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CCíílem je odkrýt choroby, kterlem je odkrýt choroby, kteréé majmajíí pro pro 
anesteziologický postup nejdanesteziologický postup nejdůůleležžititěějjšíší významvýznam

a minimalizovat rizika spojena minimalizovat rizika spojenáá s pods podáánníím m 
celkovcelkovéé anestanestéézie pro operazie pro operaččnníí, , eventevent. . 
diagnostický výkondiagnostický výkon
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1. pediatrick1. pediatrickéé vyvyššetetřřeneníí

2. laboratorn2. laboratorníí vyvyššetetřřeneníí

3. specializovan3. specializovanáá konziliakonzilia

4. anesteziologick4. anesteziologickáá vizitavizita
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1. pediatrick1. pediatrickéé vyvyššetetřřeneníí

PLPLÁÁNOVANNOVANÉÉ VÝKONY:VÝKONY:
PodrobnPodrobnáá osobnosobníí a rodinna rodinnáá anamnanamnééza a za a 
ddůůkladnkladnéé klinickklinickéé vyvyššetetřřeneníí „„obvodnobvodníímm““
pediatrem pediatrem –– NIKOLI: SCHOPEN VÝKONU!!NIKOLI: SCHOPEN VÝKONU!!
Max. 7 dnMax. 7 dníí starstaréé
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1. pediatrick1. pediatrickéé vyvyššetetřřeneníí

AKUTNAKUTNÍÍ VÝKONY:VÝKONY:
VyVyššetetřřeneníí „„nemocninemocniččnníímm““ pediatrem, dostupnpediatrem, dostupnáá
anamnanamnééza od rodiza od rodičůčů (sledov(sledováánníí, l, lééky, alergie)ky, alergie)
NejdNejdůůleležžititěějjšíší úúdaj pro anesteziologa: daj pro anesteziologa: 

poslednposledníí jjíídlo a pitdlo a pitíí, , eventevent. zvracen. zvraceníí
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2. laboratorn2. laboratorníí vyvyššetetřřeneníí

PotPotřřeba je deba je dáána:na:
rizikem ze strany pacienta (klasifikace ASA)rizikem ze strany pacienta (klasifikace ASA)
jeho vjeho věěkem (kem („„nedononedonoššencienci““ x ostatnx ostatníí))
povahou výkonu (dpovahou výkonu (déélka, zlka, zááttěžěž, krevn, krevníí ztrztrááty)ty)



KLASIFIKACE   ASAKLASIFIKACE   ASA

ASA 1 ASA 1 –– normnormáálnlníí zdravý pacientzdravý pacient
ASA 2 ASA 2 –– lehklehkéé celkovcelkovéé onemocnonemocněěnníí bez bez 

omezenomezeníí funkfunkččnníí výkonnostivýkonnosti
ASA 3 ASA 3 –– ttěžěžkkéé, z, záávavažžnnéé celkovcelkovéé onemocnonemocněěnníí

s omezens omezeníím funkm funkččnníí výkonnostivýkonnosti
ASA 4 ASA 4 –– ttěžěžkkéé onemocnonemocněěnníí ohroohrožžujujííccíí žživot ivot 

neznezáávisle na operacivisle na operaci
ASA 5 ASA 5 –– moribundnmoribundníí pacient, smrt lze pacient, smrt lze ččekat do ekat do 

24 hod nez24 hod nezáávisle na operacivisle na operaci



KLASIFIKACE   ASAKLASIFIKACE   ASA

AkutnAkutníí ((emergentnemergentníí = E) výkony:= E) výkony:

ASA 6 (nebo ASA 1E a ASA 2E) ASA 6 (nebo ASA 1E a ASA 2E) 
––

 
akutnakutníí

 
výkony u pacientvýkony u pacientůů

 
skupin 1 a 2skupin 1 a 2

ASA 7 (nebo ASA 3E a ASA 4E) ASA 7 (nebo ASA 3E a ASA 4E) 
––

 
akutnakutníí

 
výkony u pacientvýkony u pacientůů

 
skupin 3 a 4skupin 3 a 4

ZZááklad:    ASA 1+2 (vklad:    ASA 1+2 (včč. E)     x     ASA 3. E)     x     ASA 3––5 (v5 (včč. E). E)



CHARAKTER   VÝKONUCHARAKTER   VÝKONU

„„malmalé“é“ výkony = krvýkony = kráátktkéé (do 120min), pl(do 120min), pláánovannovanéé
bez invaze do tbez invaze do těělnlníích dutinch dutin
malmaléé riziko krevnriziko krevníí ztrztráátyty

kýly, retence varlat, incize, kýly, retence varlat, incize, excizeexcize, , 
gastrofibroskopiegastrofibroskopie, , kolonoskopiekolonoskopie, CT, MR, , CT, MR, 
artrografieartrografie, repozice zlomenin, cystoskopie, , repozice zlomenin, cystoskopie, 
dilatacedilatace uretryuretry, , cirkumcizecirkumcize, , adenotomieadenotomie, , 
mikrootoskopiemikrootoskopie, kontroln, kontrolníí laryngoskopie, laryