se zavádějí optimálně do v. jugularis int. dx. Umožňují – 
usnadňují mobilizaci pacienta. Nevýhodou je omezení žilního průtoku, nutnost speciálního 
polohování, snadný vznik malpozice, zvýšené riziko vzniku pneumotoraxu nebo tamponády při 
pravostranné perforaci stěny myokardu. 
 
Krvácení pacienta/pacientky a trombóza v okruhu 
 
Uvedené časné a krátkodobé komplikace jsou u pacientů na VV-ECMO poměrně časté. Trombóza 
vede svým výskytem před vznikem krvácení. 
Krvácení je častěji kritické, s vyšší mortalitou oproti trombóze. Vzniká izolovaně u 21 – 66 % 
pacientů na VV-ECMO a většina je omezeného rozsahu. 
Vzácně vznikne hemotorax, retroperitoneální hematom nebo krvácení do trávicího traktu. 
Vznik je podporován stykem s nebiologickými komponentami okruhů, které aktivují 
hemokoagulační systém a podporují odbourávání hemostaticky účinných faktorů. 
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K rizikovým faktorům se dále řadí vyšší věk, vyšší tělesná hmotnost, vyšší pH, nižší poměr pO2/FiO2. 
Systémová antikoagulační medikace rovněž zvyšuje vznik krvácení - podílejí se i trombocytopenie, 
hypofibrinogenemie, selektin, von Willebrandovy multimery. Přispět může i hemolýza a dysfunkce 
krevních destiček. Trombocytopenie má často multifaktoriální podnět – sepsi, medikace, materiál 
okruhu apod. Vzácný je vliv heparinu, spojený s trombocytopenií. 
Přesná laboratorní hemokoagulační kontrola je indikována. 
 
Neurologické komplikace 
 
Uvedený typ komplikací je vzácný. Klinicky se projevuje křečemi, známkami nitrolební hypertenze, 
akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Intenzita je různá, vývoj může vést až ke smrti 
mozku. 
Hemoragické cévní mozkové příhody – hCMP se vyskytují v 1 – 6 % případů.  
K rizikovým faktorům přispívá i Covid-19 a rychlá a přehnaná úprava hyperkapnie. Hemoragické 
cévní mozkové komplikace mají nepříznivou prognózu. 
Vznik iCMP nebývá zcela objasněn v porovnání k hCMP a obtížně se při VV-ECMO léčí. 
 
Průvodní infekce 
 
Infekce komplikují až 30 – 55 % VV-ECMO a zvyšují jeho celkovou mortalitu. Nejčastěji se vyskytují 
HAI infekce – nemocničními kmeny, infekce s projevy pneumonie při VV-ECMO. 
Infekce v cévním řečišti vznikají až ve 13 % a prodlužují zapojení VV-ECMO. 
Infekce technického vybavení se vyskytují v 10 – 32 %. 
Jednotlivé i vzájemné vztahy nejsou dosud přesně prozkoumány. 
 
Akutní postižení funkce ledvin charakteru AKI – Acute Kidney Injury 
 
AKI se může rozvinout až u 60 % pacientů na VV-ECMO. Nejčastěji jeho vznik souvisí 
s komorbiditou a s chronickou kritickou chorobou – CCI. 
Část případů AKI vyžaduje kontinuální mimotělní podporu funkce ledvin – CRRT s prevencí 
hypotenze. Technické vybavení může být nicméně různé – vložení hemofiltru nebo samostatný 
dialyzační nebo integrovaný systém. 
Závažné selhání ledvin významně zvyšuje 30denní mortalitu.  
CRRT v trvání 7 dnů a déle se velmi často spojuje s delší závislostí na umělé plicní ventilaci a na 
opakované hospitalizaci uvedených pacientů. 
 
Malfunkce komponent okruhu 
 
Malfunkce postihuje nejčastěji okruh nebo oxygenátor. Vzniká mrtvý prostor na membránách 
s rizikem zkratů.  
Degenerace materiálů a komponent závisí i na čase, ale výměny mohou být problematické. To se 
týká především pacientů s velmi kompromitovanými plicními funkcemi a zcela závislými na VV-
ECMO. 
Vniknutí vzduchu je možné prostými konektory v okruhu, v odběrových portech, cestou 
centrálních žilních katétrů u drenážní kanyly. 
Je nutno odvzdušnit vedení, aby nevznikla kupř. vzduchová embolie. 
K dalším technickým komplikacím se řadí i selhání pumpy, výpadek energie, nechtěná dekanylace 
apod. 
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Při závažných technických komplikacích s přerušením ECMO okruhu se rychle a nepříznivě klinický 
stav změní – zhorší se výměna plynů, vznikne oběhová nestabilita, krvácení, dojde k úmrtí 
pacienta. 
 
Refrakterní hypoxemie 
 
Tato kritická komplikace je při VV-ECMO sice vzácná, může však vzniknout i při náležitém vysokém 
průtoku krve. Vyžaduje velmi pohotovou diagnostiku poruchy -  včetně recirkulace, vysokého 
minutového srdečního objemu (CO – cardiac output), dysfunkce oxygenátoru, dalšího zhoršování 
plicních funkcí. 
Při nesouladu mezi vlastním CO a ECMO minutovým objemem lze snížit spotřebu kyslíku sedací, 
svalovou paralýzou a/nebo chlazením. 
Není však vyloučen vznik deliria, svalové slabosti a infekce.  
Užití betablokátoru sice sníží CO, ale může zhoršit hypotenzi a oxygenaci tkání. 
Uvedení do pronační polohy je zatím hodnoceno rozporně a navíc hrozí dislokací nebo vytažením 
kanyly, obstrukcí tracheální rourky/kanyly nebo dekanylací a postupným vznikem dekubitů. 
Vyšší hodnoty hemoglobinu mohou sice zvýšit dodávku kyslíku, ale hrozí objemovým přetížením, 
infekcí a alergickými reakcemi. 
Nouzové opravné postupy zahrnují zmohutnění umělé plicní ventilace nad protektivní hodnoty 
a nad oběhovou toleranci; vyžadují doplňující drenáž, připojení dalšího oxygenátoru nebo okruhu. 
 
Funkční oxygenační cíle VV-ECMO jsou různé. Obecně mají dosáhnout SpO2 > 80-85 %, aby 
preventivně ochránily orgány před rozvojem multiorgánové dysfunkce a před hrozbou letálního 
multiorgánového selhání. 
 
Dlouhodobé komplikace 
 
Specifické dlouhodobé komplikace ve spojitosti s VV-ECMO jsou samostatně vzácné. Nejčastěji 
totiž souvisejí s anamnestickou morbiditou pacienta a s její pokročilostí. 
 
Nutriční nároky nejsou dosud přesvědčivě zkoumány a zjištěny. Přívod proteinů je pravděpodobně 
obecně klinicky podhodnocen u obezních i u non-obezních pacientů/pacientek.  
Časná mobilizace, fyzioterapie jsou omezeny hypoxemií, sedací, nestabilitou oběhu, nikoli pouze 
polohou, samotnými kanylami a jejich bezpečností. 
 
Přežívající pacienti si často stěžují na sníženou kvalitu svého dalšího života (HRQoL). Pouze 50 % 
z nich se vrací do předchozí práce/zaměstnání. Běžné je somatické – výkonnostní i emocionální 
dlouhodobé zhoršení. O nich je třeba včas uvědomit pacienta i jeho rodinu a současně doporučit 
metody pro jejich zlepšování a obnovu - úpravu. 
 
Ukončení VV-ECMO 
Ukončení ECMO při pokračujícím léčebném neúspěchu nejčastěji působí nejen na rodinu a blízké 
osoby pacienta.  
Opakované odpojení/ukončení při infaustním průběhu a prognóze ošetřovaného 
pacienta/pacientů útočně a traumaticky ovlivňují i ošetřující personál pokračujícím stresem. Hrozí 
především ošetřujícím směnným sestrám až vznikem syndromu z profesionálního vyhoření, a to 
zejména při péči o pacienty se zachovaným vědomím a racionálním myšlením. 
 



Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [online] 2023, 70(1) 12 

 

TEIJEIRO-PARADIS, Ricardo, Whitney D. GANNON a Eddy FAN. Complications Associated With Venovenous 

Extracorporeal Membrane Oxygenation - What Can Go Wrong?. Critical Care Medicine [online], 2022, 

50(12), 1809–1818 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000005673. 

 
Klíčová slova: ARDS – VV-ECMO; Komplikace 
Key words: ARDS – VV-ECMO; Complications 
 
Drábková 
 

Anesteziologická péče o těhotné s kardiovaskulárním onemocněním 

Mortalita těhotných v souvislosti s kardiovaskulárním onemocněním je v USA v porovnání 

s ostatními státy s vyspělými zdravotnickými systémy stále vysoká. Podílí se kromě toho z více než 

25 % na celkové mateřské mortalitě Jedná se jak o již probíhající onemocnění, tak o onemocnění 

recentně vzniklá. Mají specifické požadavky na klasifikaci závažnosti – viz tabulka dále v textu, tak 

na anesteziologické postupy, na jejich timing v průběhu porodu, na rozhodnutí těhotné atd. 

 
AHA – American Heart Association ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi inovovala 
v rozsahu 17 instruktivních stran s 88 citacemi svá doporučení, cíleně zaměřená na 
anesteziologickou péči v perinatálním a zejména v peripartálním období u těchto žen. 
 
Strategie je zobrazena výstižně i piktoriálně k snadnému zapamatování a je dále podrobně 
popsána a rozebrána v textu s mnoha schématy a návodnými tabulkami. 
 

 
Obr. 1: Anesthetic Care of the Pregnant Patient With CVD: Scientific Statement From AHA 
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Schéma i texty se soustřeďují na pohotovou diagnostiku s uvedením její závažnosti, na 
neuroaxiální anestezii, na volbu vazopresorů a inotropik, na TEE využití v komplexní diagnostice, 
na indikace ECMO, na včasné centrové umístění ženy do zdravotnického zařízení se vzdělaným, 
vybaveným a zkušeným multioborovým personálem. 
 
Pro anesteziologa a jeho tým, pro jeho volby opatření a postupů, pro jejich timing je především 
významná klasifikace závažnosti kardiovaskulárního onemocnění a volba porodníka z pohledu 
dalšího trvání těhotenství a porodu, popř. možných poporodních komplikací. SZO/WHO a dále AHA 
je přijaly tabulkovou formou ve zhodnocení závažnosti kategorie I. - IV.  Schéma bylo celosvětově 
odborně přijato a je respektováno odborně, popř. i medicínskoprávně. 
 
 
Kategorie závažnosti kardiovaskulárních onemocnění u těhotných podle stupně jejich závažnosti 
a doporučený postup 
 

 
Kategorie I. podle závažnosti: bez komplikací, popř. minimální symptomatologie; 
Dg.: Stenóza plicnice, d. arteriosus patens, prolaps mitrální chlopně; úspěšně operativně – 
intervenčně upravené jednoduché leze nebo defekt komorového septa, uzávěr d. arteriosus 
patens, drenáž anomální plicní žíly;  
Kardiovaskulární stav: síňové nebo komorové ektopické stahy, izolované  
Riziko mortality a morbidity: riziko mateřské mortality nezvýšeno; žádná nebo pouze minimálně 
zvýšená morbidita 
Vhodný, doporučený postup: prenatální sledování v místní poradně; porod v rajonním běžném 
porodnickém zařízení 
 

 
Kategorie II. podle závažnosti: Neoperovaný defekt septa síní nebo komor; operativně, 
intervenčně upravená Fallotova tetralogie; Turnerův syndrom bez vrozené srdeční choroby 
Kardiovaskulární stav: většina srdečních arytmií 
Riziko mortality a morbidity: pokud je stav uspokojivý a stabilizovaný, pouze lehce zvýšené riziko 
zvýšení mortality; mírně zvýšené riziko morbidity 
Vhodný, doporučený postup: prenatální sledování v místní poradně; porod v rajonním běžném 
porodnickém zařízení, konzultace s kardiologickým týmem centra 
 

 
Kategorie II. nebo III. podle závažnosti: individuální 
Kardiovaskulární stav: mírné zhoršení výkonnosti levé komory – LVEF > 45 %; hypertrofická 
kardiomyopatie; mírná chlopňová dysfunkce při stenóze mitrální chlopně, popř. aortální chlopně; 
Marfanův syndrom nebo jiná HTAD - vrozená, dědičná aortální anomálie/choroba; aorta 
o průměru < 45 mm při postižení aorty spojeném s dvojcípou aortální chlopní; upravená koarktace 
bez následků (non-Turner); defekt septa síní + komor 
Riziko mortality a morbidity: mírné zvýšení morbidity i mortality 
Vhodný, doporučený postup: konzultace s kardiologickým týmem centra a další postup podle jeho 
doporučení 
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Kategorie III. podle závažnosti: významně zvýšené riziko závažné morbidity a mortality 
Kardiovaskulární stav: střední zhoršení výkonnosti levé komory – LVEF 30 – 45 %  + 
kardiomyopatie v předchozím těhotenství, ale bez následků, implantovaná mechanická srdeční 
chlopeň, systémová pravostranná komorová změna s dobře nebo jen s lehce sníženou komorovou 
funkcí, nekomplikovaný oběh, neupravená cyanotizující srdeční choroba, jiné komplexní 
kongenitální srdeční choroby, mírná stenóza mitrální chlopně, závažná, ale asymptomatická 
stenóza aorty; mírná dilatace aorty definovaná 40-45 mm s Marfanovým syndromem, dvojcípou 
aortální chlopní; < 50 mm při Fallotově tetralogii ; ASI - aortic size index 20 – 25 mm / m2  při 
Turnerově syndromu; komorová tachykardie 
Riziko mortality a morbidity: významně zvýšené riziko mateřské mortality nebo velmi závažné 
morbidity  
Vhodný, doporučený postup: optimálně v kardiocentru, při jeho momentální nedostupnosti 
v rajonním porodnickém zařízení s přítomným konzultačním kardiologickým týmem 
 

 
Kategorie IV. podle závažnosti: plicní hypertenze z jakékoliv vyvolávající příčiny; velmi závažná 
systémová komorová dysfunkce s s LVEF < 30 %. NYHA kategorie III nebo IV; předchozí peripartální 
kardiomyopatie s následným zhoršením výkonnosti levé komory; velmi závažná mitrální stenóza; 
velmi závažná a symptomatická stenóza aorty; systémová pravostranná komorová dysfunkce 
s mírně až závažně sníženou levostrannou funkcí 
Závažná dilatace aorty, definovaná v kategoriích 

- > 45 mm v kombinaci s Marfanovým syndromem 
- > 50 mm v kombinaci s bikuspidální aortální chlopní 
- > 50 mm v kombinaci s Fallotovou tetralogií 
- ASI (aortic size index) > 25 mm/m2 v kombinaci s Turnerovým syndromem 

Těžká vrozená koarktace 
Vaskulární onemocnění sec. Ehler-Danlos 
Oběh spojený s jakoukoli komplikací  
Kardiovaskulární stav: viz podrobné popisy výše 
Riziko mortality a morbidity: Extrémně vysoké riziko mateřské mortality, extrémně vysoké riziko 
velmi závažné mateřské morbidity; těhotenství je z pohledu jeho pokračování kontraindikováno 
Vhodný, doporučený postup: Indikována specializovaná centrová péče za přítomnosti zkušeného 
multioborového týmu, vedeném kardiology, porodníky a intenzivisty se zkušeným týmem 
v poskytování péče 
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Perioperační péče u pacientů s oční patologií při a po non-okulárních 

operačních výkonech 

Perioperační poranění oka je motivem rozsáhlého edukativního článku čtyř autorů z univerzitních 
pracovišť v USA (Chicago, Palo Alto, Charlottensville). Je doprovázen 219 citacemi. Obsahuje 
podrobné popisy jednotlivých traumat, jejich rizik, projevů, ošetření i prognózy v didaktickém 
podání. 
 

 
Obr. 2: Schematický diagram lidského oka 

 
Oko je nejdůležitější senzorický orgán člověka; je propojeno až s 50 % neuronů mozkové kůry a plní 
vizuální, zrakové funkce. Omezený zrak nebo nevidomost – slepota se hodnotí jako v životě velmi 
závažná neschopnost s vysokým emočním strádáním a s trvalou závislostí na specifické péči včetně 
péče zdravotní. 
 
Anestezie je se zrakem, s poraněním oka - očí velmi úzce spojována. Prevence je zásadní 
a opominutí její kvality je nejen odborným problémem pro léčbu, ale i podkladem pro 
medicínsko-právní jednání s jeho důsledky. 
 
Prevence je speciálně nutná i v případech, kdy operační výkony a intervence mají non-okulární 
charakter. Je nutno ji přizpůsobit pacientům, u nichž jsou zřejmé již předcházející různorodé oční 
problémy Zápis o nálezech, prevenci, přijatých opatřeních musí být součástí anesteziologického 
záznamu. 
 
Nejčastější perioperačním poškozením oka je keratopatie z nesprávné, nedostatečné prevence 
ochrany oka při polohování. Subjektivně vede pocit cizího tělesa ve spojivkovém vaku 
s rozostřeným viděním, s fotofobií. Výskyt do současné doby již strmě poklesl v důsledku správné 
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ochrany rohovky. Při nejtěžších postiženích lze provést i transplantaci rohovky. Ale již v prvním 
potransplantačním roce často hrozí dehiscence s katastrofální ztrátou celého bulbu a slepotou. 
 
Vedoucí příčinou perioperační slepoty je ischemická optická neuropatie. Nejčastěji doprovází 
spinální operace na míše nejvyšší úrovně. V poslední době vede velmi pečlivá prevence k velmi 
významnému snížení vzniku. Vede okluze centrální arterie v sítnici a centrální slepota. Terapie je 
značně různorodá a pouze malá část takto postižených pacientů získá znovu zrak.  
Idiopatická nitrolební hypertenze působí snížení resorpce mozkomíšního moku a/nebo zvýšený 
tlak v mozkových sinusech. Vede k edému papily, ke ztrátě zraku; postižení n.VI. vyvolá diplopii. 
Vznik může doprovázet i porodní epidurální analgezii. Informace je při anesteziologickém 
rozhovoru s pacientkou - rodičkou nutná. 
Problematické je i riziko při primárním glaukomu otevřeného úhlu. Odborné zprávy o zvýšeném 
nitroočním tlaku jsou vzácné, ale nutné při předoperační informaci o vlivu polohování na n. 
opticus. 
 
Zvýšení nitroočního tlaku může vzniknout i pooperačně. Příčinou jsou nejčastěji nevhodné 
medikace. Stav ihned vyžaduje velmi rychlé snížení nitroočního tlaku. 
Před anestezií a před výkonem je třeba se informovat o již předcházejícím omezení zraku. 
V pokročilém věku postihuje až 2,5 % seniorů/seniorek. Zrakové obtíže a změny vidění mohou být 
doprovázeny i arytmiemi, změnou bdělosti, nálady i komunikace. 
 
Přehled patologií oka je výukově doprovázen v anatomickém sledu fotografiemi, schématy, 
tabulkami a praktickými návody. 
 
Keratopatie daná polohou, popř. mikrotraumaty 
 
V uvedených případech se jedná o defekt epitelu rohovky – je nejčastější oční komplikací 
s výskytem 0,9 – 3,3 případu na 1000 celkových anestezií. Většina mikrotraumat se odhojí 
spontánně. 
Epitel rohovky je zásobován n.V. a mezi příznaky vedou bolest v oku, pocit cizího tělesa, fotofobie, 
překrvení, popř. rozostřené vidění, neúplný uzávěr víčka, nedostatečná produkce slz, zhoršený 
oční kontakt a zhoršená orientace. 
 
Rizikové faktory 
 
Omezená tvorba slz zčásti znehodnocuje působení aplikovaného lubrikans a výživu rohovky již 1 –
 3 hodiny po nanesení. Zvýší se tvorba volných kyslíkových radikálů. Významný je exoftalmus při 
hypertyreóze a při lagoftalmu. Pronační poloha, poloha na boku nebo Trendelenburgova 
peroperační poloha a extrémní snížení horní poloviny těla a hlavy při robotické chirurgii vyvolávají 
periorbitální prosáknutí a částečné nedovření očního víčka v průběhu celkové anestezie. 
 
Prevence 
 
Hlavními prvky prevence je pečlivé ošetření a zajištění úplného dovření víček ihned po úvodu do 
celkové anestezie. „Taping“ je kvalitně protektivní v porovnání s kontaktními hydrofilními čočkami 
apod. Předchází peroperačním nežádoucím účinkům i mnutí očí po probuzení a riziku nevhodného 
tlaku na oko při užití “ochranných brýlí - goggles“. 
Rizikový faktor představují i firemní kosmetické úpravy řas. Oko se preventivně ošetří jemnými 
bavlněnými polštářky a poté biookluzivním obvazem, který ochrání umělé řasy před vytažením. 
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Standardizace ochrany rohovky hydrofilním gelem a s náležitým okluzivním krytím víček a okolní 
pokožky významně snížilo tuto nežádoucí, napadnutelnou a subjektivně nepříjemnou příhodu. 
 
Transplantace rohovky při penetraci keratoplastiky 
 
Při anesteziologickém předoperačním pohovoru s připraveným pacientem/pacientkou je třeba 
dokumentačně uvést i předchozí traumata rohovky, popř. v minulosti provedenou transplantaci při 
penetrující keratoplastice. 
Jejich častými komplikacemi jsou traumatická ruptura bulbu nebo dehiscence rány i po 
minimálním následném mikrotraumatu. Není vyloučen vznik chorioidálního krvácení, ztráta funkce 
sítnice. sklivce a ztráta zraku. 
Nejvyšší riziko hrozí formou traumatické ruptury do jednoho měsíce po chirurgickém výkonu na 
rohovce. Síla rohovky je totiž v tu dobu přímo závislá pouze na stezích. Síla se obnovuje až za 6-
 12 měsíců, kdy je možno stehy již vyjmout. 
Pro operace v celkové anestezii v tomto mezidobí je nutné dvojí krytí víček a ochrana očí štítem. 
Pečlivá prevence a průběžný dohled nad atraumatickým polohováním jsou obzvláště nutné při 
pronační poloze a při polohách na boku. 
 
Trauma  a otevřené oko 
 
U pacienta s indikací k akutnímu operačnímu výkonu a se současně otevřeným okem- bulbem je 
hlavní riziko ztráta obsahu bulbu cestou jeho otevřené rány obdobně jako při zvýšeném nitroočním 
tlaku. Užití suxametonia v těchto situacích je významně kontroverzní. Doporučuje se užít 
nejvhodnější nedepolarizující nervosvalový blokátor v průběhu úvodu do celkové anestezie 
s tracheální intubací. Nicméně nelze absolutně kontraindikovat podání suxametonia ve 
specifických případech. 
 
Kontaktní čočky 
 
Jsou užívány stále častěji a trvá diskuse, zda je nutno je před úvodem do celkové anestezie 
vyjmout. Popisují se epiteliální defekty spojivky, defekty epitelu víček a zkrácený čas degradace 
filmu, tvořeného slzami. Riziko poškození rohovky je zvýšeno. 
Obecně se navrhuje je před celkovou anestezií vyjmout a oko standardně preventivně ošetřit. 
 
Choroby sítnice 
 
Stavy po předchozí vitrektomii 
 
Vitrektomie je kupř. indikována při proliferativní diabetické chorobě, při odloučení sítnice a při 
nádorech sítnice. 
Peroperačně se užívá tamponáda, která brání odtoku do prostoru pod sítnicí do okamžiku, kdy je 
chirurgická úprava ukončena. 
Lze užít plynná anestetika. Jejich identifikace pro pooperační období je uváděna na samolepicí 
zápěstní manžetě. Preventivně je třeba zabránit tvorbě bublin plynu, které jinak zvyšují nitrooční 
tlak a ohrožují vizus uzávěrem a. centralis retinae. 
Vyšší riziko představuje užití oxidu dusného. Ten významně zvyšuje nitrooční tlak a vede 
k uzávěru a. centralis retinae po nedávno provedené vitrektomii. 
Oxid dusný by neměl být podáván 2 týdny až 2 měsíce po užití hexafluoridu síry a do 2 měsíců po 
perfluoropropanu s prodlouženým účinkem. 
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Uzávěr a. retinae 
 
Uvedený uzávěr může postihnout centrální úsek nebo větve. Perioperačně komplikuje nejčastěji 
kardiochirurgické a/nebo spondylochirurgické výkony. Uzávěr může komplikovat i cévní trauma při 
výkonech na sinusech a v nazální chirurgii; při embolizacích při radiologických intervencích 
v obličeji a v dalších oblastech hlavy. 
 
Projevy 
 
Náhlý vznik bezbolestné ztráty vizu, abnormální nález na zornicích, vyblednutí sítnice, zúžení 
arteriol v sítnici. 
Nález na očním fundu s třešňovým zabarvením je charakteristický. 
Perioperační vznik uzávěru a. centralis retinae ve spondylochirurgii vznikne nejčastěji mechanicky 
z vnějšího stlačení. V kardiochirurgii je nejčastější příčinou embolizace. 
 
Spondylochirurgické výkony 
 
Anesteziolog musí velmi pečlivě zkontrolovat polohu hlavy a očí. Nesmí být vystaveny kompresi po 
upevnění hlavy. Kontrola včetně ochrany očí se musí opakovat při každé změně polohy hlavy. 
Ireverzibilní poškození vzniká během 20 – 30 minut nitrooční hypertenze. Proto se kontroly opakují 
pravidelně po 20 minutách. 
 
Kardiochirurgické výkony 
 
Systémové rizikové faktory jsou anamnestické arteritidy s „giant cells“, ischemické cévní mozkové 
příhody, stenóza a. carotis, embolické cévní mozkové příhody, hyperkoagulopatie, myxom, 
diabetes mellitus s orgánovými komplikacemi a insuficience aortální chlopně. 
Peroperační rizikové faktory zahrnují krvácení, zvýšeny jsou při chirurgických výkonech na septu, 
na aortě a na mitrální chlopni. 
 
Výskyt není však dokumentován dostatečně validními studiemi. 
 
Uzávěr a. centralis retinae má krátké terapeutické okno do nezvratnosti značné až úplné ztráty 
zraku. Trombolýza je nejčastějším postupem do 4 – 5 hodin; často se kombinuje doplňkovými 
opatřeními. 
Specifickou pozornost je však třeba zaměřit na riziko pooperačního krvácení po podání 
trombolytik. Společné konzilium odborníků musí zvolit  optimální konsenzuální postup včetně 
expozice hyperbarické oxygenoterapii, indikace paracentézy přední komory a podání 
acetazolamidu. 
 
N. opticus 
 
Idiopatická nitrolební hypertenze a zrak 
 
Idiopatická nitrolební hypertenze definuje zvýšený nitrolební tlak. Příčinou je omezená resorpce 
mozkomíšního moku nebo zvýšený tlak v mozkových sinusech. Jeho delší trvání vede ke ztrátě 
zraku vlivem vývoje optické neuropatie. Provází ji edém papily, diplopie, ztráta vidění. Hodnotí se 
podle Danely – čtyř kritérií. Predilekčními faktory je obezita těhotných žen. Anesteziologové by se 
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měli zaměřit před podáváním porodní analgezie i na možnou přítomnost dané zátěže a projednat ji 
případně s odborným oftalmologem a porodníkem. 
 
 
Předoperační diagnostika 
 
Pokračuji nasazené medikace, snižující nitrolební tlak podle konziliárních doporučení zkušeného 
oftalmologa. Běžně podávaný acetazolamid může vést až k metabolické acidóze zvýšeným 
vylučováním hydrogenkarbonátu ledvinami a inhibicí karbo-anhydrázy.  
Pozornost je v tomto směru třeba věnovat i pacientům s chronickou obstrukční plicní nemocí. Další 
nepříznivý vývoj se totiž váže k jejich omezené možnosti hyperventilace, která by umožnila snížení 
metabolické acidózy. Může tím vést až k prodloužení pooperační závislosti na umělé plicní 
ventilaci. 
 
Anesteziologický postup 
 
Základem je bezpečnost neuroaxiální anestezie/analgezie. Subarachnoidální a epidurální 
jednorázová anestezie se popisují jako relativně velmi bezpečné. 
Lumbální punkce sníží mozkomíšní tlak a nevede ke změnám vizu. 
Kontroverzní klinické výsledky ale provázejí kontinuální katétrovou analgezii. Vyšší objemy 
anestetik podporují zvýšení nitrolebního tlaku. Totéž může hrozit i po jednorázové náhlé 
aplikaci větších objemů bupivakainu. 
Odborná doporučení pro podávání porodnické analgezie se zatím při idiopatické nitrolební 
hypertenzi nemění. 
 
Ischemická optická neuropatie 
 
Epidemiologie 
 
Uvedená diagnóza je vedoucí příčinou náhlé ztráty zraku ve věku nad 50 let. Vzniká nejčastěji 
spontánně a bez předchozích varovných známek. Ischemie přední části lze diagnostikovat vizuálně 
– liší se absencí prosáknutí. 
Příhoda i vývoj mají non-arteriální příčiny nebo jsou součástí systémové vaskulitidy. 
Arteriální přední ischemická optická neuropatie je důsledkem mechanického uzávěru. Je častější 
ve věku seniorů nad 50 let a u žen a je senzitivní na terapii kortikosteroidy. 
Non-arteriální, pouze místní nález je vzácnější, je nejčastěji souběžným projevem  celkové 
aterosklerózy. 
Ischemická optická neuropatie je anesteziologicky velmi významná. Její peroperační vznik při 
kardiochirurgických a při neurochirurgických výkonech je pro zrak velmi kritickou komplikací. 
 
Rizikové faktory 
 
Rizikové faktory mají s větším podílem místní anatomický ráz. Nicméně nejčastějšími rizikovými 
faktory přední formy jsou hypertenze, diabetes mellitus, kouření, hyperlipidemie, hyperkoagulační 
stavy, obstrukční spánková apnoe a migréna. 
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Patofyziologie 
 
Non-arteriální přední ischemická neuropatie  má s velkou, ale neúplně potvrzenou 
pravděpodobností příčinu v cévní dysregulaci v perfuzním zásobování n. opticus – jeho axonů. 
Přídatnou nepříznivou úlohu mají zřejmě i prostaglandiny a cytokiny.  
Při vyšetření je zřejmá vybledlost nebo atrofie optického disku. Pacienti s již přítomným 
jednostranným postižením snadno inklinují i ke kontralaterálnímu peroperačnímu zhoršení. Zatím 
byl prokázán v daném směru nepříznivý vliv spánkové apnoe. Existují rozdíly v individuální perfuzi, 
takže i predispozice zadní ischemické optické neuropatie je různě personalizovaná – k detekci ale 
nejsou přesné diferenciální metody. 
 
Zvýšené perioperační riziko ischemické optické neuropatie 
 
Epidemiologie 
 
Uvedený typ ischemické optické neuropatie je nejčastější příčinou perioperační ztráty zraku. 
Přední forma vznikne nejčastěji po kardiochirurgických výkonech a při ischemické kardiokoronární 
chorobě. Zadní forma doprovází spíše výkony spondylochirurgické, zejména na bederní a sakrální 
páteři a nejčastěji se projeví bilaterálně. 
Zadní ischemická forma optické neuropatie může souviset i s větší krevní ztrátou a nejčastěji vede 
k úplné slepotě. 
Perioperační výskyt ischemické optické neuropatie je zaznamenáván s incidencí 1/60 000 až 
1/125 000 anestezií. Výskyt je nejčastější ve spondylochirurgii, v kardiochirurgii a v angiochirurgii, 
dále při ortopedických náhradách kloubů a v ORL operativě. 
Při náležité prevenci se v současné době výskyt dané komplikace postupně snižuje. 
 
Projevy a léčebná opatření 
 
Perioperační ischemická optická neuropatie se projeví do 24 – 48 hodin po výkonu. Pacient ale 
často pociťuje změnu vidění již při probouzení z celkové anestezie. Zornice reagují obleněně, pouze 
částečně nebo nereagují na osvětlení vůbec. Jsou přítomny výpadky v zorném poli, zhorší se 
diferenciace barev. Vizuální ztráta může být rozdílná i horizontálně a je častější u přední formy 
postižení. 
Při a po spondylochirurgických výkonech jsou nepříznivé změny častější v zadní formě 
a bilaterálně. 
 
Ve všech případech pooperačních stížností na změnu vidění je indikováno okamžité oční 
konzilium/neurokonzilium a zahájení terapie. 
 
Dosud nejsou zcela sjednoceny náležité postupy, ale vždy je třeba terapii „best guess“ zahájit 
v bodech: 

- Upravit hladinu hemoglobinu a hodnotu krevního tlaku 
- Zvýšit polohu hlavy tak, aby poklesl žilní tlak, a to zejména v případech, kdy je zřejmé 

prosáknutí až edém obličeje 
- Podat vysoké dávky steroidů 
- Indikovat hyperbaroxii 

 
Terapie se personalizovaně určí v souhlasu s neurooftalmologem. 
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Spondylochrurgické operační výkony 
 
Pronační poloha, velké peroperační krevní ztráty, nízký koloidní tlak v důsledku krystaloidní nálože, 
dlouhá celková anestezie, užití Wilsonova rámu, obezita, mužské pohlaví jsou predilekční rizikové 
faktory. 
Uvedené faktory snižují příkon kyslíku do n. opticus. Následuje axonální degenerace až s atrofií n. 
opticus v průběhu dalších týdnů až měsíců po akutní příhodě. Přehnané infuze krystaloidů versus 
podání koloidů vedou k akumulaci tekutiny v n. opticus – ale zatím nejsou k dispozici validní 
porovnávací studie. 
Pronační poloha zvyšuje žilní tlak; stejný účinek má fixace hlavy ve Wilsonově operačním rámu, 
kdy je hlava uložena níže než srdce a pacient je kromě toho ještě obézní. Velmi intenzivně se nyní 
studují možnosti regenerace n. opticus u obratlovců včetně člověka. 
 
Ischemická optická neuropatie a kardiochirurgie 
 
V této chirurgické oblasti je dosud publikováno málo studií a zpráv. Negativně se prokazují delší 
mimotělní oběh, snížená až minimální hodnota hematokritu, zvýšený průměrný objem 
podávaných tekutin pooperačně se 24 hodinovým zvýšením i tělesné hmotnosti a zvýšená potřeba 
a spotřeba vazoaktivních medikací. 
K volnějším klinickým příčinám patří i závažná cévní onemocnění, dále předoperační 
koronarografie v časovém předstihu pouze 48 hodin, delší mimotělní objem i podání transfuzních 
přípravků. 
Další klinické studie uvádějí stenózy a. carotis, cévní mozkové příhody, diabetickou nebo 
hypertenzní retinopatii, makulární degeneraci, glaukom a kataraktu. 
 
Terapie ischemické optické neuropatie po kardiochirurgických výkonech je obdobná postupům po 
výkonech ve spondylochirurgii. 
 
Anesteziologické postupy u rizikových pacientů 
 
Pacienti mají být při předoperačních anesteziologických vizitách považováni za rizikové a tudíž 
s nároky na racionální informace v situacích před spondylochirurgickými výkony v oblasti zejména 
bederní páteře. U nich lze očekávat podle konsenzuálních týmových konzilií dlouhý výkon a větší 
krevní ztráty. 
Základní doporučení vyžadují udržet normotenzi, udržet přijatelný krevní tlak u anamnesticky 
hypertenzních pacientů, monitorovat hodnotu hemoglobinu a hematokritu. 
Lokálně je třeba udržovat polohu hlavy v úrovni trupu nebo ještě výhodněji nad jeho úrovní. 
 
Perioperační ischemická optická neuropatie; chyby a omyly a informovaný souhlas 
 
Vcelku více než 80 % pacientů požaduje již předoperačně jasné údaje o riziku zhoršení až ztráty 
zraku v návaznosti na spondylochirurgický výkon. Informace jsou často elektivně doplňovány 
preventivním podáním anxiolytik. Při přijetí zásady autonomie pacienta je informace lékaře 
stěžejní. 
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Ztráta zraku mozkové etiologie 
 
Epidemiologie 
 
Jedná se o značně heterogenní chorobu/příhodu, kdy je z různorodých příčin mozkové dysfunkce 
postižen i zrak. Dosud je však málo reálně validních studií o pohotové a konkrétní diferenciální 
diagnostice kritických případů. 
 
Klinické, a to i prospektivní studie vykazují různé nálezy, a to i při indikovaných a provedených CT 
vyšetřeních, doplněných mozkovou angiografií. Ztráty zraku jsou popisovány v kardiochirurgii i ve 
spondylochirurgii. jsou poměrně vzácné a popisy jsou spíše kazuistické. Překvapivé bylo i častější 
postižení mladších pacientů ve věku méně než 18 let v období sledování v letech 2002 – 2011, 
u nichž byla hlavní diagnózou a indikací nápravné spondylochirurgické řešení. 
 
Pooperační ztráta zraku se projevila v 0.16 % s úvodní mozkovou etiologií. 
Chirurgická úprava ve více než osmi úrovních páteře byla takto komplikována s rizikem 2,4 x 
vyšším, oproti průměru u mladistvých, mladších než 18 let. Patofyziologie vzniku a predilekce 
nejsou dosud etiologicky objasněny. 
 
Symptomatologie 
 
Projevy se liší podle umístění mozkové dysfunkce – od izolované a symetrické, v obou očích; 
postihuje různé mozkové oblasti s neurologickými projevy z parietálních nebo temporálních laloků, 
v různé intenzitě – se ztrátou zrakové ostrosti nebo např. výpadku jednotlivých zrakových polí. 
 
Perioperační iktus z oblasti a. carotis int, ze zadních oblastí mozku může rovněž vést ke ztrátě 
zraku – od hemianopsie až po oboustrannou ztrátu zraku obou očí s různými projevy.  
Mohou se podílet i agnozie – misinterpretace výpadku a konfabulace (Anton – Babinského 
syndrom). 
 
Mechanismus a patofyziologie 
 
Mozková ztráta vizu je nejčastěji způsobena embolizací do aa. posteriores – area VI nebo infarzací 
v důsledku hypotenze. Komplexní síť cévní perfuze znesnadňuje přesné určení vaskulárního 
původu a dokumentované  klinické i zobrazovací studie  jsou stále poměrně vzácné. Při otevřené 
kardiochirurgii nelze vyloučit ani tukovou embolizaci nebo embolizaci uvolněného 
aterosklerotického plátu nebo fibrinové/destičkové tromby, a to zejména při doprovodné 
ateroskleróze aorty. 
 
Prevence a léčba ztráty zraku z mozkové příčiny 
 
V předoperační fázi se při defektech vidění specifické přípravné medikace, zaměřené proti riziku 
akutního iktu nevolí a neindikují. 
Reperfuzní terapie je indikována neodkladně. Pooperační trombolýza může být v řadě případů 
kontraindikována. Mechanická trombektomie může být volbou i bez trombolytické medikace. 
Průběžné udržování náležitého systolického krevního tlaku a perfuzního tlaku je indikováno 
k prevenci atak hypoperfuze při chronické cerebrovaskulární symptomatologii. 
Jednotná metodická doporučení pro prevenci mozkové ztráty zraku nejsou zatím přijata. 
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Glaukom 
 
Epidemiologie 
 
Glaukom je představitelem progredujících optických neuropatií, postupujících v závislosti na věku 
a na vzestupu nitroočního tlaku. 
Postupně degenerují buňky ganglií v sítnici, což hrozí až nezvratnou ztrátou zraku. 
Glaukom je světově známou a uváděnou druhou příčinou ztráty zraku – k roku 2040 globálně 
pravděpodobně postihne až 112 milionů lidí s významnou prevalencí u seniorů. 
Vyžaduje podstatně podrobnější znalosti anesteziologů i konsenzuální doporučení cílených 
postupů a opatření i pro velmi různorodá perioperační období.  
 
 
Glaukom má tři základní typy: 
První typ: 

- Je spojen s vysokým nitroočním tlakem; nitrooční tlak je 22 mm Hg a vyšší 
- Je zastoupen v 80 % a často je v úvodní fázi asymptomatický  
- Pojí se s rodinnou anamnézou; zužuje se zorné pole  
- Je predilekční v pokročilém věku  

Druhý typ je spojen s normálním nitroočním tlakem 
Třetí typ znamená spojení s akutním uzávěrem úhlu mezi duhovkou a rohovkou a představuje 
akutní formu náhlého vzestupu nitroočního tlaku. 
 
Terapie 
 
Základním terapeutickým požadavkem je snížit nitrooční tlak. Skupinově se užívají antagonisté 
beta-adrenergních receptorů nebo inhibitory anhydrázy, které omezují produkci nitrooční 
tekutiny. Další možností je podání prostaglandinů, popř. alfa-adrenergních agonistů. 
Chirurgický miniinvazivní postup zahrnuje drenáž, trabekuloektomii. 
 
Předoperační vyšetření a anesteziologický postup 
 
Základní anesteziologický pohled se zaměří na rizika omezení zrakové ostrosti, omezení zorného 
pole v důsledku zvýšení nitroočního tlaku. 
 
K nepříznivým iatrogenním faktorům patří poloha těla se snížením hlavy o 10 °, a to již po 
8 minutách. Validní klinické studie jsou nicméně vzácné a nesourodé. Totéž se týká peroperačního 
polohování hlavou níže nebo uložení do pronační polohy u pacientů s glaukomem. 
Nitrooční tlak stoupá při pronační poloze vlivem zvýšeného nitrohrudního tlaku a funkčním 
reaktivním mechanismem hrudní stěny.  
Poloha hlavou výše a aplikace účinných očních kapek, indikovaných oftalmologem, tlak sníží 
Robotická laparoskopická prostatektomie nebo hysterektomie ve strmé Trendelenburgově poloze 
se 25°až 45° snížením hlavy zvýší nitrooční tlak vzestupem episklerálního žilního tlaku. 
Klinické studie jsou dosud nekonzistentní, mají i kontroverzní výsledky při tříměsíční pooperační 
kontrole. 
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Anesteziologická doporučení pro pacienty s glaukomem, popř. s rizikem akutního glaukomu 
 
Většina dosavadních studií se soustředí na peroperační změny nitroočního tlaku. Vzácné jsou 
studie, zaměřené na pronační a Trendelenburgovu peroperační polohu. 
 
Základní jednoduché doporučení 
 
Významným údajem není pouze nitrooční tlak, ale především hodnota středního – perfuzního 
tlaku v oku. Ten podle oftalmologických zkušeností může být rizikovým faktorem pro progresi 
zrakového deficitu. 
Oční perfuzní tlak je přibližným rozdílem mezi středním arteriálním tlakem a nitroočním tlakem. 
Základním doporučením je udržovat systémový krevní tlak na běžné předoperační úrovni 
a hodnotě i v situacích, kdy je z chirurgické peroperační indikace nutná pronační nebo 
Trendelenburgova poloha. 
Předchozí medikace, snižující nitrooční tlak, pokračují u pacientů s glaukomem až do předoperační 
fáze. 
 
Perioperační glaukom s kritickým akutním uzávěrem úhlu 
 
Uvedená akutní příhoda je vzácnou perioperační komplikací, která ovlivní zrak. Poprvé byla 
popsána v roce 1957. Indikuje okamžitý postup při bolesti v oku, nástřiku spojivky s rozmazaným 
viděním, s vizuálními halo-efekty. Zornice je fixována se středním až lehce rozšířeným průměrem, 
je zřejmý edém rohovky. Přidružují se bolest hlavy a nauzea/zvracení. 
 
K rizikovým faktorům se řadí: anamnéza glaukomu, genetická predispozice, ženské pohlaví, asijská 
etnicita, pokročilý věk a charakteristický oční nález. 
Studie jsou vzácné a vedou v nich kazuistiky. 
 
Nevhodné anesteziologické medikace zahrnují parasympatolytika nebo sympatomimetika: 
atropin, skopolamin, efedrin, epinefrin, dále stimulancia stresu, aktivátory sympatiku 
a mydriázu. 
 
Akutní konziliární doporučení zkušeného oftalmologa je plně indikováno – má nejčastěji za cíl 
rychle snížit nitrooční tlak. 
 
Pacienti se zhoršeným, omezeným zrakem 
 
U nevidomých pacientů vypadne cirkadiánní rytmicita, závislá na vnímání světla/tmy, spánku – 
bdělosti a se změnami nálady. Může dokonce vyžadovat agonistu receptoru melatoninu 1 a 2. 
Kombinace s anestezií a s anestetiky jsou však minimálně popsány. 
 
Informovaný souhlas často vyžaduje auditivní, nikoli písemnou formu. Pacient může připojit 
při nevidomosti pouze svou „značku“; není vyžadován celý čitelný podpis. 
 
Souhrn 
 
Rozsáhlý text s řadou tabulek a podrobných doporučení a s množstvím citací se věnuje projevům, 
riziku glaukomu, volbě akutních postupů, 
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Oční choroby mají velký význam pro kvalitu života (QoL) pacientů, a to tím spíše v situacích, kdy 
jsou indikovány nutné a často neodkladné chirurgické výkony/intervence.  
 
Ohrožení má široký záběr – od poranění rohovky až po riziko náhlého a dokonce trvalého 
oslepnutí. Prevence je možná při keratopatiích. 
Studie nejsou obecně přesně validní a účinná opatření k zábraně ischemické optické neuropatie 
nejsou jednotně navržena a přijata. 
Situace vyžadují personalizovaná konsenzuální konzilia anesteziologů s oftalmology i klinickými 
farmaceuty a přesvědčivou dohodu s operatérem i pacientem. 
 

ROTH, Steven, Heather E. MOSS, Thasarat S. VAJARANANT, et al. Perioperative Care of the Patient with Eye 

Pathologies Undergoing Nonocular Surgery. Anesthesiology [online]. 2022, 137(5), 620–643 [cit. 2023-03-

02]. ISSN  0003-3022. Dostupné z: doi: 10.1097/ALN.0000000000004338. 

 

Obrazový materiál převzat z Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schematic_diagram_of_the_human_eye_multilingual.svg 

 
Klíčová slova: Oční patologie a volba anestezie; Oční komplikace a nežádoucí účinky při non-
okulárních chirurgických výkonech 
Key words: Eye pathology and choice of anaesthesia; Ocular complications and adverse events 
during non-ocular surgery 
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Varia 

Exozomy omezují perioperační vznik orgánové dysfunkce 

Co mne nezabije, to mne posílí. F Nietzsche, 1888 
 
Výzkumy na zvířatech se srovnatelným teplokrevným organismem a s jeho reakcemi se věnují 
cílené ischemické prekondici před následným a očekávaným závažným inzultem jejich organismu. 
Metoda s preventivním užitím tzv. exozomů tím umožní pouze značně omezenou multiorgánově 
nepříznivou reakci, tj. probíhající jinak odborně uznávanou formou ischemie - reperfuze 
v experimentálních podmínkách srdce, plic, ve střevech, v mozku a v ledvinách. Metodu však nelze 
jednoduše přenášet na lidský organismus. Univerzitní výzkumné týmy ze Stanfordu (USA) 
a Birminghamu (UK) se ujaly s využitím devíti citací přehledu o současné situaci a o další 
perspektívě metody.  
Zatím jsou k dispozici výsledky experimentálních výzkumů na hlodavcích, které se věnují především 
úspěšné prekondici při ischemii myokardu. 
 
Exozomy jsou malé, secernované váčky, charakterizované svým účinkem jako orgánová mimetika 
s úkoly aktivace při inzultu a tím chránící uvedené orgány před poškozením a funkčním selháváním 
typu MODS. Účinkují extracelulárně; jsou velikosti 30 – 150 nm; jsou vylučovány eukaryotickými 
buňkami a jsou vybavené možností vzájemné buněčné komunikace. Obsahují řadu mediátorů, 
chránící buňky organismu před poškozením. Naše znalosti o nich jsou zatím omezené; jsou 
studovány především v pokusech na malých hlodavcích.  
V budoucnost se jejich užití může příznivě uplatnit i v perioperačním období v prevenci 
multiorgánových dysfunkcí. 
V lidském organismu jsou nicméně orgány, rezistentní vůči ischemické prekondici. Minimálně je 
aktivují klinické stavy, spojené s diabetes mellitus, hypertenzí a se srdečním selháváním. 
 
Jsou výzvou pro studium perioperačních průběhů, a to zejména u křehkých pacientů s malou 
somatickou rezervou. Pro ně by představovaly ochranu především ve stavech ischemie – reperfuze 
s multiorgánovým traumatem. 
 

OWEN, Andrew, Creed M. STARY a Eric R. GROSS. Exosomes as perioperative therapeutics to limit organ 

injury. British Journal of Anaesthesia [online]. 2023, 130(3), 248–250 [cit. 2023-03-02]. ISSN  0007-0912. 

Dostupné z:doi:10.1016/j.bja.2022.12.014. 

 
Klíčová slova: Exozomy; Prevence orgánové dysfunkce  
Key words: Exosomes; Prevention of organ dysfunction 
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Metodické doporučení perioperační péče o křehké seniory 

Přehledná práce autorů akademických pracovišť z Ottawy, Toronta a z Londýna, podpořená 
48 citacemi se věnuje perioperační křehkosti. Ta je velmi handikapujícím stavem a současně 
nepříznivým výhledem zejména u pacientů v jejich pokročilém věku. Vyžaduje komplexní přípravu 
před operačními výkony a intervencemi. Její zásady jsou obsahem odborných, světově přijatých 
systematických metodických doporučení. Předložená studie je v přehledu uvádí a hodnotí. 
Využitá odborná databáze je MEDLINE, Embase, CINAHL s dalšími 14 zdroji z let 2000 – 2001. 
Do zpracování a zhodnocení bylo zařazeno 4 707 citací s 13 metodickými doporučeními, 
vztahujícími se k perioperační péči u seniorů. Důraz hodnocení byl zaměřen především na 
předoperační přípravu u křehkých pacientů. 
 
Byly sledovány především čtyři entity křehkosti: 
- standardizované určení předoperační křehkosti a její zvládání 
- omezení dlouhodobého zavedení močových cévek 
- celkové udržování homeostázy organismu 
- udržování kontaktu a komunikace 
 
Výsledky a závěry nebyly klinicky příliš jednotné a navíc ani příliš uspokojivé. Ačkoli počty 
operovaných a křehkých seniorů narůstají, je k dispozici jen velmi málo metodických doporučení 
pro jejich perioperační péči. Nedostatky jsou významnější v přípravném předoperačním období. 
Trend je velmi významný a vyžaduje daleko podrobnější a cílený multioborový a týmový výzkum. 
Důležitou roli v něm mají anesteziologové, intenzivisté, nutricionisté atd. 
Do náplně jejich odborné činnosti je nutno tento poměrně silně zdůrazňovaný prvek co nejdříve 
a daleko více začlenit. 
 

ENGEL, Jake S., Jason TRAN, Noha KHALIL, et al. A systematic review of perioperative clinical practice 

guidelines for care of older adults living with frailty. British Journal of Anaesthesia [online]. 2023, 130(3), 

262–271 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0007-0912. Dostupné z:doi:10.1016/j.bja.2022.12.010. 

Klíčová slova: Křehký pacient a perioperační příprava a péče 
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Postupující pochopení kognitivních změn a dysfunkcí u seniorů 

V současné době jsou již k dispozici mohutné soubory elektronicky pořizovaných dat na témata 
kognitivních funkcí a dysfunkcí při stárnutí a u výsledných seniorů. Úzce se vztahují i na soudobé 
hodnocení vlivu provedených operačních výkonů, podané celkové, popř. lokoregionální anestezie, 
na pooperační delirantní stavy a na celkové zhoršení kognice. 
 
Soubory údajů je třeba zpracovat ve společném a jednotícím portfoliu. To by mohlo posloužit 
v perioperačním udržování „zdraví a zdravotního stavu a funkcí mozku“. 
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Cílem je snížit, vyloučit riziko rychle se rozvíjející demence a navazující celkové dekondice vlivem 
neurokognitivních změn. Jedná se o komplexní děj, není vyvolán pouhou anestezií a přechodnými 
posuny homeostázy organismu. 
 
Výzkum by měl pokračovat nadále jako jednotný, koordinovaný, mezinárodní se srovnatelnými, 
digitalizovanými soubory. Plnoprávným členem výzkumného týmu by měl pravidelně být i zkušený 
anesteziolog, a to v celém průběhu perioperačního období. 
 

VACAS, Susana. Advancing our understanding of cognitive trajectories in older adults. British Journal of 

Anaesthesia [online]. 2023, 130(3), 250–252 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0007-0912. Dostupné 

z:doi:10.1016/j.bja.2022.12.021. 
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Paliativní témata v intenzivní péči a perspektivy 

Paliativní medicína a její konzultační a konziliární role na lůžkových pracovištích intenzivní péče 
(ICU) je v USA uznávána jako subspecializace od roku 2006. Náplní její činnosti je symptomatická, 
somatická i psychologická podpora kritických pacientů/pacientek v dětském a dospělém věku 
i v pokročilém seniorském věku. 
 
Vztahuje se i na potřeby, očekávání a distresy jejich rodin. Má za úkol v jejich aktuální životní 
situaci - vysoce zátěžové krizi – optimalizovat jejich život, a to nezávisle na jejich chorobě, na 
prognóze a/nebo na dosažitelných cílech intenzivní léčby. Jejím úkolem je přesně identifikovat 
jejich potřebu, zlepšit jejich somatické, psychologické a existenční situace a jejich perspektivy. 
 
Editorial výše uvedené autorky z anesteziologického univerzitního pracoviště v Barlingtonu 
(Vermont, USA) se 14 nejvýznamnějšími světovými citacemi se konkrétně věnuje studii velmi 
početného multioborového autorského týmu (viz citace) a jeho výsledkům o potřebách i o náplni 
paliativní součinnosti u pacientů a u jejich rodin při a po déle trvající hospitalizaci v intenzivní péči 
z různých indikací. 
 
Multioborová studie NEST (Needs at the End-of Life Screening Tool) se skórováním a s výsledným 
zhodnocením je inovativně zaměřená se zhodnocením a s doporučeními podnětných závěrů. Ty se 
týkají pacientů, ale zaměřují se současně i na mentální reakce v jejich rodinách v průběhu 
hospitalizace i za dlouhodobého sledování úspěšně propuštěných pacientů. 
 
V souboru jsou začleněni i členové rodin u pacientů, uměle ventilovaných po dobu delší než 48 
hodin na šesti ICU. Všichni byli sledováni po dobu delší než dva roky. Vyplňovali přehledné 
dotazníky v angličtině v řadě bodů, které považovali za významné: po 3 dnech, po 7 dnech a po 
dalších 3 měsících. 
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Hodnotila se i nálada členů rodiny pacientů. Více než 70 % členů rodin ohlásilo mírné až významné 
potřeby z náplně paliativní péče. Byly komplexní, multifaktoriální. Často u pacientů přetrvávaly 
i v jejich se zlepšujícím a ve zlepšeném klinickém stavu. 
Četné byly stížnosti na diskomfort, na nedostatečné pochopení pacientů ze strany rodiny, na 
neúčast v rozhodování, na nejistotu v očekáváních, na nedostatek duševní/duchovní opory 
a podpory. 
Více než 50 % členů rodin pociťovalo finanční tíseň dlouhého trvání. 
Psychologický stres pociťovala rodina často a často přetrvával i déle než po sledované tři měsíce. 
Byl podporován nedostatečnou sociální oporou a finančním distresem jako zcela samostatný 
fenomén, nezávislý na dalších chorobných obtížích. 
 
Níže uvedená podrobná a rozsáhlá studie početného multioborového týmu autorů výstižně 
dokumentuje, že je třeba, dosud ne zcela konzistentně definované postupy a poskytovaná 
opatření EBM na ICU na řadě úrovní a poté i doma, popř. v ambulantních zařízeních, významně 
doplnit. 
Úkoly zahrnují zdravotní symptomy a obtíže, komunikaci, hovory o EOL momentech včetně 
rozhodování o perspektivě dalšího průběhu. 
 
V 90. letech minulého století a v prvních letech současného století se jim speciálně věnovali 
Puntillo a Nelson; nyní je postupně studují Cox a jeho výzkumní spolupracovníci. Nároky je třeba 
přizpůsobit novým postupům a možnostem intenzivní medicíny, komorbiditám i pokročilému věku 
současných pacientů. 
 
Úvodní studie se věnovaly především strádajícím pozůstalým, zkvalitnění komunikace s nimi, 
etickým problémům. Studie se soustředily na zkrácení hospitalizace, nikoli na navazující domácí 
péči, popř. na pobyty v zařízeních sociální péče. 
Teprve studie na 12 ICU ve Francii (Lautrette 2007) prokázala svým zaměřením, že není úkolem 
paliace se omezovat jen na pacienta s infaustní prognózou. Může cíleně a příznivě ovlivnit i členy 
rodiny, jejich úzkost, depresi, posttraumatický stresový syndrom. Komunikace může rovněž 
významně omezit podávání až abúzus psychotropik. 
 
Téma se hned operativně v intenzivní medicíně a v postintenzivní medicíně neujalo. Dodnes není 
systematicky a správně ukotveno a je málo studováno. Nejsou zveřejňovány zprávy o vlivu 
rozdílných kultur, víry, sociální disrupce a finanční tísně. 
 
V současném světě vysokých nároků na jednotlivce – pacienty, na rodiče dětí, členy závislých rodin 
si dané problémy vyžadují daleko podrobnější nasazení i výzkum, specifické a cílené na klinické 
situace, průběhy i výsledky. 
 
Studie 
 
Studie autorského týmu Cox, Gu, Ashana et al. se tématu podrobně věnuje v rozsáhlé a podrobně 
zpracované prospektivní studii na šesti interně i chirurgicky zaměřených ICU dospělých pacientů 
s umělou plicní ventilací v trvání dvou dnů a delší.  
Výzkumné dotazníky se adresně věnují i jejich rodinám. 
 
Primární výsledek byl dokumentován v 13bodovém dotazníku NEST – Needs at the End of Life. 
Celkové skóre mělo široký rozsah 0 – 130 bodů. 
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Dotazník byl vyplněn členy rodiny s úvodními údaji a dále po 3 a po 7 dnech. Výběrově byl doplněn 
i po 3 měsících. Soustředil se na rozdíly v hodnocení distresu: NEST hodnocení se zlepšením 
o 10 bodů a více, popř. v porovnání se žádným zlepšením. 
 
Na studii se podílelo 159 rodin v průměrném věku 54 let a se 125 ženami (78,6 %), se 34 % 
Afroameričanů. 
K sedmému dnu referovalo 53 pacientů/pacientek (33 %) závažný nedostatek v pokrytí potřeb 
a 22 % dokonce v nejvyšší kategorii NEST. 
Mezi třemi dotazníky (PHQ-9. GAD-7 nebo PTSS) nebyly významné rozdíly NEST (P > 0,15). 
 
Při kontrolách ke třetímu měsíci nebyla úroveň psychologického distresu významně změněna. 
 
Dosavadní výzkumný zájem o danou problematiku kritických pacientů a jejich rodin je dosud 
nízký a navíc zcela nesourodý.  
 
Významně pokulhává za současným heslem humanizace medicíny s komunikací a s podporou 
v průběhu intenzivní medicíny, s následnou intenzivní péčí, s dlouhodobou intenzivní 
ošetřovatelskou péčí, s domácími režimy i s paliativní péčí na konci života.  
 
Má nicméně ve vyspělém zdravotnictví svou specifickou náplň pro lékaře i pro multioborovou 
kategorii NLZP vůči pacientům i jejich rodinám v období hospitalizace, po úmrtí blízkých, popř. 
i v jejich následné ambulantní/domácí péči. 
 

COX Christopher E., Jessie GU, Deepshikha Charan ASHANA, et al. Trajectories of Palliative Care Needs in 

the ICU and Long-Term Psychological Distress Syndroms. Critical Care Medicine [online], 2023, 51(1), 13–24 

[cit. 2023-03-02]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: doi:10.1097/CCM.0000000000005701. 

 

ASLAKSON, Rebecca A. Chuck the Old Compass for a New One: Navigating Palliative Care in the ICU. Critical 

Care Medicine [online], 2023, 51(1), 141–142 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: 

doi:10.1097/CCM.0000000000005722. 
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Tips and tricks – Cave 

Jak zdokonalit výsledky i následné intenzivní a postintenzivní péče? 

Rozsáhlá, narativní, ale svým pojetím instruktivní kazuistika s perspektivními výstupy z pera 
odborníka – lékaře a profesora anesteziologie a intenzivní medicíny na univerzitě v Durhamu 
(Severní Karolina, USA) vznikla původně na základě vlastních a poučných zážitků z intenzivní péče 
(viz foto na obálce čísla). 
 
Sám autor prodělal ve svých 15 letech urgentní kolektomii při ulcerativní kolitidě, která se 
komplikovala septickou kolitidou. Přežil díky pevné vůli a cílenému režimu zachráněného dalšího 
života. V jeho průběhu 27 chirurgických operací a intervencí a s nimi spojených pobytů vždy na 
lůžku pooperační intenzivní péče. 
Zážitky ho motivovaly k zaměření výzkumu, jak optimalizovat cílenou rekondici pohybovou 
i mentální ve strukturovaném programu, a to průběhu lůžkové intenzivní péče i navazujícího 
průběhu. Dosáhl anesteziologického akademického titulu, získal grant i tým angažovaných 
spolupracovníků a dal si za úkol svým myšlenkám a plánům zajistiti podstatné rozšíření.  
 
Je obecně známo, že většina – až 60 % pacientů, vystavených obdobným a opakovaným kritickým 
stavům, komplikacím, se posléze rozvine syndrom posttraumatického stresového syndromu 
(PTSD). Ten pokračuje i po propuštění z úspěšné hospitalizace. Zahrnuje polymorfní 
symptomatologii – nervosvalovou slabost, intoleranci fyzického procvičování, kognitivní dysfunkci. 
Postintenzivní – následná intenzivní péče ale nemá dosud propracované komplexní programy, 
které by všestranně napomáhaly rekondici, obnovení předchozí kvality života. Jejich systém by si 
měl každý pacient, již propouštěný z pracoviště intenzivní medicíny a péče, osvojit již po přípravné 
fázi na lůžku. 
 
Systém a jeho režim zahrnují rekondiční nutrici, fyzioterapii a pozitivní motivaci. Holoorganicky je 
doplňují kauzální léčba i pokračující terapie případných komorbidit a komplikací. 
 
Koncept této inovace byl podpořen v podrobném návrhu i granty a velmi pohotově se rozšířil 
s rámcem intenzivní i následné a postintenzivní péče, a to do kontinuálně pokračujícího života 
a režimu po propuštění z hospitalizace. 
 
Inovace a jejich programy se zahajují již během hospitalizace na lůžku akutní – následné intenzivní 
péče. Vyžadují vybavení, zaškolení, dálkové monitorování, odborné vedení po dobu nejméně čtyř 
týdnů. 
Pokračující studie zařadila prvních 140 pacientů, kteří překonali kritický průběh infekce Covid-19. 
Byl užit jednotný program REMM-HIIT (remotedly monitored, mobile health supported, high-
intensity interval training). 
Program byl pro zařazené pacienty sestaven personalizovaně – aktivními atlety v časovém 
programu 2x týdně na dobu tří měsíců. 
Sám autor návrhů, studie i propagace obdobné formy rekonvalescence prožil. Jeden z jeho 
dokumentačních foto-obrázků, ještě z lůžka intenzivní péče, je využit pro obálku tohoto čísla 
Referátového výběru ARIM. 
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Improving Post-ICU Stay Outcomes: How SCCM’s Discovery Grant Helped Establish an NIH-Funded Study. 

Critical Connections [online]. Society of Critical Care Medicine, 12. 2. 2022 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: 

https://www.sccm.org/Blog/December-2022/Improving-Post-ICU-Stay-Outcomes. 
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Prehabilitace má příznivé výsledky i při závažných operačních výkonech 

V současné době se stále více zdůrazňuje, že v předoperační době je u plánovaných chirurgických 
výkonů různé závažnosti indikována systematická a holoorganicky pojatá a realizovaná příprava. 
Do ní je zejména před náročnými výkony zařazována prehabilitace v novém pojetí. 
Příznivě ovlivní 30denní pooperační mortalitu, možnost propuštění z hospitalizace, délku 
ošetřovací doby v režimu SPAR (Surgical Prehabilitation and Readiness). 
Indikována je zejména u křehkých pacientů, u nichž podle vyjádření operatérů „ pokud nelze 
změnit plánovaný chirurgický výkon, je třeba změnit tyto pacienty“. 
Příprava obsahuje předoperační multidisciplinární program: 
 
Čtyři prehabilitační domény zahrnují: 

- optimálně dosažitelný fyzický stav: fyzioterapie, telemedicínské monitorování při zátěži 
- výkonnost dýchání, úměrné výsledky spirometrie, stop kouření 
- optimalizace nutrice a nutričního stavu; specializované složení 
- mentální pohoda, spánková hygiena, psychopříprava, meditace; screening úzkosti 

a deprese, kontakt se sociálním poradcem 
 
Studie do výzkumného souboru zařadila 100 pacientů ve věku nejméně 70 let. Předpověď 
stanovila nejméně 2 dny potřebné hospitalizace, chirurgické riziko bylo zhodnoceno jako zvýšené. 
 
Z uvedených pacientů jich 54 zvládlo chirurgický výkon a vyplnilo dotazníkové kontroly 
k 30. pooperačnímu dnu. 
Výsledky studie byly předneseny formou abstraktu 57 v roce 2022 na výroční konferenci US 
společnosti pro ERAS. 
Zařazeným pacientům byly předány výukové a instruktážní materiály a 78 % z nich zhodnotilo 
i výsledky. 
U 32,6 % respondentů se zlepšila i spánková hygiena,. 
Sledované parametry vykázaly zlepšení, i když nebylo statisticky významné pro malý počet 
zařazených kompletních respondentů. 
Nejvíce ovlivněn byl počet – medián ošetřovacích dnů s p < 0,01.  
 
Systém komplexní prehabilitace se osvědčil, i když je předběžného rázu. Vyžaduje totiž 
multioborový konsenzuální přístup a tvorbu společných programů prehabilitace. 
 
Důležitou úlohu v přípravě i v realizaci mají i anesteziologové v rámci perioperační medicíny 
a zdokonalené předoperační přípravy formou tzv. guidelines – odborných metodických 
doporučení. Dále se účastní i psychologové a fyzioterapeuti. 

https://www.sccm.org/Blog/December-2022/Improving-Post-ICU-Stay-Outcomes
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Cílem je snížit počet perioperačních a postoperačních komplikací i nutnost opakovaných 
hospitalizací. 
Významnou roli hraje i předoperační nutriční příprava, vedená nutricionisty, a aktivní 
personalizovaná fyzioterapie. 

Prehabilitation Effective, Even for High-Risk Surgeries. Anesthesiology News. Medical Monitor [online] 6. 12. 

2022 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: https://www.anesthesiologynews.com/Medical-Monitor/Article/12-

22/Prehabilitation-Effective-Even-for-High-Risk-Surgeries/68795. 
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Anesteziolog a únava 

Únava v anesteziologickém povolání a při výkonu její klinické náplně se v současné době stále 
důrazněji hodnotí jako rizikový faktor v péči o svěřeného pacienta/pacientku. Nové studie se 
věnují jejímu dopadu na výkon daného povolání a jeho specifit. Obdobná pozornost se stále častěji 
zaměřuje i na kvalitu činnosti anesteziologů s jejich postupujícím věkem. 
Výzkumný tým prostudoval rozsáhlou databázi 118 publikací a třicet z nich zařadil do 
podrobnějšího rozboru. 
Osm z nich konstatovalo únavu v práci a 22 sdělení se přímo věnovalo vlivu únavy na požadovaný 
náležitý výkon povolání anesteziologa. 
Až 60,8 % lékařů jako poskytovatelů anestezie trpělo zvýšenou ospalostí v průběhu denního 
provozu, zvýšená únavnost a únava byly zjištěny až u 73,1 % z nich. 
Únava se podílela na zvýšeném počtu omylů v medikacích i na jejich projevech snížené bdělosti 
a pozornosti při laboratorním psychomotorickém testování. 
Zhoršený byl i výkon tzv. měkkých – netechnických dovedností, a to zejména komunikace v týmu, 
ve zhoršení nálady a ve ztrátě nutně požadované a trvalé pozornosti a soustředění. 
 
Studie v závěrech zdůrazňuje, že je třeba se věnovat i této problematice a vytvořit komplexní 
návrh opatření a postupů, jak profesionální výkonnost preventivně udržovat i v takto náročné 
lékařské specializaci. 
 

SCHOLLIERS, Annelis, Stef CORNELIS, Maurizio TOSI, et al. Impact of fatigue on anaesthesia providers: a 

scoping review. British Journal of Anaesthesia [article in press]. Available online 24 January 2023 [cit. 2023-

03-02]. ISSN 0007-0912. DOI: 10.1016/j.bja.2022.12.011, Dostupné také z: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000709122200736X 
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Pro širší rozhled – Ad informandum 

Xenon – nové podivuhodné inhalační anestetikum 

Doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc. – IPVZ Praha 
 
Plyn xenon objevili v roce 1988 Ramsey a Travers při zkoumání složení vzduchu. Společně s heliem, 
neonem, argonem, kryptonem a radonem tvoří tzv. skupinu inertních plynů. 
Xenon je nejtěžší plyn této skupiny a jako jediný má anestetické účinky za normálního tlaku 
vzduchu. 
S výjimkou radonu je xenon nejvzácnější plyn. Vyskytuje se v atmosféře v koncentraci 0,0000087 
%. Vzácné plyny se v současné době používají v osvětlovacím průmyslu (autolampy, blesková 
světla atd.), v elektronice a laserovém průmyslu, v projektech raketoplánu, v rentgenových 
lampách a v medicíně (měření perfuze orgánů, anestezie). 
Již po desetiletí je používán k měření průtoku plicní tkání a k intrapulmonálnímu rozdělení plynu. 
 
Anestetické účinky xenonu u člověka byly popsány před více než 50 lety Cullenem. Na základě 
těchto pokusů provedli Lawrence a spol. v roce 1946 první pokusy na myších, které prokázaly 
anestetický účinek tohoto plynu. Hodnotu MAC u člověka stanovil Cullen v roce 1951 na 71 %. 
V poslední době velmi stoupá zájem o xenon a jeho použití zejména u vysoce rizikových pacientů 
a u anestézie novorozenců. Vznikly pracovní skupiny v Německu, Holandsku, Francii, Rakousku, 
Švédsku, Rusku a v Japonsku. 
 
Fyzikální vlastnosti 
 
Xenon je bezbarvý plyn, bez zápachu a chuti, náležející do skupiny vzácných plynů. 
V Mendělejevově periodickém systému chemických prvků má číslo 54. Jeho molekulová hmotnost 
je 131,3. Hustota je 4x vyšší než hustota vzduchu a 3,4x vyšší než hustota oxidu dusného. 
Rozdělovací koeficient krev-plyn je 0,14, tedy extrémně nízký ve srovnání s ostatními v anestezii 
používanými plyny, jako je oxid dusný (0,47) nebo sevofluran (0,65).  
 
Centrální nervový systém 
 
Xenon se váže na NMDA receptory jako jsou například diethyléther, oxid dusný, ketamin, hořčík, 
tramadol, petidin nebo metadon. Je to antagonista NMDA receptorů s vysokou afinitou v místě 
glycinu. Nemá psychomimetické účinky jako ketamin. Není neurotoxický a inhibuje neurotoxické 
účinky oxidu dusného a ketaminu. Blokádou glycinových míst v NMDA receptoru vzniká 
anxiolytický účinek. Nestimuluje zvýšené uvolnění dopaminu v nucleus accumbens. Je to také 
kompetitivní agonista serotonergních receptorů, což vede ke snížení výskytu nauzey a zvracení. Na 
úrovni míchy inhibuje xenon nociceptivní odpověď spinálních neuronů. Xenon má 
neuroprotektivní účinky. Také není dosud známo, zda se xenon váže na GABAA-receptor.  
U dobrovolníků dochází po vdechování xenonu v koncentraci 33 % ke zvýšenému průtoku krve 
mozkem o 20 %.  
 
Kardiovaskulární systém 
 
V ovlivnění kardiovaskulárního systému spočívají právě výrazné přednosti anestetika xenonu. Při 
různých vyšetřeních bylo prokázáno, že xenon neovlivňuje srdeční index, krevní tlak ani periferní 
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systémovou rezistenci. Dochází však k mírnému snížení srdeční frekvence. Příčina není známa. 
Nedochází k depresi srdeční kontraktility, jak bylo prokázáno v pokuse na psech s indukovanou 
kardiomyopatií nebo u pacientů s transezofageální echokardiografií. V obou těchto vyšetřeních 
bylo prokázáno, že, na rozdíl od běžně používaných inhalačních anestetik, zde nedochází k depresi 
stažlivosti myokardu. Z vyšetření na zvířatech je známo, že inhalační anestetika ovlivňují buněčný 
iontový proud vápníku. Inhalační anestetika působí inhibici pomalého kalciového proudu 
buněčnou membránou a ovlivnění sarkoplazmatického retikula vede ke snížení hladiny pro 
kontrakci nevyhnutelného ionizovaného kalcia. K tomu přistupuje snížení citlivosti proteinu 
kontraktilních ke kalciu. Výsledkem je negativní inotropní účinek. Naproti tomu i při 80% 
koncentraci xenonu zůstává proud kalciových iontů neovlivněn. Zdá se tedy, že xenon je výhodnou 
látkou právě u těžce kardiálně postižených pacientů nebo v případech, kdy je potřebná vysoká 
hemodynamická stabilita. Xenon nemá negativní účinky na důležité iontové kanály v srdci. 
Xenon ve srovnání s ostatními inhalačními anestetiky působí zvýšení lokálního průtoku krve 
v mozku, ledvinách, játrech a ve střevě. Jeho nasazení by proto bylo účelné v situacích, kdy 
požadujeme zvýšenou tkáňovou perfuzi, např. při plastických operacích s volným kožním lalokem 
nebo také při revaskularizačních operacích. 
 
Dýchací systém 
 
Při pokusech na opicích makak rhesus bylo zjištěno, že již nízké koncentrace xenonu vedou 
ke zpomalení dechové frekvence a vyšší koncentrace až k dechové zástavě. Snížení dechové 
frekvence je kompenzačně zvýšeno dechovým objemem při nezměněném minutovém dechovém 
objemu. Zde vidíme opět rozdíl od ostatních inhalačních anestetik, kde zvýšení dechové frekvence 
vede ke snížení dechového objemu i ke snížení minutového objemu. 
 
Endokrinní a neurohumorální účinky 
 
Boosma a spol. (1990) srovnávali u člověka kardiovaskulární stabilitu anestezie xenonem 
s anestezií oxidem dusným. Během tohoto vyšetření byl podáván fentanyl v případech, že 
arteriální tlak se zvýšil o 20 % oproti výchozím hodnotám. Celkově byla spotřeba fentanylu ve 
skupině s xenonem menší než ve skupině s oxidem dusným. V průběhu výkonu byly určovány 
plazmatické koncentrace adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu, kortizolu i prolaktinu v 11 
časových bodech. Ve skupině s oxidem dusným byly významně zvýšeny hladiny adrenalinu 
a kortizolu oproti skupině s xenonem. Plazmatické koncentrace dopaminu byly u obou skupin 
nezměněné. 
 
Mutagenita a teratogenita 
 
Vyšetření na fetotoxicitu ukázala zřetelně menší výskyt poškození tkání a tvorbu deformit během 
časného těhotenství ve skupině s xenonem proti kysličníku  dusnému. 
Je tedy pravděpodobně vhodný u těhotných pacientek v časných fázích těhotenství. Dosud však 
neexistují žádné zprávy o změnách placentární perfuze vlivem xenonu. 
 
Gastrointestinální systém 
 
Na rozdíl od oxidu dusného nedifunduje xenon do uzavřených tělových dutin. Například při ileu 
a použití oxidu dusného došlo v experimentu na praseti k narůstání objemu střeva o 100 %. 
To může vést k operačně-technickým problémům. 
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Naproti tomu bylo dokázáno, že při užití xenonu nedochází k těmto jevům. V modelu ileu u minipig 
bylo prokázáno, že přírůstek objemu střeva při anestezii xenonem je v podstatě stejný jako při 
totální intravenózní anestezii. 
 
Finanční náklady 
 
V současné době stojí 1 litr xenonu přibližně 10 dolarů nebo v EU 15-20 euro. Jestliže použijeme 
uzavřený dýchací okruh, není xenon tak drahým anestetikem, jak bychom očekávali. Množství 
xenonu absorbovaného tkáněmi je malé a je výsledkem extrémně nízké rozpustnosti tohoto plynu. 
Technická inovace produkce xenonu a rostoucí použití může vést ke snížení ceny. 
 
Použití xenonu má dva hlavní aspekty: medicínský a ekologický. Xenon není skleníkovým plynem, 
a nepřispívá tedy ke globálnímu oteplování. Je také nereaktivní, a neovlivňuje proto ozonovou 
vrstvu jako oxid dusný nebo inhalační anestetikum. Produkce 1 l xenonu však vyžaduje energii 
220 watthodin, což je milionkrát více než pro oxid dusný. Xenon je získáván purifikovanou 
frakcionovanou destilací tekutého vzduchu, což vyžaduje opakované zahřívání, chlazení a tlakové 
procesy. Tyto velké energetické náklady a podíl oxidu uhličitého snižují jeho výhody při ovlivňování 
životního prostředí. Na druhé straně je možno použitý xenon opět recyklovat.  
 
Navrhované indikace použití xenonu 
 
– Vysoce rizikoví pacienti s kardiovaskulárním onemocněním. Rychlý nástup a rychlé odeznění 
účinku, minimální ovlivnění oběhového systému. 
– Anestezie těhotných a kojících matek pro nízkou teratogenicitu a toxicitu a protože se xenon 
rychle vylučuje z organismu. 
– Pacienti s těžkými poruchami jater nebo ledvin. Xenon má velmi nízkou toxicitu a zabezpečuje 
dobrou perfuzi orgánu. Z těchto důvodů ho lze také použít při mikrorekonstrukčních cévních 
operacích a při plastických operacích s volným kožním lalokem. 
– Anestezie novorozenců a nezralých dětí – rychlý nástup a odeznění účinku. 
– Použití xenonu u traumatických pacientů v šoku. Výhodou je chybějící kardiovaskulární deprese, 
rychlé zotavení, lepší perfuze orgánu. 
 
Inhalace xenonu v subanestetických koncentracích ve směsi s kyslíkem 
 
V České republice je několik soukromých zdravotnických zařízení, která poskytují inhalaci 
subanestetických koncentrací xenonu. Koncentrace se pohybuje zpravidla mezi 15-25- 30 %. 
Účinek nastupuje za několik minut po inhalaci. Doznívající účinek trvá přibližně 48-80 hodin. 
Terapeutický účinek opakovaných inhalací se sčítá. 
 
Na počátku inhalace cítí člověk velmi silně příliv vnitřní energie, která je velmi uklidňující. Tato 
energie se rozlévá do celého těla. Dochází k celkovému splynutí jednotlivých tělesných částí do 
jediného pocitu velmi zesíleného vlastního vědomí. Při vyšší koncentraci xenonu je pocit rozpínání 
vědomí velmi silný. Někdo pociťuje spojení s nekonečnem. Postupně nastupuje stav vysoké 
blaženosti. Ukončení inhalace je spojeno se zastavením přítoku mentální aktivační energie. 
 
V následujících dnech i po opakovaných terapiích pociťujeme vyšší úroveň jak fyzické tak mentální 
energie i výrazně vyšší spojení s naším tělem při zdánlivě běžných životních situacích (krásná 
příroda, dojímavý film) a intenzivně prožíváme tyto běžné situace. Obecně se tyto pozorovatelné 
účinky ztrácejí po 4-6 týdnech po terapii, nicméně jemnější změny osobnosti jak v mentální tak 
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v spirituální úrovni zůstávají zachovány. Anxiolytický účinek nastupuje mezi 15-30 %, na akustické 
vjemy nereaguje pacient od koncentrace 50 % procent, na optické vjemy od koncentrace 40 %, 
vnímání sebe samého od 50 %, ztráta reakce na bolestivý podnět od 50-60 %, dobrá nálada a pocit 
opojení je nejvýraznější mezi 15-30 %. 
 
Indikací je celá řada. Při chronické bolesti snižuje inhalace xenonu dávkování analgetik. Zmírňuje 
záchvaty migrenózních bolestí hlavy, zkracuje délku odeznění abstinenčních příznaků při 
alkoholismu a dalších drogových závislostech a urychluje proces hojení ran. Je to přírodní 
antidepresivum a anxiolytikum, působí okamžitě a nemusíme čekat na účinek jako při podání 
dalších antidepresiv. Zmírňuje následky posttraumatické stresové poruchy, je používán k léčbě 
záchvatu paniky a úzkostných poruch. Působí příznivě při poruchách spánku a při chronickém 
únavovém syndromu. 
 
Použití xenonu v boji proti terorismu 
 
Xenon je navrhován jako prostředek proti teroristům v těsně uzavřených prostorách (letadla, kina, 
kabiny). Výhodou je rychlý nástup; výraznou nevýhodou je vysoká cena. Je také používán při 
výcviku speciálních sil vojáků spojených s výkonem úkolů vyžadujících vysokou výkonnost 
a soustředění sil. 
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Mateřská mortalita, bezpečný potrat a anesteziolog – jiný úhel pohledu 

Reprodukční medicína a perinatologie se rozvíjejí i vědecky a jejich témata pozoruhodně přesahují 
i do anesteziologie, do její klinické praxe i výzkumu. 
 
Téma ženského autorského týmu z USA, UK a Austrálie s podporou 15 studií a s jejich statisticky 
propracovanými a vyhodnocenými soubory se věnuje především začátku gravidity, potratům, 
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přerušením těhotenství a jejich anesteziologickému doprovodu i celkovým momentům související 
mateřské morbidity a dokonce mortality.  
Odráží především statistická fakta, poměry a medicínskoprávní aspekty ze zemí autorek, má 
nicméně širší dosah k přesnější orientaci o celém tématu. 
 
Mortalita ve spojení s těhotenstvím je na předním statistickém místě u žen ve fertilním věku.  
 
Nejvyšší zastoupení mají v tomto směru velmi chudé země. V zemích podstatně bohatších jsou 
sledované a uváděné údaje obecně nižší, přesto i v nich má nejvyšší zastoupení komplikací, 
morbidity a mortality zastoupení podle rasy, etnicity a u žen – imigrantek. V Anglii je kupříkladu 
u imigrantek údaj čtyřnásobně vyšší, v USA je vyšší třikrát. 
 
Do mortality zasahuje i ne-bezpečný potrat až v 17 % mortality. Na příčinách se podílejí 
komorbidity žen, krvácení a sepse. 
 
Nejčastějšími komplikacemi v prvním trimestru gravidity při chirugicko-gynekologických 
výkonech, u nich jako rizikových až vysoce rizikových těhotných jsou anesteziologické příčiny 
s různými projevy. 
 
Restrikce legálních přerušení těhotenství zvyšuje závažnou morbiditu i mortalitu, jak se eviduje 
v různých státech USA podle přísnosti jejich zákonných restrikcí v tomto směru. 
Rozdíly mortality podle statistik jsou právě v tomto směru v různých státech USA mezi 
25,4/100 000 ve státech s restrikcí a v 17,0/100 000 gravidit v protektivně postupujících státech 
USA. Mateřská morbidita je naopak v opačném poměru. Oba údaje jsou zde vyšší specificky 
u hispánských a u afroamerických černošských žen.  
Studie v restriktivních režimech mají i vyšší perinatální mortalitu. 
 
British Journal of Anaesthesia – BJA proto prezentuje dostupné údaje i jejich vztahy, a to i vůči 
anesteziologii a anesteziologům v různých zemích, s různými etniky i rozvrstvením žen jako 
časné upozornění na rizika i možné nejen odborné, ale i medicínskoprávní a forenzní 
komponenty případů.  
 
Zdůrazňuje poměrně novou zastřešující výzvu „safe abortion care“ i když se od jednotlivých 
masmediálních, pouličních reakcí o svobodě rozhodování, vedených z odlišných pohnutek, zcela 
distancuje.  
Předkládá nicméně rizika i výzvy, které se plně dotýkají i anesteziologů a jejich péče v celém 
období gravidity a v časné perinatologii. 

WONG, Cynthia A., Helen F. GALLEY a Kate LESLIE. Maternal mortality, safe abortion, and the anaesthetist. 

British Journal of Anaesthesia [online]. 2022, 129(6), 833-835 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0007-0912. Dostupné 

z:doi:10.1016/j.bja.2022.08.020. 

Klíčová slova: Mateřská morbidita a mortalita – rozdíly; Hnutí za „Safe abortion care“ 
Key words: Maternal morbidity and mortality – differences; „ Safe abortion care“ movement 
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Management akutní pooperační bolesti v rámci studií budoucích všeobecných 

sester a zdravotnických záchranářů na Fakultě zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice 

Mgr. Červenková Zuzana, Ph. D. 
 
Na fenomén bolesti lze nahlížet mnoha pohledy. Můžeme se jí zabývat z pohledu fyziologa 
a patofyziologa, farmakologa, algeziologa, internisty, chirurga. Jiné hledisko volí pacient či jeho 
nejbližší. Z jiného úhlu pohledu na bolest nahlíží sociální či kulturní antropolog, filozof, psycholog, 
nebo umělec. Studenti připravující se na nelékařská zdravotnická povolání se s bolestí jinou, než 
svou vlastní, často setkávají až na odborné praxi.  
 
Naši studenti, budoucí zdravotničtí záchranáři a všeobecné sestry, se zabývají bolestí v rámci svých 
budoucích kompetencí, mezi něž patří nejen management bolesti, ale i management kvality 
poskytované péče.  
  
Z vyhlášky 55/2011 (1) mimo jiné vyplývá, že nelékařští zdravotničtí pracovníci poskytují zdravotní 
péči v souladu s právními předpisy a standardy, provádí zápisy do zdravotnické dokumentace, 
všeobecné sestry analyzují, zajišťují a hodnotí kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské 
péče. Tyto i mnohé další činnosti úzce souvisí s managementem kvality poskytované péče, který 
vede ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, ale také jeho bezpečnosti a k jeho spokojenosti 
s péčí.  
 
Ke zvyšování kvality poskytované péče přispívá mimo jiné i zařazení této problematiky 
v pregraduálním vzdělávání zdravotníků. Toto vzdělávání je na Fakultě zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice (FZS UPCE) zaměřeno na kvalitu a bezpečí poskytované péče obecně, ale i na 
konkrétní indikátory kvality. Mezi indikátory kvality v mnoha zdravotnických zařízeních patří 
i hodnocení intenzity bolesti a spokojenosti pacientů s tišením bolesti. Originální ošetřovatelský 
indikátor podle American Nurses Association se nazývá „Spokojenost pacientů s managementem 
bolesti“. Pacient hodnotí, jak dobře zdravotnický personál tiší jeho bolest a uvádí své názory na 
vybrané aspekty bolesti (2). 
 
Proto se téma managementu bolesti dlouhodobě promítá do témat kvalifikačních prací studentů 
FZS UPCE pod vedením více akademických pracovníků. Konkrétně pod vedením autorky tohoto 
článku vypracovávali bakalářské práce budoucí zdravotničtí záchranáři a všeobecné sestry, a to 
v součinnosti s pracovníky spolupracujících zdravotnických zařízení. 
 
Teoretické části prací zohledňovaly všechny tři dimenze výukových cílů. Kognitivní cíle byly 
zaměřeny na definici bolesti, její fyziologii a terapii. Psychomotorické cíle byly zaměřeny na 
dovednosti, na vysvětlení konkrétních technik hodnocení a terapie bolesti. Afektivní cíle byly 
směřovány k pochopení ošetřovatelské problematiky související s akutní bolestí, na konkrétní 
úlohy nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci managementu bolesti a na postoje 
zdravotnických pracovníků k pacientům s bolestí.  
 
Průzkumné části prací byly vytvářeny na základně spolupráce s konkrétními zařízeními a byly cíleny 
například na následující oblasti: hodnocení intenzity akutní pooperační bolesti u pacientů na 
odděleních standardní i intenzivní péče, návaznost hodnocení bolesti po překladu na jiné oddělení, 
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spokojenost pacientů s tišením jejich pooperační bolesti, management akutní bolesti u klientů 
domova pro seniory či management procedurální bolesti. 
Zjištěné informace byly předávány kompetentním manažerům jednotlivých oddělení. Využití 
výsledků jednotlivých prací bylo dále plně v jejich kompetenci. Výsledky mohou přispět ke zlepšení 
managementu bolesti na těchto odděleních, protože bolest je vždy subjektivní, nepříjemnou 
zkušeností každého pacienta a nárok na co nejlepší léčbu bolesti je jeho právem.  
 
Teoretická východiska pro vypracovávání kvalifikačních prací 
 
Jednoduchým a z hlediska komunikujících pacientů vhodným pojetím je, že bolest je to, co říká 
pacient. Výstižnější byla definice IASP (International Association for the Study of Pain), která 
vznikla v roce 1979 a byla aktuální až do roku 2020. IASP v roce 2018 vytvořila novou definici 
a vyzvala odbornou veřejnost k připomínkování. Problematická část původní definice byla, že je 
bolest „popisována“. Hlavním argumentem bylo, že neschopnost komunikace neznamená, že 
člověk necítí bolest. Asociace poukazovala na to, že bolest je ryze subjektivní prožitek a každý 
jedinec aplikuje pojem „bolest“ ve svém životě svým vlastním způsobem. Nová definice byla po 
diskusích v odborných kruzích zveřejněna v červnu 2020 na webových stránkách IASP (3).  
 
Vzhledem ke složitosti chápání bolesti je nová definice kombinací vyjádření jednou větou, jako 
tomu bylo doposud a šesti klíčových poznámek, které vytváří kontext celé problematiky.  
 
V českém prostředí publikoval změnu definice Kozák (4), v jeho překladu zní: „Bolest je nepříjemná 
smyslová a emocionální zkušenost spojená se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně 
nebo podobná té, která je se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně spojena“. Definice je 
v originále i českém překladu doplněna poznámkami: 
1. Bolest je vždy osobní zkušenost, která je v různé míře ovlivněna biologickými, psychologickými 
a sociálními faktory. 2. Bolest a nocicepce jsou dva různé pojmy. Bolest nelze odvodit pouze 
z aktivity senzorických neuronů. 3. Jednotlivci se prostřednictvím svých životních zkušeností učí 
pojmu bolesti. 4. Je třeba respektovat sdělení jednotlivce o tom, že prožívá a cítí bolest. 
5. Přestože bolest obvykle plní adaptivní roli, může mít nepříznivé účinky na funkční, sociální 
a psychologickou rovnováhu. 6. Slovní popis je pouze jedním z několika projevů chování, které 
vyjadřuje bolest; neschopnost komunikace nevylučuje možnost, že člověk nebo zvíře pociťuje 
bolest. 
 
Management bolesti má vést k minimalizaci pacientova utrpení. Jde především o měření intenzity 
bolesti s ohledem na pacientovu subjektivitu, přehodnocování intenzity bolesti po intervenci, 
komunikaci s pacientem zaměřenou na jeho potřeby, ale i mnoho další úkonů podle kompetencí 
jednotlivých zainteresovaných zdravotnických pracovníků. Zážitek bolesti je vždy subjektivní, je 
spojen s tělesným i psychickým prožíváním. Přítomnost, resp. nepřítomnost bolesti by nikdy 
neměla být považována za objektivní při hodnocení stavu člověka. I přes snažení mnoha vědců, 
zdravotníků a jiných odborníků se nedá fenomén bolesti studovat naprosto objektivně. Ale ani 
objektivní patofyziologické známky bolesti nepomohou porozumět jejímu prožívání člověkem. 
I přes to se snažíme při péči o pacienta bolest alespoň částečně objektivizovat, popsat, přiřadit jí 
nějakou číselnou nebo grafickou hodnotu. Důvodem, proč to je nutné, je potřeba sjednotit jazyk 
osob poskytujících péči mezi nimi navzájem a s jazykem pacienta či jeho blízkých. Dále také, ukázat 
efektivitu intervencí. 
 
Bolest je považována za pátou vitální funkci a měla by být sledována stejně jako vědomí, krevní 
oběh, dýchání a vnitřní prostředí (5). Jako nejspolehlivější se i nadále jeví hodnocení bolesti 
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samotným pacientem. Hodnocena a zaznamenávána musí být pravidelně a musí na ni být 
adekvátně reagováno (6). U dospělých pacientů jsou často využívány různé numerické škály, slovní 
škály či vizuální analogová škála. V Česku jde nejčastěji o škály, jejichž hodnotám jsou přiřazována 
čísla od 0 do 10. 
Z hlediska posuzování adekvátnosti tišení APB je třeba určit akceptovatelnou číselně vyjádřenou 
intenzitu bolesti. V literatuře lze najít názory, že by nemělo jít o překročení hodnot 3 nebo 4 na 
desetistupňové škále. Např.: hodnota VAS nemá být větší než 3 v desetistupňové škále (7); 
hodnoty 4 a více by měly vést k navýšení léčby (6).  
 
Management akutní pooperační bolesti na standardních odděleních chirurgického typu 
 
Ve spolupráci s autorkou článku a zdravotnickými pracovníky se problematikou zabývalo od roku 
2018 do roku 2021 celkem 9 studentů (8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16). V článku je tedy popisováno 
9 souborů, a to ze třech různých nemocnic. Nemocnice byly podobné velikosti a s podobnou 
skladbou pacientů.  
 
Cíle kvalifikačních prací těchto studentů byly velmi podobné. Každý student vypracovával svoji 
práci sám, avšak tyto cíle byly pro studenty shodné:  
 
1. Zjistit, jakou intenzitu bolesti udávají pacienti v pooperačním období (9 studentů). 
2. Zjistit, zda byli pacienti spokojeni s tišením jejich akutní pooperační bolesti (9 studentů). 
3. Zjistit, jakou intenzitu bolesti pacienti očekávali před operací (8 studentů). 
 
Před zahájením práce všichni studenti získali písemné souhlasy manažerů nemocnic s prováděním 
průzkumných šetření a s využitím dat v kvalifikační práci. Studenti provedli v 8 případech 
polostrukturované rozhovory s pacienty s využitím záznamového archu, v jednom případě šlo 
o dotazníkové šetření. Ve všech případech byla dále využita data ze záznamů poanestetické péče či 
denních dekurzů pacientů, a to za dodržení pokynů manažerů, za kontroly písemného souhlasu 
pacienta při přijetí a následně ještě po ústním souhlasu pacienta v den sběru dat. Data byla 
získávána v anonymizované podobě a nelze je zpětně spojit s konkrétními pacienty. Šlo celkem 
o 382 pacientů, z nich bylo 235 žen a 147 mužů.  
 
Věková rozmezí pacientů jsou uvedena v tabulce 1. 
 
Tab. 1 – věkové rozpětí pacientů účastnících se průzkumu 

Věkové rozmezí (roky) Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

18 až 30 65 17,02 

31 až 45 107 28,01 

46 až 60  95 24,87 

Více než 60 115 30,10 

  Celkem   382 100 

 

 
Všichni pacienti, kteří byli zařazení do vzorku, resp. kteří byli osloveni, museli splňovat tato kritéria 
pro zařazení: věk 18 let a více, operační výkon s hospitalizací nevyžadující následnou 
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anesteziologickou péči (kromě pobytu na dospávací jednotce), GCS 14–15 v době sběru dat, 
stabilizovaný stav, souhlas se zařazením do průzkumu a ochota spolupracovat. 
 
V případě pacientek na oddělení gynekologie nešlo zákroky spojené s porodem, kdy prožívání 
bolesti a spokojenost pacientek s managementem bolesti ovlivňuje více důležitých faktorů než 
u jiných operací. Ke zpracování byla zařazena pouze data od těch pacientů, kteří na začátku 
průzkumu splnili kognitivní test. Ten byl zadán všem pacientům a žádnému nebyl z etických ani 
kompetenčních důvodů výsledek studentem sdělen. Až v době analýzy dat byly vyřazeny dotazníky 
či záznamové archy pacientů, kteří test nesplnili. 
 
U všech pacientů byla zaznamenána intenzita akutní pooperační bolesti v době přijetí z operačního 
sálu na dospávací jednotku. Na té setrvávali pacienti hodinu či dvě, podle organizace práce 
v jednotlivých nemocnicích. Následně byla zaznamenávána intenzita bolesti 2, 8 a 24 hodin po 
operaci. Volba osmé hodiny souvisela se zvyšováním intenzity bolesti při mobilizaci (17), která 
bývá zahajována od odpoledních hodin dne operace do dopoledních hodin prvního pooperačního 
dne. Dalším faktorem byl předpoklad doznívání účinků silných analgetik podaných v prvních 
hodinách po operaci. Podle typu podaného analgetika je to 4–8 hodin. Celé období 24 hodin bylo 
zvoleno proto, že jde o období rizikové, s vyšší mírou vzniku komplikací (18). V tomto období je 
také pacienty udávána bolest nejvyšší intenzity (19). 
 
Intenzita bolesti byla hodnocena na škálách od 0 do 10, kdy 0 = žádná bolest a naopak 7–10 = silná 
bolest. Studenti pracovali s daty od jednotlivých pacientů, ale počítali též aritmetické průměry 
intenzity bolesti u celých souborů v jednotlivých sledovaných obdobích. Vzhledem k charakteru 
bakalářských prací byla využita tato hodnota. Autorka článku si je vědoma toho, že jde 
o diskutovanou problematiku, a že data získaná pomocí škál, kdy jsou k informacím kvalitativního 
typu přiřazovány číselné hodnoty, nelze vždy považovat za data intervalová. 
 
Z výsledků jednotlivých prací plyne, že není akutní pooperační bolest u všech pacientů dostatečně 
tišena. Bezprostředně po operaci byly zaznamenány odlišné výsledky týkající se intenzity bolesti. 
Tyto rozdíly plynou pravděpodobně z různého přístupu k anestezii a analgezii na operačním sále ať 
už v nemocnicích jako takových, nebo u jednotlivých anesteziologů. Aritmetický průměr intenzity 
bolesti se pohyboval od hodnot 2,00 až do 4,88. I počet pacientů s akceptovatelnou intenzitou 
bolesti (0–4) se lišil. V jednom souboru bylo zaznamenáno přes 90 % pacientů s adekvátně tišenou 
bolestí, v jiném ale 44 % pacientů s intenzitou vyšší než 4.  Ve všech souborech se vyskytovali 
pacienti s intenzitou 7 až 10. 
 
V následujících časových obdobích již byly výsledky studentů shodné či téměř shodné. Při 
propuštění pacienta z dospávací jednotky na standardní oddělení byla intenzita bolesti na 
nejnižší úrovni za celé sledované období. Většina pacientů neudávala bolest, či udávala bolest 
v intenzitě 1 – 2 (aritmetický průměr od 1,00 do 2,10). Šlo o jednu či dvě hodiny od konce operace. 
Jak již bylo uvedeno, na dospávací jednotce setrvávali pacienti jednu či dvě hodiny podle 
organizace práce v jednotlivých nemocnicích. 
 
Bohužel se následně nepotvrdil kontinuální pokles intenzity bolesti. 8 hodin po operaci byl 
aritmetický průměr intenzity bolesti 3,50–5,00. Neakceptovatelné hodnoty intenzity bolesti 
udávalo 8 hodin po operaci 32,5 až 44 % pacientů. Byli to i pacienti, kteří měli doposud nízkou 
nebo žádnou intenzitu bolesti. Ani v jednom případě nebyl pozorován klesající trend u celého 
souboru. Tři pacienti uvedli hodnotu 9.  
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Ani 24 hodin po operaci nebyla situace pro všechny pacienty uspokojivá. Aritmetický průměr se 
pohyboval od 2,5 do 2,88. Četnost pacientů s neakceptovatelnými hodnotami bolesti se 
pohybovala od 15 do 47 %. Intenzita bolesti těchto pacientů nabyla většinou hodnot 5 až 7. Jeden 
pacient uvedl hodnotu 8 a jeden hodnotu 9. Ve dvou souborech nebyl žádný pacient zcela bez 
bolesti (nebyla zaznamenána nula).  
 
Dotázaní pacienti vyjadřovali souhlas výrokem, že jim je jejich akutní pooperační bolest adekvátně 
tišena, že jsou s jejím tišením spokojeni, a to na škále s těmito možnostmi: zcela souhlasím, spíše 
souhlasím, spíše nesouhlasím, zcela nesouhlasím. 
 
Možnost, zcela souhlasím, či spíše souhlasím, uvedlo od 88 do 100 % pacientů. Tyto možnosti volili 
často i pacienti, kteří během čtyřiadvacetihodinového období po operaci pociťovali 
neakceptovatelné hodnoty intenzity bolesti. 
 
Třetí cíl se týkal pouze osmi souborů pacientů, šlo o 332 pacientů, z toho 202 žen a 130 mužů, 
s věkovým zastoupením shodným jako v tabulce 1. Bolest sice k operaci do určité míry patří, ale 
protože se pacienti přicházející na operaci často bolesti bojí, zajímalo nás, s jakými očekáváními 
přicházejí. Pacienti si měli vybrat na škále: žádná, nepatrná, mírná, střední, strašná, zcela 
nesnesitelná. Nejčastěji pacienti uváděli střední intenzitu bolesti. Četnost tohoto očekávání se 
pohybovala od 22,5 % do 62,0 %. Dále pacienti nejčastěji očekávali bolest mírnou či strašnou. Ve 
všech osmi souborech pacienti nakonec prožili menší intenzitu bolesti, než očekávali. Výjimečně se 
vyskytli pacienti, kteří zažili horší bolest, než očekávali. 
 
Závěr  
 
Výsledky ukázaly, že jsou pacient spokojeni s tišením jejich pooperační bolesti, a to i přes to, že 
často udávali vysokou intenzitu bolesti. Důležitějším je pravděpodobně vstřícný přístup 
zdravotnických pracovníků při poskytování péče. Tímto se budeme se studenty dále zabývat. 
 
U některých pacientů byly zaznamenány neakceptovatelné hodnoty intenzity akutní pooperační 
bolesti, což je v neshodě s aktuálními poznatky v odborných publikacích. Je proto třeba se jimi 
zabývat ať už na úrovni jedinců, tak celých souborů. Rizikovost některých zjištění může být 
diskutabilní, je však třeba je dále analyzovat a zaměřit se na jejich příčiny.  
 
Autorka práce se domnívá, že byť jde pouze o bakalářské práce a výsledky se týkají pouze 
omezených skupin pacientů, mají tyto práce přínos v odborné praxi, ale i ve vzdělávání jak v oblasti 
managementu bolesti, tak managementu kvality poskytované péče. Autorka souhlasí s Málkem 
(2019), který se podobně vyjádřil k tomu, že zlepšování managementu bolesti nelze stavět pouze 
na technologickém pokroku ani na entuziasmu jednotlivých zdravotníků, ale pouze na změně 
přístupu všech zúčastněných, což musí začít už při výuce.  
 
Výsledky spolupráce autorky článku a některých citovaných studentů byly předneseny na těchto 
konferencích: 
2018: X. výroční odborná konference SAK: vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb. 
Praha. 
2019: Pět nemocnic, jeden tým. Pardubice.  
2019: The 18th European Doctoral Conference in Nursing Science. Graz. 
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Poděkování 
Práce autorky se studenty je dlouhodobě podporována z projektů FZS UPCE, nyní z projektu 
SGS_2022_010. 
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Zajímavosti z historie a budoucnosti oboru 

OHCA, AED a drony 

OHCA – náhlá srdeční zástava mimo nemocnici je setrvale zatížena vysokou morbiditou 
i mortalitou. Svůj podíl na dále uvedených nepříznivých výsledcích má nejen incidence OHCA na 
různých kontinentech s různorodou dostupností, ale i převažující výskyt v domácnostech 
a v prostředí, kde AED – automatizované externí defibrilátory nejsou pohotově dostupné. 
 
OHCA se podle ILCOR (International Liason Committee for Resuscitation) hlásí až ve 30,0 – 97,1 
případů/100 000 obyvatel. Úspěšné 30denní propuštění z hospitalizace je 3,1 – 20,4 % a ve spojení 
s příznivým neurologickým nálezem ve 2,84 +- 18,2 % případů. 
V Evropě vykazují statistiky OHCA 67 – 170 OHCA/100 000 případů ročně s 8% propuštěných 
přeživších pacientů.  
V USA vykazují obdobné OHCA statistiky údaje výskytu OHCA v počtu 76,5 případů OHCA/100 000 
obyvatel ročně s přežitím a propuštěním z hospitalizace v 10,6 %. 
V zemích Asie se dokumentuje incidence OHCA v 45,9 případech/100 000 obyvatel ročně 
s přežitím a s propuštěním z hospitalizace ve 3 +- 6 % případů. 
 
Předložená studie se věnuje možnostem dodat velmi pohotově AED do vzdálenějších, minimálně 
pozemně vybavených lokalit z pohledu výkonného AED. Příznivá prognóza úspěšného přežití klesá 
o 7- 10 % za každou minutu a ireverzibilita výpadku vyšších mozkových funkcí je výsledkem již za 
4 minuty. Prognóza úspěšnosti defibrilace klesá po 5 minutách od náhlé zástavy srdeční. Optimální 
čas pro užití AED je tudíž 3 – 5 minut; při úspěšnosti výboje zvyšuje prognózu přežití na 50 – 70 %. 
 
Studie se proto věnuje možnostem dodat velmi pohotově i na méně vybavená místa, do řídce 
obydlených lokalit pomocí okamžitého vyslání dronu s připraveným AED. 
Nová strategie se výzkumně osvědčila, ale vyžaduje přesné propracování organizace, první 
relevance, nákladnosti i výsledků. 

LIU, Xiangguo, Qiuhuan YUAN, Guoying WANG, et al. Drones delivering automated external defibrillators: A 

new strategy to improve the prognosis of out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation [online]. 2023, 182, 

109669 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0300-9572. Dostupné z: doi:10.1016/j.resuscitation.2022.12.007. 
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Drábková 
 

Intenzivisté USA a Kanady v době pandemie Covid-19 – pracovní a psychická 

zátěž 

Desítky pohotově spolučinných autorů - intenzivistů ze 62 lůžkových ICU pracovišť dospělých 
i dětských pacientů v USA a v Kanadě, s podporou zařazených 32 současných citací se ve 431 
vyplněných jednotných dotaznících vyjádřili velmi pohotově ke svým zážitkům a stupňům osobního 
prožívání v jejich profesi v období kulminující pandemie Covid-19. 
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Odpovědi na dotazníky došly ve 43,43 % z 25 států USA a z 8 provincií Kanady. 
V 55:6 % z nich je vyplnili muži – intenzivisté s odbornou klinickou praxí v intenzivní medicíně 
11,8 +- 9,8 let. 
Autoři studie srovnávali zadané dotazy z doby provozu daných ICU před pandemií s vrcholícím 
obdobím pandemické krize a s jejím prodlužujícím se trváním. 
Text je velmi podrobný a výborně rozpracovaný a výsledky jsou kvalitně vyhodnoceny a schopné 
mezinárodního srovnávání. 
 
Studie a její výsledky 
 
Hlavní údaje popsaly podstatně zvýšenou pracovní zátěž ve dnech a v měsíci, významně zvýšenou 
obložnost lůžek ICU i osobní morální distres (56,9 %) a známky nastupujícího syndromu vyhoření. 
(63,8 %). 
 
V deseti nejčastěji uváděných a nejvíce zdůrazňovaných příčinách distresu figurovalo uvedení 
organizačně i komplementárně nedostatečně a opožděně zorganizovaná spolupráce. 
U 54,6 % respondentů – ICU lékařů byl syndrom z vyhoření popsán jako mírný. Souvisel především 
s počtem ošetřovaných Covid-19 pozitivních pacientů, s počtem nočních služeb a s počtem úmrtí 
ošetřovaných. Pouze 20 % lékařů, tj. každý pátý, se obrátilo na podpůrnou psychologickou službu, 
zkušenou ve zvládání maladaptace a aktivně se účastnilo na plnění doporučení psychologických 
konzultantů. 
V celém souboru se nejvíce osvědčily metody aktivně sociální, ambivalentní, vybrané a běžně 
nepříliš často doporučované, úhybné před problémy. Rozdíly mezi respondenty byly statisticky 
významné. 
 
Výsledky studie svědčí o mírném intrapandemickém morálním distresu, a to v mírné formě, 
a o vzniku známých projevů syndromu z vyhoření. 
Pouze pětina lékařů však vyhledala klinicko-psychologickou konzultaci, specificky zaměřenou na 
akutní maladaptace v profesionálním nasazení. 
 
Studie poskytuje nejen početně významnou řadu důležitých údajů. Text je zpracovává 
v konkrétních závěrech i do vhodných preventivních modifikací na individuální, organizační i řídící 
úrovni. 
 
Cílem je včas a dokonce preventivně optimalizovat pocit profesionální pohody a výkonnosti i za 
vysoce zátěžových podmínek. 

BURNS, Karen, EA, Marc MOSS, Edmund LORENS, et al. Wellness and Coping of Physicians Who Worked in 

ICUs During the Pandemic: A Multicenter Cross-Sectional North American Survey. Critical Care Medicine 

[online], 2022, 50(12), 1689–1700 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0090-3493. Dostupné z: 

doi:10.1097/CCM.0000000000005674. 
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Obr.3: Kniha Rozhodování o zdravotní 
péči v průběhu života 

Současná medicínsko-právní a etická témata 
v anesteziologii a v intenzivní péči 

Josef Kuře (ed.): Rozhodování o zdravotní péči v závěru života; AKADEMIA 2022 

Objemná a podrobně propracovaná kniha se 484 stranami na téma 
uvedené v názvu je nepochybně úspěchem - až návodným - v této 
dosud opomíjené a navíc až kontroverzně pojednávané široké 
oblasti medicíny, často s nepochopením až s medicínskoprávními 
důsledky.  
 
V týmu 11 autorů je pouze jeden lékař – MUDr. O Sláma, vedoucí 
Centra paliativní péče v Brně. 
Druhým lékařem – opět jediným ze čtyř recenzentů, je vysoce 
vzdělaný a celoživotně klinicky zkušený prof. MUDr. P. Ševčík, 
přednosta KARIM FN Ostrava a dlouholetý člen výboru ČSARIM, t.č. 
ve funkci vědeckého sekretáře. 
 
Kniha pojednává velmi obsáhle, včetně citací a rejstříků komplexní 
perspektivy rozhodování, o zdravotní péči v závěru života. Tato fáze 

je zde vymezena jednosměrným rozhodováním, které je určitou 
výsečí thanatologie. K ní má medicína daleko širší přístup a vztah, 
s daleko širšími možnostmi současné až sofistikované medicíny. 

Výsledky jsou rovněž různé, obdobně jako názory jedinců a ne/přijetí dalšího života a jeho kvality 
v pojetí HRQoL (Health Related Quality of Life). 
 
Kniha splňuje popisy z pohledu komplementární perspektivy: omezeně lékařskou, dále 
psychosociální, filozoficko-etickou a právní. V tomto plní svůj cíl i účel, jak souhlasně konstatuje 
i jediný plně klinický recenzent. 
 
Do popředí nicméně nyní vstupují i poznatky v širším pojetí thanatologie – s neurofyziologií, 
s náhradními a podpůrnými metodami základních životních funkcí, myokardu, např s VAD, 
s VA-ECMO, s invazivním ovlivněním mozkových funkcí. Přinášejí nové otázky, nová doplnění 
informovaných souhlasů a pochopení pacientů, nová multioborová konsenzuální doporučení 
a rozhodnutí o dalším návrhu a postupech zdravotní péče. Základem je širší vzdělanost lékařů, 
i jejich vzájemné porozumění, dokonce i jejich osobní filozofie, víra v současném globálně 
různorodém světě. 
Patří sem i rozhodnutí lékaře, kdy poučení pacienta a zjišťování  jeho přání, jeho promyšleného 
rozhodnutí, zamítnutí nelze očekávat – např. při neodkladné resuscitaci při náhlých zástavách 
oběhu (NZO) v terénu atd. Nelze ani přesně určit další vývoj HRQoL, jak nyní např. prokazují 
následky Covid-19 infekcí s úspěšným přežitím akutní fáze. 
 
Diskuse včetně laického tisku se nyní vedou i k pojmu eutanázie. Ta má v České republice bez bližší 
definice krátké a zákonem vyjádřené sdělení, že není dovolena. Přesto je v přípravě návrh širšího 
zákona a jeho plné pochopení nelze za současné situace očekávat ani v zákonodárných sborech. 
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Diskuse se dále vedou o nově dokumentovaných projevech – NDE (Near Death Experience), nebo 
OBE (Out of Body Experience), o nichž posléze hovoří úspěšně zachránění jedinci atd. 
 
Kniha je neobyčejně poučná v uvedených směrech výborného popisu. Medicínsky je vymezena 
víceméně na umělou plicní ventilaci a na sedaci – analgosedaci různé úrovně. 
 
Je nepochybně úkolem i klinických lékařů, včetně jejich multioborového zaměření, a dokonce 
i emancipovaných nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP), např. ze záchranných 
zdravotnických služeb, v rozsahu nové extrémní světové medicíny (World Extreme Medicine), aby 
se této tématice podstatně hlouběji a včas věnovali. 

 
Snímek převzat z Obálky knih: https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788020033789. 
Obálky knih. Moravská zemská knihovna, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, © 2008-2021 

 
Klíčová slova: Medicína – témata a problémy v závěru života 
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Suplementum 1/2023 

Novinky a zajímavosti z oboru anesteziologie, chirurgie a perioperační medicíny 

– Curaçao, 15 – 20 leden 2023 

Oborové univerzitní pracoviště Mount Sinai, New York uspořádalo z opakované iniciativy 
prof. George Silvaye a jeho spolupracovníků autorsky mezinárodně obsazený již 39. postgraduální 
kurz edukačně sympoziálního rázu. 
 

Souhrn novinek v širokém oborovém záběru zaslal do Referátového výběru ARIM aktivní účastník 
a přednášející z oborového univerzitního pracoviště v Pittsburghu (USA) Drábek T., MD, PhD, FASA.  
 
Zdrojový materiál v tištěné formě obsáhl 44 stran se specifickými výukovými souhrny. 
 
Témata 
 
Kardiovaskulární problematika – současná a  perspektivní (P. Faries, New York, USA) 
 
V současné době vyžaduje multioborový, konsenzuální a zkušený tým. Samostatně se specializuje 
na kardiální problematiku a na velké, významné arteriální cévy. 
Zdůrazňují se preventivní výkony při chorobných změnách na karotidách. Předcházejí především 
embolizačním uvolněním nestabilních aterosklerotických plátů. Indikované výkony budou i nadále 
karotická endarterektomie (CEA), karotická angioplastika, stenting (CAS) a transkraniální 
revaskularizace (TCAR). Pouhý farmakologický postup nebývá plně účinný, ale významně snižuje 
riziko akutní cévní mozkové příhody. 
 
Remodelace mitrální chlopně (D. Bainbridge, Ontario, Kanada) 
 
K dynamice zobrazení se již nyní rozšiřují rozvinuté 3D techniky jejího zobrazení i s možností 
vytištění v solidní i ve srovnávací virtuální formě. 
 
Aortální kontrapulzace (IAC) (M. Heringlake, Lubeck, Německo) 
 
Metoda se znovu přehodnocuje pro operační účely i pro zhodnocení vlivu na kardiogenní šok. 
Úvodem se metoda užívala terapeuticky pro překlenutí selhávajícího myokardu při akutním 
infarktu myokardu, posléze i pro kardiochirurgické kontroly. Z této uvedené indikace se však počty 
nasazení setrvale snižují. Zejména v Evropě se naopak významně zvyšuje nasazování v ECLS jako 
mimotělní podpora myokardu, i když má relativně vyšší mortalitu. V minulosti studie prokázaly při 
kontrapulzaci vzácnější start a vývoj multiorgánového dysfunkčního syndromu – MODS a jeho 
vlastní letalitu. Srovnávací validní studie jsou v nejbližším výzkumném zaměření velmi žádoucí. 
 

Bezkrevní kardiochirurgie (J. Lomová, Praha, Česká republika) 
 
Téma zahrnuje i problematiku Jehovových svědků. Rozhodnutí může být jádrem konfliktu, 
kontraverze mezi svobodným rozhodnutím pacienta/pacientky dané víry, daného kategorického 
osobního přesvědčení versus povinnosti lékaře léčit, zachránit život daného člověka odborně 
přijatým, náležitým postupem. 
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K optimalizaci předoperačního stavu patří podání rekombinantního erytropoetinu, který je 
schopen upravit hodnotu hemoglobinu až na 140 – 160 g/l. 
Na pracovišti autorky bylo operováno již 150 kardiochirurgických Jehovových svědků. Mortalita 
2,4 % ve srovnání s neodmítači krevní náhrady neměla průkazný nepříznivý rozdíl. 
V současné době i v nejbližší budoucnosti se stále více zdůrazňují velmi omezená a přísně 
indikovaná podání dárcovských krevních derivátů v porovnání s depozicí vlastní transfuzní rezervy 
i pokračující vývoj na nitrožilních nosičích kyslíku bez účasti hemoglobinu. 
 

Hypertrofická kardiomyopatie a echo (HOCM) (J. Nelson, Rochester, MN, USA) 

 

HOCM je genetické onemocnění myokardu různorodého původu. Jeho náhlá letalita se selektivně 
snížila implantací ICD – implantabilních kardioverter-defibrilátorů. Nicméně selhávající myokard je 
zatížen vysokou mortalitou, vzdor intenzivní farmakoterapii. Selhání je způsobeno u většiny 
daných pacientů obstrukcí levostranného výtokového traktu. Prognózu lze zlepšit septální 
myektomií. Opakované echo vyšetření je nutné, vypovídá o účinnosti chirurgické terapie. 
 

Je mozková O2 saturace při kardiopulmonální resuscitaci vodítkem pro určení prognózy přežití? 

(M. Dworschak, Vídeň, Rakousko) 
 
Vazoplegický syndrom je častou pooperační komplikací po kardiochirurgických výkonech, vyskytuje 
se až u 50 % operovaných. Často vyžaduje podávání vazopresoru – noradrenalinu v dávkování 
> 0,1 mg/kg/min po dobu ≥ 3 hodin. Vazoplegický syndrom je současně zatížen zvýšenou 
morbiditou a mortalitou. Časné podání vazopresinu snižuje riziko výskytu fibrilace síní a nutnost 
nasazení CRRT – kontinuální mimotělní podpory funkce ledvin. Vazopresin je indikován při 
chronické plicní hypertenzi, při dysfunkci pravé komory a při pravostranném selhávání myokardu. 
 
Kardiopulmonální bypass bez heparinu (K. Rehfeldt, Rochester, MN, USA) 
 
Pacienti s HIT reakcí (přítomné protilátky proti heparinu), kteří vyžadují kardiopulmonální bypass 
pro plánovaný chirurgický výkon, jsou často nuceni vyčkat tři měsíce do vymizení specifických 
protilátek a poté lze heparin podat. 
Pokud je indikace výkonu neodkladná, lze předoperačně statim vsunout mimotělní eliminaci 
protilátek a poté heparin podat. 
Bivaluridin se často užívá zástupně při mimotělní podpoře oběhu. Jeho výhodou je krátký 
eliminační t½ a možnost opakovaného laboratorního sledování jeho plasmatických hodnot. 
 

Value Based Care  (T. Khan, Kansas City, KS, USA) 
 
Rozvaha a diskuse na téma Value Based Care není pouze tématem pro jednotlivou kliniku paliativní 
medicíny. Je nastupujícím tématem pro většinu rozvinutých zemí světa s vyspělým zdravotnictvím 
a jeho přijatými systémy péče. Vztahuje se i na začlenění anesteziologů a intenzivistů a jejich 
postupů v multioborovém týmu péče o konkrétního pacienta. 
 

Umělá inteligence (AI) a budoucnost anesteziologie (D. Cheng, Ontario, Kanada) 
 
Anesteziologie se propojuje s celou perioperační medicínou. Její perspektivy musí zohledňovat oba 
proudy podle všech budoucích požadavků a možností. 
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Transkatétrové intervence na mitrální a na trikuspidální chlopni (J. Ender; Leipzig, Německo) 
 
Studie nyní srovnávají, zda mají význam, tj. příznivější výsledky farmakomedikace nebo intervence. 
Pomůcky se totiž významně zdokonalily, miniturializovaly, jsou zaváděny tzv. z periferie. Výkony se 
soustřeďují v kardiointervenčních aktivitách především na mitrální a trikuspidální chlopeň. Lze 
očekávat další rozšiřování a zdokonalování. 
 

Pokročilé srdeční selhávání a selhání myokardu u žen (J. Contreras, New York, USA) 
 
Studie porovnává soubory postižených žen ve věku 65 – 74 let a 75 – 84 let. 
U žen vzniká daná patologie v pozdějším věku než u mužů a ženy bývají méně plynule a méně 
účelně léčeny. Ani nyní není ještě zřejmé, zda jsou formy terapie stejně účinné u mužů a u žen. 
Mechanické podpůrné systémy jsou u žen nasazovány méně často než u mužů – pouze v 21 %. 
Přežití po transplantaci, srovnávané u mužů a u žen, je u žen zatíženo častější akutní rejekcí. 
 

Revaskularizace myokardu u pacientů se selhávajícím srdcem (S. Lominadze, Tbilisi, Gruzie) 
 
Choroba srdečních tepen (CAD) je nejčastěji zastoupeným chronickým onemocněním. V četnosti 
pořadí je třetí vedoucí příčinou, vedoucí ke smrti u žen i u mužů v globálně pojatém světě. 
Nejčastější intervencí je CABG s koronárním bypassem při vícečetné koronární patologii. Výsledky 
jsou ovlivněny závažnými perioperačními rizikovými faktory: starší věk, ženské pohlaví, diabetes 
mellitus, hypertenze, CHOPN, zhoršení funkcí ledvin, nízká levostranná ejekční frakce a postižení 
levého hlavního ramene koronárního řečiště. 
Prognostické hodnocení je u rizikových pacientů obzvláště významné. Metodická doporučení 
ESC/EACTS se věnovala doporučením revaskularizce myokardu z pohledu 30denní mortality (5,1 %) 
při výkonnosti levé komory ≤ 35 %. Rozhodujícími faktory pro další pooperační vývoj a průběh jsou 
předoperační ejekční frakce a komorbidity. 
 

Principy a zásady „zelené anestezie“ (B. Drenger, Jerusalem, Israel) 
 
Pojmy zahrnují nové momenty pro studie, pro jejich hodnocení a projednávání a pro formulaci 
nových metodických doporučení až globálního měřítka.  
Vyžadují výuku bezpečné anestezie, opakované procvičování práce s vybavením - přístroji 
a pomůckami, minimalizaci poluce prostředí, operačních, intervenčních a anesteziologických 
pracovišť, eliminaci vydechovaných anestetických plynů a par, oxidu uhličitého z atmosféry 
operačních a zákrokových sálů. 
 

Alergické reakce na místní anestetika (N-Ph. Hoff, Dusseldorf, Německo) 
 
Alergické reakce jsou vzácné. Projevují se jako okamžité po podání vyvolávajícího přípravku nebo 
v opožděné reakci. Okamžité reakce jsou nejzávažnější, mohou ohrozit život a dokonce letálně 
skončit. Postup vyžaduje dotazy již ve zjišťování anamnézy, podrobný popis především po 
prodělané předchozí alergické reakci, dále zjištění kožní reakce formou „pin prick“, popř. 
intradermální otestování a případně i specializované vyjádření alergologa s návrhem dalšího 
postupu a opatření. 
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Pooperační kognitivní dysfunkce v kardiochirurgii (Z. Zafirova, New York, USA) 
 
Vznikne a rozvíjí se pooperačně a je spojena s vysokou morbiditou a se zhoršenou výslednou 
prognózou. Nejvhodnější jsou pravidelný screening vědomí a kognice, rychlá diagnostika 
a multimodální léčba. 
 
Anestezie a onkologické diagnózy a výsledky (D. Greenhalgh, Manchester, UK) 
 
Zvolená anestezie může ovlivnit i dlouhodobé pooperační výsledky. Výhodnější je volba TIVA 
s propofolem v porovnání s volatilními anestetiky, i když nejsou k dispozici přesvědčivé srovnávací 
studie o výsledcích obou metod. 
Anestetika ovlivňují imunitní systém příjemce a biologii nádorových buněk. Prchavá anestetika 
jsou schopna navodit angiogenezu, proliferaci nádorových buněk, migraci a infiltraci.  
Propofol těmto nežádoucím účinkům zabraňuje. Různé typy tumorů různě reagují na propofol a na 
prchavá anestetika. Hepatobiliární a jícnové maligní bujení patří v tomto směru k nejméně 
příznivým, zejména po podání volatilních anestetik v porovnání s propofolem. Desfluran může 
zvýšit nastartování karcinomu ovaria a sevofluran podnítí metastazování karcinomu děložního 
hrdla. Sevofluran ale současně potlačuje proliferaci nádoru prsu a inhibuje metastazování buněk 
kolorektálního karcinomu a karcinomu plic. 
Endogenní aktivace opioidních drah se zřejmě podílí na potlačení proliferace více typů karcinomu. 
Peroperační podání opioidů např. prognosticky zlepší průběh u triple-negativních nádorů prsu. 
 

Bezpečnost anestezie u dětí (S. Palsen, New York, USA) 
 
Nejčastější anesteziologické rizikové faktory v perioperačním období u dětí zahrnují respirační 
problémy, komplikace vztahující se k dýchacím cestám, kardiovaskulární komplikace a omyly 
v medikacích. Anesteziologická rizika jsou v dětském věku častější než u dospělých. Rozdíly jsou ve 
fyziologii, ve farmakokinetice i ve farmakodynamice. Prevenci je třeba zahájit již v předoperačním 
období. Nejčastější chyby a omyly jsou při anestezii dětí nesprávná dávka, popř. použití nesprávné 
předplněné injekční stříkačky apod. 
 
Klinická metodická doporučení STS/SCA pro náležitou hemoterapii v kardiochirurgii (L. Shore-
Lesserson, Long Island, NY, USA) 
 
Předkládají jako hlavní body: zvládnutí anemie, zachování hemokoagulace,, multioborovou 
komplexní péči, často i antifibrinolytické medikace, restriktivní transfuzní strategii a minimalizaci 
hemodiluce s prevencí tzv. creepy – plíživého převodňování. 
 

Předoperační příprava před thorakochirugickými výkony (A. Pedoto, New York, USA) 
 
Ani v současné době není příprava jednoznačně řešena v bodech, jaký komplex vyšetření 
a otestování je nepodkročitelný až vhodný pro jednotlivé thorakochirurgické výkony z různorodých 
indikací a operačních plánů. 
Rozvíjí se totiž i telemedicína pro interaktivní kontakty, pro interview s pacienty, pro zjištění jejich 
aktuálního funkčního stavu a jejich připravenosti. Soubory údajů se doplňují instruktážemi 
pacientů i jejich rodin z pohledu optimalizace předoperační kondice a celého předoperačního 
období. 
 



Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína [online] 2023, 70(1) 54 

 

 
Koncepty náhrady tekutin v thorakochirurgii (A. Perrino, New Haven, CT, USA) 
 
Resekční plicní chirurgie má dlouhodobé pooperační rekondiční trvání a je komplikována až ve 
25 % případů. Nevhodná tekutinová terapie může být spíše objemově zatěžující než optimální. 
Morbiditu ovlivňuje i pokračující nutnost umělé plicní ventilace. 
Přísně vyvážená tekutinová terapie a bilance s režimovou restrikcí slouží i k minimalizaci ALI (Acute 
Lung Injury). Zvyšuje však při přehnané restrikci riziko vzniku AKI (Acute Kidney Injury) a riziko 
orgánové hypoperfuze. Správná taktika a pravidelné sledování bilance a poměrů ve vnitřním 
prostředí jsou nutné, často souhrnně i ve 24-hodinových intervalech. 
 

CNS komplikace po náročných nekardiochirurgických výkonech u dospělých (G. Djaiani, Toronto, 

Ontario, Kanada) 

 

Uvedené komplikace nejčastěji zahrnují pooperační delirium a kognitivní dysfunkci. 
 

Bezpečnost a účinnost VATS - kardiální sympatické denervace pro refrakterní komorovou 
tachykardii (A. Kaufman, New York, USA) 
 
Refrakterní komorová tachykardie je vitálně velmi závažný stav, indikovaný pro medikamentózní 
a chirurgické řešení. Další postupy po ablaci jsou relativně omezené a často i neúčinné. Chirurgické 
přerušení sympatické inervace srdce je paliativní, ale jedinou možností u rezistentních pacientů 
i po provedené ablaci. Opatření, volba, kombinace postupů je výzvou i náplní práce vysoce 
specializovaných kardiocenter. 
 

Umělá plicní ventilace u dětí různého věku (G. Grigolia, Tbilisi, Gruzie) 
 
Základní cíle strategie jsou jednotné s dospělými – podpora nedostačující dýchání, přičemž ani 
prodloužená mechanická umělá ventilace nemá postihnout integritu plic. Umělá ventilace se lehce 
liší svou taktikou u dětí a dospělých. U dětí je fyziologicky podstatně výhodnější zachování 
spontánních stimulů dýchání než její kompletně mimotělní řízení. 
Pro malé i starší děti bylo vyvinuto a klinicky odzkoušeno několik základních a úspěšných režimů: 

- SIMV: Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation 
- A/C: Assist-Control Ventilation 
- PSV: Pressure Support Ventilation 
- VG: nejnovější režim Volume Guarantee Ventilation. 

 

Závažné kožní projevy u dětí v kritickém stavu při Covid-19 infekci (M. Barsch, Linz, Rakousko) 
 
Prvními společnými projevy bývá patologie dýchání při postižení plic. Stoupají však i projevy kožní 
symptomatologie s diagnostickým i prognostickým významem. 
Vezikulární výsevy se manifestují již v časných fázích onemocnění Covid-19 a svědčí o závažné 
prognóze dalšího průběhu a o snadném riziku infekčního přenosu. 
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Manažment ARDS (J. Klick, Burlington, VT, USA) 
 
Až 23,4 % pacientů v intenzivní péči je postiženo nepříznivými projevy ARDS. Uvedená diagnóza je 
však často rozpoznána nedostatečně a teprve odloženě pojednána konkrétně a personalizovaně 
terapeuticky. Základem je protektivní umělá plicní ventilace, spojovaná s příznivějšími výstupními 
výsledky. 
ARDS má různé subfenotypy, takže reakce pacientů na standardizovaný jednotný postup nemusí 
být zcela vhodný a účinný. 
 
Multioborová spolupráce u pacientů s Covid-19 infekcí, indikovaných k naléhavým chirurgickým 
výkonům (J. Martin, Ontario, Kanada) 
 
Projevy pandemie vyvolaly urgentní potřebu definovat kritéria účelnosti a timingu chirurgických 
výkonů, přídatných rizik a výsledků. Dosud provedené studie byly shrnuty a jejich další protokoly, 
jež respektovaly úvodem zjištěné výsledky v kauzální globální medicíně. Velká prospektivní klinická 
studie shrnuje globální soubory o společném počtu 200 000 pacientů dané diagnózy ze 124 zemí.  
Do protokolů studií byly zařazeny cílové otázky: 

- Jak se podepisuje Covid-19 na počtech chirurgických výkonů ? 
- Jaké specifické komplikace chirurgických výkonů přináší Covid-19 jednotlivým 

operovaným? 
- Týkají se komplikace plic, tromboembolických příhod? 
- Kdy je optimální čas pro chirurgický výkon po Covid-19 infekcí? Liší se pro různé výkony 

a pro různé subtypy viru – omikron atd. ? 
- Co je třeba navíc vsunout do informovaných souhlasů ? 
- Co je třeba zařazovat do opakovaně inovovaných metodických doporučení ? 

 
Perioperační průběhy při PFO (foramen ovale patens) mimo kardiochrurgii (H. Ramakrishna, 
Rochester, MN, USA) 
 
V současné době jsou k dispozici údaje z 19,6 milionů hospitalizací u dospělých ve věku ≥ 18 let 
z období 2010 – 2015. V počtu 19 659 161 hospitalizací byla tato konfigurace zjištěna v 0,5 % 
případů již anamnesticky. Perioperační ischemická cévní mozková příhoda – iCMP vznikla u 5,9 % 
pacientů s pozitivní anamnézou versus 0,02 % při negativní anamnéze. Třicetidenní pooperační 
období bylo komplikováno opakovanou hospitalizací ve 3,6 % případů versus statisticky nižším 
údajům bez pozitivní předoperační anamnézy. 
 
Kontraverze při a po intraneurálních injekčních blokádách (Yan Lai, New York, USA 
 
Výskyt není všeobecně sledován a není posuzován klinicky ani případně medicínskoprávně pro 
různorodé periferní nervové bloky. Intraneurální aplikace anestetika jsou využívány stále častěji 
a s úspěchem. 
 

Pooperační podávání opioidů (L. Epstein, New York, USA) 
 
I v současné pooperační době jsou opioidy nejčastějšími farmaky se silnou analgetickou potencí 
u hospitalizovaných pacientů a to i v jednodenní chirurgii. Mají své specifické nežádoucí účinky. 
Jsou pregnantněji zesíleny především u tzv. naivních pacientů, u nichž nebyly podávány v nedávné 
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anamnéze. Při jejich ordinaci i při kontrolách jejich účinku se sleduje, zda jsou opioidy podávány 
per os nebo injekčně. 
Ordinace musí být zapsány do zdravotnické dokumentace přesně, ošetřovatelsky osobně 
podepsány, V ošetřovatelském týmu je nutno zajistit/zaručit podání správného přípravku 
i ordinovanou dobu, dobu podání, správnou dávku a účinek zkontrolovat v době náležité pro 
nástup účinku a pro jeho další průběh. Bezpečná je i metoda PCA (Patient Controlled Analgesia). Je 
úsporná a navíc pacienta pozitivně motivuje. 
 

Lze užívat ipsilaterální nitrožilní přístup po mastektomii ? (G. Nuttall, Rochester, MN, USA) 
 
Nitrožilní vstup je tradičně kontraindikován do paže po provedené mastektomii z onkologické 
indikace – hrozí vznik lymfedému. Retrospektivní studie byla zaměřená na bezpečnost daného 
přístupu ipsilaterálně versus kontralaterálně u 3724 pacientů (pacientek) po 7896 operací mezi 
roky 2015 – 2018. 
Při kontralaterálním i.v. vstupu v 2743 případech vznikly komplikace ve 2 % případů. Při 
ipsilaterálním i.v. vstupu došlo ke dvěma komplikacím – tj ve 3,9/10 000 i.v. zajištění. Mezi oběma 
skupinami nebyl statisticky významný rozdíl (p = 0,91). Velmi málo komplikací bylo po 
i.v. předchozích vstupech při onkologickém postižení prsu. Žádná komplikace nevznikla po 
ipsilaterálním vstupu po předchozí disekci axilárních pozitivních nádorových uzlíků. Zajištění 
ipsilaterálního i.v. vstupu není kontraindikováno. 
 
Kapénkový i vzdušný přenos patogenů v anesteziologii (R. Beers, Syracuse, NY, USA) 
 

Patogeny včetně SARS- CoV 2 viru se šíří kapénkovou formou i spontánním vydechováním, při řeči, 
při kašli. Při velikosti kapének 10 μ, tj přibližně dvou erytrocytů se šíří proudem vzduchu na značné 
vzdálenosti a ulpívají ve skulinách i na plochách. K fenoménu nepříznivě přispívá i aerosolová 
inhalace. Je povinností ošetřujícího anesteziologického personálu používat všechny možnosti 
ochrany zdravotníků i dalších pacientů v prostorové blízkosti. 
 

Distanční výuka při pandemii Covid-19 (B. Woltersom-Zwierzynska, Groningen, Nizozemí) 
 
V současné době se široce hodnotí, zda formy výuky, nově a často improvizovaně zařazované např. 
jako webináře, a velmi úspěšné, mají pokračovat i po ústupu pandemie a po zajištění větší 
bezpečnosti výuky před hackery. Curricula získávání postgraduálních odborných a akademických 
titulů většinově přešla do on-line forem, do virtuálních počítačových testů a klinických scén 
k řešení. Stalo se však obtížným problémem rychle přeformulovat výuku, získat pro ni 
kvalifikované lektory a systémově zorganizovat objektivní on-line zkoušky. Mnoho forem se 
v budoucnosti dále udrží a propracuje. 
 
Lékařská první pomoc na palubách cestovních křídlatých letounů (D. Bronheim, New York, USA) 
 
První pomoc v tomto medicínsky profesním, ale nezvyklém prostředí obsahuje celou řadu 
konkrétních a praktických pokynů pro lékaře, přítomného na palubě jako cestujícího občana, 
přičemž je ochoten první pomoc poskytnout a na výzvu posádky se sám aktivně přihlásí. 

- Početně hlavní akutní příhody pokrývají až 86 % požadavků na poskytnutí první pomoci. 
- Nejčastější náhlé příhody na palubě v průběhu letu: Synkopa; dýchací obtíže a problémy; 

nevolnost a zvracení; kardiální obtíže; křeče; bolest v břiše; akutní infekce; agitovanost 
nebo jiné psychické projevy; mozková cévní příhoda. 
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- Nemějte obavy a strach z poskytnutí první pomoci - cestovní letouny jsou pro ni základně 
vybaveny a posádka je vyškolena ke spolupráci. 

- Vaše poskytnutá první pomoc je vymezena i chráněna příslušnou legislativou. 
- Přihlaste se členu posádky, identifikujte se, ohlaste svou kvalifikaci, představte se 

pacientovi a požádejte ho o povolení a o souhlas s poskytnutím první pomoci. 
- Vyžádejte si připravené zavazadlo s obsahem pro poskytnutí první pomoci a orientačně si 

překontrolujte jeho vybavení a obsah. 
- Zjistěte anamnézu pacienta, jeho aktuální obtíže, popř. požádejte tlumočníka pro vzájemné 

dorozumění a pochopení. 
- Pohotově se orientujte o základních životních funkcích – srdeční akci, kvalitě tepu, barvě 

rtů, prstů, hybnosti, dýchání…. 
-  Informujte se o užívaných medikacích, a kdy byly naposledy užity, popř. si je orientačně 

prohlédněte.  
- Snažte se o odbornou pomoc v rámci své kvalifikace, popř. společně a konsenzuálně 

s přítomným dalším lékařem. 
- Ponechte pacienta vsedě, požádejte a instruktivně veďte posádku, popř. další pomáhající 

spolucestující v průběhu pomoci při polohování pacienta. 
- Sdělte své nálezy a svá doporučení posádce – určenému leteckému personálu. 
- Zapište základní identifikační údaje, časy, průběh, postup formou zdravotnické 

dokumentace – nejvhodněji v angličtině. 
- Další postup dohodněte s určeným – vyčleněným členem posádky. 
- Pokračujte ve své odborné péči, pokud není stav plně vyřešen nebo pacient není předán 

jiným profesionálním zdravotníkům, a zdokumentujte své postupy a stav při předávání. 

 
Generační mezera ve výuce a výchově zdravotnických pracovníků (R. Owen, Cleveland, OH, USA) 
 
Ve zdravotnictví aktivně pracuje až pět generací, které témata medicíny, zdravotnictví a zdravotní 
strategie a postupů vyučují. Generace vytvářejí odlišné hodnoty, mají odlišná očekávání podle 
individuálních historických průběhů v jejich formativních letech a obdobích. Generace Z  vyžaduje 
nejen jejich pochopení, ale i souhlasnou notu pro jejich personalizovanou generační filozofii. 
 
Co nám přetrvalo a co budeme inovovat z původního ABC Petera Safara ? (T. Drábek, Pittsburgh, 
PA, USA) 
 
V roce 1965 zformuloval a postupně celosvětově rozšířil Peter Safar, v dané době vedoucí 
anesteziolog na univerzitě v Pittsburghu, téměř jako moderní influencer, první tři písmena globální 
abecedy - ABC do hesla Airway – Breathing – Circulation - CPR. Popularizoval jej v celém světě 
s náruživým osobním nasazením a zahájil novou epochu kardiopulmonální cerebrální resuscitace. 
V současné době se prověřují všechny složky CPR, jejich výsledky i nové modifikace a pokračující 
perspektivy. 

- Do zajištění dýchacích cest vstoupily supraglotické pomůcky. 
- Řeší se – a v populaci se většinově odmítá dýchání tzv. z plic do plic. 
- Jaké standardy přinášejí nové frekvence kompresí a jejich přesné umístění s vyžitím AED, 

atd. 
- Sjednotíme „optimální resuscitační léky“ - lidokain, amiodaron, hydrogenkarbonát sodný, 

steroidy, vazopresin? 
- Sjednotíme defibrilační protokol? 
- Jak dále s e-CPR ? 
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Doba rozvoje přinesla kromě úspěchů i řadu nových otázek a k nim i řadu výsledků, které čekají na 
optimální sloučení – na další validní studie a ověření výsledků v praxi. 
 
Alosterické modulátory afinity hemoglobinu (N. Dietz, Rochester, MN, USA) 
 
Poprvé byly do medicíny uvedeny v 70. letech minulého století a stále se prověřuje jejich možnost 
klinického využívání při doprovodných nežádoucích účincích. 
 
Nová perorální antikoagulancia v perioperačním období (M. Smith, Rochester, MN, USA) 
 
Trendy v hemokoagulaci a v jejím medikamentózním ovlivnění se setrvale modifikují tak, jak jsou 
do klinické praxe zaváděna a klinicky prověřována nová a nová antikoagulancia typu NOAC. Jejich 
elektivní perioperační vysazení závisí na riziku chirurgického krvácení. Taktika postupu se průběžně 
modifikuje do inovovaných a upravovaných metodických doporučení. I pro budoucnost lze 
předpokládat jejich inovovaná znění. 
 

Hypotenze v průběhu anestezie i v intenzivní péči (M. Sander, Giessen, Německo) 
 
Hypotenze peroperačně často probíhají jako němé a přitom vysoce rizikové. Přesná kvantitativně 
numericky podložená definice není zatím přijata ve zcela sjednocujícím znění. Postup zaměřený na 
její zvládnutí má být cílený na příčinu a současně vyžaduje si stanovit jasné hodnoty, k nimž má být 
systolický a perfuzní tlak upraven. Do sledování a monitorování hodnot tlaku se již daleko 
šíře zapojují zdokonalované sofistikované přístroje s okamžitým komplexním vyhodnocováním 
konkrétních nestabilních až vysoce rizikových hodnot. K dispozici jsou podrobná metodická 
doporučení a další výzkum je vysoce žádoucí. 
 

Současné technické možnosti úpravy srdečního rytmu (M. Stone, New York, USA) 
 
V klinickém užívání stále vedou zdokonalované kardiostimulátory a ICD vybavení, pro budoucnost 
se již zavádějí VAD – ventricular assisted devices.  
Chirurgické jednotky s elektrokauterizačními aktivitami mohou interferovat radiofrekvenčně 
a mohou např. interferovat se zabudovanými ICD. K diagnostice se využívá i reverzibilní aktivace 
magnetu k přechodné inaktivaci působení kardiostimulátoru a eliminaci elektrostimulace 
myokardu. Umožňuje diagnostiku vlastního rytmu a frekvence. V peroperační době je nutno 
snímací elektrody vždy umísťovat tak, aby se nekřížily s vedením, určeným pro elektrokauterizaci 
apod. 
 
Anestezie mimo tradiční operační/intervenční sál a v podmínkách minimální nebo nulové 
gravitace (J. Heller, New York, USA) 
 

Mezi budoucí témata anesteziologie se vřadilo hledání optimálních anesteziologických postupů 
pro podmínky s minimální nebo s nulovou gravitací – s perspektivami kosmické – vesmírné 
medicíny. Výzkumná témata patří do širších biomedicínských věd a zaměření na daná témata se 
bude rozšiřovat. 
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Prevence akutních cévních – embolizačních mozkových příhod v kardiochirurgii a v chirurgii 
vzestupné aorty (A. Nierich, Zwolle, Nizozemí) 
 

Hlavním faktorem k řešení je pokročilá ateroskleróza vzestupné aorty, odkud peroperačně hrozí 
embolizace uvolněného plaku do mozkového řečiště. K pohotové diagnostice je indikováno při 
kardiochirurgických výkonech TEE zkušeným odborníkem. Katétr je zasunut tracheální rourkou a je 
naplněn izotonickým roztokem natriumchloridu. 
Pro operační výkon se volí modifikovaný přístup, kdy není třeba manipulace na patologicky 
změněné aortě. Provedení vyžaduje sladěnou, velmi zkušenou spolupráci mezi operujícím 
kardiochirurgem a anesteziologem. 
 

THE NEW YORK STATE SOCIETY OF ANESTHESIOLOGISTS. 2022. The 39th Annual  International Symposium: 
Clinical Update in Anesthesiology, Surgery and Perioperative Medicine. Willemstad; Curacao: Curacao 
Marriott Beach Resort, 16 – 21 January 2022. 

 
Klíčová slova: Novinky v anesteziologii, operačních oborech a v perioperační medicíně 
Key words: Recent advances and update in anaesthesiology, surgery and perioperative medicine 
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Zpráva z mezinárodního kongresu sester pracujících v intenzivní péči 

V nizozemském Utrechtu se ve dnech 31. 8.-3. 9. 2022 konal mezinárodní kongres sester 
pracujících v intenzivní péči, který pořádala Evropská federace společností sester pracujících 
v intenzivní péči (European Federation of Critical Care Nursing Associations, dále jen EfCCNa). 
Kongresu se vedle zástupců evropských zemí účastnily sestry z Kanady a Brazílie. Česká asociace 
sester (ČAS) vyslala na kongres 2 pozorovatele ze sekce anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
péče. 
 
EfCCNa (https://www.efccna.org) byla založena 2. 10. 1999 v Berlíně. Hlavní cíl pro práci 
organizace je vyjádřen v motu „Working together – achieving more“ - Společně dokážeme víc. 
Velmi silné postavení zaujímají sestry z Velké Británie, Nizozemí a ze skandinávských zemí. Česká 
asociace sester zatím členem této mezinárodní organizace není. 
Program kongresu probíhal v několika formátech: plenární zasedání, sekce, postery, workshopy, 
pracovní skupiny.  
 
Na plenárních zasedáních zazněla klíčová sdělení, jednání v sekcích byla zaměřena tematicky na 
problematiku péče o pacienty v době kovidové pandemie, bezpečí poskytované péče, péči 
orientovanou na potřeby pacienta a rodiny, paliativní péči, organizační aspekty práce v intenzivní 
péči, vzdělávání v intenzivní péči. Velká pozornost se věnovala technickým aspektům péče – 
teplotnímu managementu, respiračnímu selhání, sedaci pacienta, umělé plicní ventilaci, weaningu 
vedeného sestrou v pediatrické intenzivní péči.  
 
Samostatnou část představovala problematika měření zátěže sester v intenzivní péči. Významným 
a hodně navštěvovaným workshopem bylo setkání studentů a studentek doktorského studia.  
 
Program byl bohatý a nebylo v našich možnostech vyslechnout si všechna sdělení. Proto i v tomto 
příspěvku se bude jednat o výběr. 
 
Prof. Jos Latour z University of Plymouth, jeden ze zakládajících členů EfCCNa, v příspěvku 
nazvaném „From globalisation to slowbalisation – maintaining our workforce and standards in 
critical care“ se zabýval odchodem sester z pracovišť intenzivní péče v souvislosti s jejich 
vyčerpáním v době kovidové pandemie. S odkazem na nejrůznější zdroje uváděl, že platy sester 
v souvislosti s pandemií vzrostly o 1-3 %, více než 40 % sester intenzivní péče udávalo, že trpí 
vyhořením a PTSD, 11 % sester onemocnělo a bylo na nemocenské, z toho 7,5 % onemocnělo 
kovidem, podle údajů WHO 180 000 zdravotníků zemřelo, 20 % sester z intenzivní péče odešlo. 
Kovidová pandemie akcelerovala potřebu sester schopných poskytovat vysoce specializovanou 
péči pacientům a jejich rodinám.  
 
Kladl si otázku, co by se mělo udělat, aby zkušené sestry z pracovišť intenzivní péče neodcházely?  
 
Za velmi důležité považuje zabývat se tím, co sestry prožívají, vytvářet pracovní prostředí a pohodu 
na pracovišti s možností kariérního růstu pro ty, kdo o to mají zájem, promýšlet strategie, jak 
umožnit starším sestrám zůstat pracovat v intenzivní péči. Předpokladem pro všechny tyto kroky je 
vědět, co se stalo, že se těch 20 % sester rozhodlo prostředí intenzivní péče opustit. V následující 
diskusi se otevřel problém vstřícnosti pracovišť intenzivní péče vůči studentům v pregraduální 
přípravě a jejich motivaci k nástupu na tato pracoviště. V evropských zemích není běžná praxe na 
JIP/ICU, protože chybí školitelky/mentorky, které by tuto praxi vedly. 
 

https://www.efccna.org/
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Personální plánování 
 
V sekci Leadership and Workforce se reflektovaly zkušenosti jednotlivých zemí s přípravou sester 
pro práci na pracovištích intenzivní péče v době kovidové pandemie, rolí specialistek při rychlém 
zaškolování sester, které před tím nikdy v intenzivní péči nepracovaly, i hodnocením pracovní 
zátěže sester. 
 
Inspirativní bylo sdělení Dereka Cribbina z Irska Development of National Workforce Planning 
Report for Critical Care Nursing in Ireland. Referoval o způsobu, jakým v Irsku na základě 
tzv. Prospertus report (2009) řešili nedostatek lůžek intenzivní péče, resp. zvýšení jejich kapacity 
z 230 na 450 v letech 2010 – 2020. Inspirující pro nás může být systematický přístup k přípravě 
pracovníků pro intenzivní péči. U nově nastupujících sester probíhá zaškolení 6 měsíců trvajícím 
teoreticko-praktickým kurzem intenzivní péče. Vedle sester u lůžka je v každé směně přítomná 
vedoucí směny, která nemá své pacienty, a školitelka, jejímž úkolem je především podpora sester. 
Vedoucí pracovníci i školitelky se rekrutují ze zkušených sester, které jsou nahrazovány u lůžka 
absolventkami, proto ten důraz na přítomnost školitelky. Vzdělávání vedoucích sester i školitelek 
probíhá na „college“. Počty uvolněných vedoucích směn a školitelek v Irsku považují za zásadní. 
Každoročně vyhodnocují, zda se jim daří plánované personální potřeby plnit.  
 

Critical Care Nursing Workforce Report 2021 [online]. Health Service Executive. Dostupné 
z: https://www.hse.ie/eng/about/who/cspd/ncps/critical-care/critical-care-capacity-planning/hse-national-
report-of-the-critical-care-nursing-workforce.pdf. 

 
Měření ošetřovatelské zátěže 
 
V Norsku a Nizozemí byla rozpracována problematika měření ošetřovatelské zátěže v intenzivní 
péči formou tzv. Nursing Activities Score, škálou vyvinutou prof. Dinisem Mirandou. Jedná se 
o nástroj, který pomáhá s měřením náročnosti ošetřovatelské péče u jednotlivých pacientů. Je 
důležité, aby se nejen vedoucí sestra směny, ale všechny sestry naučily používat metodiku 
hodnocení. Škálu tvoří 23 položek, které představují 7 kategorií aktivit/činností, rozdělených do 
subkategorií, které sestra u pacienta vykonává. Jejich náročnost se pohybuje od 1,2 do maximálně 
32 %. Patří sem např. monitorování, hygienické postupy, mobilizace a polohování, podpora 
pacienta i rodiny, administrativní úkony, titrování léků. Součet všech bodů představuje procento 
času, který sestra stráví poskytováním přímé péče pacientovi za směnu. Maximální počet je 177 
bodů. Při skóre 100 a více bodů je již pacient považován za náročného pro ošetřovatelskou péči. 
Získají se tak důležité údaje, které pomohou posoudit zátěž jednotlivých sester v čase, a mohou 
pomoci při posílení směn, dokonce i v přidělování finančních prostředků. Tématu byla věnována 
prezentace a workshop vedený Siv Stafseth z Norska a Margou Hoogendoorn z Nizozemí 
(Zwolle). 
 
Vzdělávání 
 
Vzdělávání v intenzivní péči bylo věnováno hodně pozornosti zejména s ohledem na akutní řešení 
nedostatku sester v době kovidové pandemie. Do intenzivní péče byly povolávány sestry ze 
standardních oddělení a ambulancí a bylo nutno je ve zrychleném režimu připravit. Karlsen, M., 
Sjoberg, M. et al: Inexperienced nurses in trainee positions in intensive care units. Experiences 
from clinical practice and education in Norway.  
 

https://www.hse.ie/eng/about/who/cspd/ncps/critical-care/critical-care-capacity-planning/hse-national-report-of-the-critical-care-nursing-workforce.pdf
https://www.hse.ie/eng/about/who/cspd/ncps/critical-care/critical-care-capacity-planning/hse-national-report-of-the-critical-care-nursing-workforce.pdf
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S podporou ESF vznikly výukové portály, např. v v Severním Irsku – Laura Creighton: Development 
of an online educational resourrce to upskill nurses redeployed to critical care durind the 
Covid-19 pandemic: facilitators and barriers. Takto vytvořený portál lze využívat dlouhodobě. 
 
Dalším okruhem příspěvků i programem workshopu bylo definování kompetenčního rámce. 
V diskusi se ukázalo, že Evropa je ve vzdělávání specialistek v intenzivní péči nejednotná. Přitom 
úroveň vzdělání sester má přímý vliv na kvalitu poskytované péče.  
 
V kontextu globalizace, kdy je mobilita pracovní síly častá a dokonce je jedním z hlavních cílů EU, 
neexistuje jednotnost ve vzdělávání. V některých zemích stačí pro samostatnou práci 
několikatýdenní zaškolení, v jiných (především skandinávských) zemích se sestry připravují i na 
úrovni magisterského studia. V praxi existují tři úrovně sester pracujících v intenzivní péči – sestry, 
které absolvují zaškolení, sestry specialistky v intenzivní péči se specializačním vzděláním až na 
magisterské úrovni, a tzv. advanced practice nurses, které disponují kompetencemi např. na 
úrovni preskripce léků. EfCCNa má velký zájem na sjednocení požadavků na vzdělávání sester 
v intenzivní péči na bázi kompetenčního rámce.  
 
Velmi zajímavý projekt přednesla německá sestra Karin Klas: One Minute Wonder – Using waiting 
periods as educational opportunity. Jedná se o vzdělávací postery tematicky zaměřené na 
problematiku intenzivní péče, které jsou didakticky zpracované tak, aby se daly jednoduše přečíst 
a pochopit v časovém limitu jedné minuty třeba při čekání na výtah nebo při jízdě výtahem.  
 
Geniálně jednoduchý princip, velmi efektivní způsob výuky a opakování, avšak velmi náročný 
z hlediska didaktické přípravy. Možná oblast pro využití zkušeností starších sester. 
 
Péče orientovaná na potřeby pacienta a rodiny 
 
Patient and family centered care je velké téma mezinárodní intenzivní péče. Prof. Louise Rose 
z King´s College London ve svém příspěvku Virtual visiting and family communication: lessons 
learnt from the pandemic to optimize family-centered care of the future referovala o hledání 
způsobu privátní a bezpečné komunikace pacientů s jejich blízkými v době covidové pandemie 
pomocí Life Lines tabletů. Zdůrazňovala nutnost zachování soukromí a bezpečí během 
komunikace, což technologicky nebylo tak jednoduché. Za pozornost stojí jistě její sdělení, že 
pouze 6 % JIP/ICU se vrátilo po uzavření k předcházející praxi otevřených oddělení orientovaných 
na potřeby pacientů a rodin. Součástí konceptu péče orientované na pacienta a rodinu je 
i povinnost ošetřujícího lékaře informovat rodinu o stavu pacienta každý den – lékař volá rodině, 
nikoli rodina lékaři. 
 
Sedace a spánek pacienta v intenzivní péči 
 
Leanne Aitken, Minimising Sedation in Intensive Care patients představila výzkumné šetření, kde 
se zamýšlí nad optimální hloubkou analgosedace pacienta. Mechanicky ventilovaní pacienti na 
jednotkách intenzivní péče dostávají sedativa a analgezii, aby zvládli své nepohodlí, bolest 
a úzkost. Množství a typ sedace, kterou pacienti dostávají, souvisí s výsledky léčby pacientů, 
nicméně existují důkazy, že sedativní praxe není optimální. Cílem bylo zjistit názory personálu na 
to, proč není dosaženo optimalizace sedace, a hledat návrhy strategií, které by mohly pomoci 
dosáhnout optimalizace sedace. 
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Marita Ritmala-Castren, Development of The Individual Sleep Support Intervention se zamýšlí 
nad možnostmi, jak zlepšit kvalitu spánku u pacientů v intenzivní péči. Zlepšit kvalitu spánku 
pacientů vytvořením intervencí s ohledem na individuální potřeby pacientů.  
 
Helle Sveningsen, Intensive care nurses perception of delirium and delirium severity screening 
Cílem bylo zjistit, jak sestry na jednotkách intenzivní péče vnímají a jaká je klinická zkušenost 
s používáním skorovacích škál CAM-ICU, ICDSC a CAM-ICU7. Sestry se cítily být kompetentní ve 
skríningu delíria. ICDSC vnímaly jako časově náročnější a obtížnější na používání než CAM-ICU 
a CAM-ICU-7. Všechny tři metody byly považovány za velmi dobré pro detekci deliria, ale ICDSC 
a CAM-ICU-7 byly lepší v měření změn závažnosti deliria. 
 
Výzkum a jeho využití pro klinickou praxi 
 
Joseph C. Manning, Insights and priorities from clinical practice connecting with research uvádí, 
jak je důležité pro rozvoj oboru posílení integrace výzkumu do klinické praxe s cílem maximalizovat 
jeho dopad na kvalitu, efektivitu a bezpečnost poskytované péče. Zaměřovat bychom se měli na 
sestru jako individualitu, na ošetřovatelský tým, organizační a systémovou strukturu, na běžnou 
praxi a rutinní výkony.  
 
Critical Care Doctoral European Nursing Group – Critical Care DEN 
 
Většina příspěvků na konferenci byla nějak spojena s doktorským studiem svých autorek a autorů. 
Skupina pro podporu výzkumu v intenzivní péči byla založena v roce 2015. V současné době jí 
předsedá prof. Julie Benbenishty z Izraele.  
 
Závěr 
 
Mezinárodní kongres sester pracujících v intenzivní péči, který pořádala Evropská federace 
společností sester pracujících v intenzivní péči, měl vynikající úroveň a byl pro nás velice poučný.  
Prezentovaly se výsledky výzkumných projektů doktorských nebo projektů, které zpracovávají 
výzkumné sestry, tzn. sestry, které mají výzkum ošetřovatelské péče v popisu své práce. Bylo by 
skvělé se s nimi setkávat i v budoucnu.  
 
Klíčová slova: Novinky v intenzivní sesterské péči – mezinárodní kongres 2022 - Utrecht 
Key words: Recent advances in intensive nursing – international congress 2022 - Utrecht 
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Obr. 4: John Francis Nunn 

 

Světové i naše oborové osobnosti 

John Francis Nunn 

John Francis Nunn (1926 – 2022) se jako velmi vzdělaný anesteziolog - 
výzkumník i učitel, organizátor věnoval ve svém profesionálním, dlouhém 
činorodém životě inovativnímu výzkumu v anesteziologii, který ho v naší 
odbornosti zařadil na velmi přední místo v oborové historii v přítomnosti 
a nepochybně i v budoucnosti. 
Měl široký odborný medicínsko-patofyziologický záběr – ten navíc 
vybočoval až k egyptským hieroglyfům a ke vzniku zemské atmosféry. Byl 
schopen prezentovat nové vědecké poznatky anesteziologům, činným 
v klinické praxi. Publikoval pro ně čtyři základní učebnice a nespočetně 
článků velké tematické šíře – od buněčné biologie až po historii. 
Mezi jeho anesteziologickými tématy dominovala patofyziologie dýchání 

v průběhu celkové anestezie, spontánní i umělé plicní ventilace. Mají 
trvalou hodnotu a význam v současné době i pro budoucnost oboru. 

 
JF Nunn studoval v Birminghamu, kde úspěšně dokončil medicínu v roce 1948. Byl v době studií 
nadšeným horským turistou a po promoci se účastnil odborné výpravy na Špicberky. Pomáhal se 
skupinou geologů ke zmapování krajiny, založil odbornou společnost i ústav pro jejich výzkum. 
Pokračoval odbornou praxí lékaře v Malajzii, kde se poprvé aktivně zapojil do anesteziologie. 
Po tříleté praxi se vrátil do Velké Británie, ale na univerzitě v Birminghamu musel svůj odborný 
výcvik absolvovat znovu. S výukou ale nebyl příliš spokojen. Významně ho nicméně zaujala umělá 
plicní ventilace při kurarizaci. 
Pokračoval v profesi v Londýně po dobu osmi let. Výzkum mu umožnilo široké grantové pracoviště 
v Leedsu. Ve výzkumu dále pokračoval v Harow, kde se snažil přenést výzkumné výsledky do 
klinické anesteziologie. Jeho tým publikoval až 1 000 vědeckých prací. Výzkum prováděl i pro 
přetlakovou ventilaci u hlubinných potápěčů. 
Věnoval se redakci časopisu British Journal of Anaesthesia, postgraduálnímu vzdělávání 
anesteziologů ve Velké Británii, modelování plicní mechaniky. 
 
JF Nunn je světové jméno, byl činorodým autorem učebnic, výzkumných zpráv s celosvětovou 
platností. 
Jeho extra zálibou byla historie Egypta – jeho otec se účastnil vykopávek v Egyptě v době objevu 
a zpřístupnění Tutanchamonovy hrobky. Publikoval v této sféře opakovaně v letech 1996 a 2005. 
Obdobný zájem měl o vznik zemské atmosféry. V roce 1993 byl jedním z prvních aktivně 
angažovaných zastánců záchrany a ochrany klimatu. 
 
V průběhu svého dlouhého a přitom aktivního života publikoval 222 publikací od roku 1946. 
Podílel se na zdokonalování technického anesteziologického vybavení včetně např. vytvoření 
laryngeální masky. 
 
Světově ovlivnil JF Nunn především poznatky o patofyziologii dýchání, o spontánním i umělém 
dýchání v průběhu anestezie. 
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Obr.5: MUDr. Hana 
Věchtová 

Byl po celý život akční, pln nápadů, šel odborně a postupně za optimálními pracovišti, 
za profesionálními výzvami i možnostmi. 
Posunul anesteziologii do klinických i výzkumných témat a náplní. Vytvořil systém postgraduálního 
vzdělávání v oboru anesteziologie. 
 
Naplnil a plně využil svůj profesionální život a stal se příkladem pro řady a celé týmy obdivovatelů 
i pokračovatelů v celém světě. 

LUMB, Andrew B. Professor John F. Nunn: scientist, anaesthetist and polymath. British Journal of 

Anaesthesia [online]. 2023, 130(1), 17–20 [cit. 2023-03-02]. ISSN 0007-0912. Dostupné 

z:doi:10.1016/j.bja.2022.09.011.  

Obrazový materiál rovněž převzat z článku od A. Lumba. 

Klíčová slova: John F Nunn; Historie anesteziologie 
Key words: John F Nunn; History of anaesthesiology 
 
Drábková 

 

MUDr. Hana Věchtová 

MUDr. Hana Věchtová z oborového ARO pracoviště Krajské nemocnice 
v Liberci byla oceněna záslužně a příkladně Českou lékařskou komorou 
za rok 2022 za své životně dlouholeté, velmi aktivní, zakládací působení 
v oblasti léčebné nutrice. Ujala se jako odborný anesteziolog nové 
zásadní myšlenky, že nutrice, předoperační a celková perioperační 
přípravná i rekondiční nutrice jsou základní položkou v triádě nutrice - 
fyzioterapie - motivace k dosažení komplexního léčebného úspěchu, 
a to i u křehkých pacientů ve věku seniorů. Založila nutriční ambulanci 
s touto vizí, postupně ji obohacovala a doplňovala a systematicky ji dále 

úspěšně rozvinula až v krajském formátu. Účastnila se a dále se 
iniciativně účastní i výuky sester na Fakultě zdravotnických studií 
Technické univerzity v Liberci. 
 

Má vrozený cit pro přátelský a přitom odborný názorový kontakt s pacienty i v mezioborových 
zdravotnických týmech, a v současné době nových témat a jejich konsenzuálních řešení jej velmi 
ceníme. 
 

MUDr. Milan Juchelka 

Gratulujeme!!! 
 
MUDr. Milan Juchelka oslavil v nedávné době již pokročilé devadesátiny – stále v Havířově a stále 
ve své životní pozitivní náladě. Kdysi dávno, před 50 lety tzv. z ničeho a téměř z pustiny vybudoval 
v nemocnici Havířov příkladné ARO a celoživotně v něm „budovatelsky“ pracoval – jako primář. 
Vzdělával sestry v jejich postgraduálním studiu, vybavil postupně i lůžkové oddělení na současnou 
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Obr. 6: MUDr. Milan Juchelka 

úroveň. Angažovaně se podílel na rozvoji oboru i jako člen výboru ČSARIM a byl zaslouženě 
a opakovaně oceněn za své dlouholeté nasazení čestným členstvím odborné společnosti.  
 

Na zvoleném foto má vážný, přemýšlivý výraz, ale i nyní má stále 
zájem o pokračující oborové činnosti v moderní nemocnici 
v Havířově i o realizaci myšlenek, které obor anesteziologie, 
resuscitace, intenzivní a perioperační medicíny dále provázejí. 
Prokázal a prokazuje i ve svých letech, že i bez akademických titulů 
lze vybudovat a dále úspěšně předat svou vizi další odborné 
generaci. 
 
Primář Juchelka byl a stále je, i vzdor svému věku, přátelský šprýmař 
v oboru. Jeho historické výroky získaly svou „nesmrtelnost“ 

i v humorně pojaté publikaci vtipných výroků lékařů různých oborů a ve velmi různorodých 
situacích – takže jeden z nich uvádíme v plném znění:  
 
Nemilosrdný 
Vůči chirurgům byl kolegiálně, ale přece jenom pěkně poťouchlý. Ráno jako anesteziolog nastoupil 
na sál a povídá operační skupině, známé volnějším tempem: „Ale, pánové, škoda, že jsem nevěděl, 
že budu dávat narkózu zrovna u vašeho programu. To bych si byl rovnou vzal s sebou pyžamo, ne-li 
snídani“. 

Z knihy: BARTŮNĚK, Petr. Smích na recept. [Líbeznice]: Víkend, 1996. 127 s. Medicínské historky. ISBN 80-

85614-87-1 
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Aktuality 

Nová (2022) světová klinická doporučení k významným medicínským postupům 

– přehled zájmových témat především pro akutní a velmi závažné stavy, pro 

předoperační přípravu a perioperační medicínu 

Opioids for Pain Clinical Practice Guidelines (CDC, 2022); Morbidity and Mortality Weekly Report 
 
Guidelines on Patient Care During Volume Surges (AAP, 2022); American Academy of Pediatrics 
(AAP) 
 
Health of Transgender and Gender- Diverse People Clinical Practice Guidelines (WPATH, 2022); 
International Journal of Transgender Health 
 
Alcohol-related Liver Disease Clinical Practice Guidelines (AFEV, 2022); Liver International 
 
Pharmacologic Magament of Obesity Clinical Practice Guidelines (AGA, 2022); Gastroenterology 
 
Hyperglycemia Clinical Practice Guidelines (ES, 2022); Journal of Clinical Endocrinology 
& Metabolism 
 
Nonalcoholic Fatty Liver Disease clinical Practice Guidelines (AACE, 2022); Endocrine Practice 
 
Type2 Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines (SID/AMD, 2022); Acta Diabetologica 
 
Peripheral Arterial Disease Clinical Practice Guidelines  (CCS, 2022); Canadian Journal of 
Cardiology 
 
Burn Care Clinical Practice Guidelines (JSBI, 2022); Acute Medicine & Surgery 
 
Heart Failure Clinical Practice Guidelines (ACC/AHA/HFSA, 2022) Journal Circulation 
 
Tuberculosis Clinical Practice Guidelines (WHO, 2022), children and adolescents, World Health 
Organization 
 
Management of Spine Injury Clinical Practice Guidelines (ACS, 2022), ACS Trauma Quality 
Programs 
 
Ulcerative Colitis Medical Therapy Clinical Practice Guidelines (ECCO, 2022); Journal of Crohn’s 
and Colitis 
 
Pneumococcal Vaccine Clinical Practice Guidelines (CDC, 2022); Morbidity and Mortality Weekly 
Report 
 
Clinical Guidelines for the prevention and control of MRSA in healthcare facilities; Journal 
of Hospital infection 
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Treatment of Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacilli Clinical Practice Guidelines  (ESCMID, 
2021); European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) 
 
Intracranial Atherosclerotic Disease Clinical Practice Guidelines (ESO 2022); European Stroke 
Journal 
 
Ventricular Arrhythmia Clinical Practice Guidelines (ESC, 2022); European Heart Journal 
 
Pulmonary Hypertension Clinical Practice Guidelines (ESC/ERS, 2022); European Respiratory 
Journal 
 
Hepatic Encephalopathy Clinical Practice Guidelines (EASL, 2022); Journal of Hepatology 
 
Gastroparesis Clinical Practice Guidelines (ACG, 2022); American Journal of Gastroenterology 
 
Hyperbilirubinemia Clinical Practice Guidelines (AAP, 2022); newborns; Journal Pediatrics 
 
Bullous Pemphigoid Clinical Practice Guidelines (EADV, 2022); Journal of the European Academy 
of Dermatology and Venerology 
 
Dyspepsia Clinical Practice Guidelines (BSG, 2022); journal: Gut  
 
ASRA Guidelines for Perioperative Cannabis Use; Anesthesiology News, Clinical Anesthesiology,  
 
Guidelines Issued by ASA for Monitoring Neuromuscular Blockade; Anesthesiology News, Clinical 
Anesthesiology 
 
Clinical Practice Guidelines - 2022 Year in Review 
https://reference.medscape.com/sites/2022-health-care-provider-guidelines 
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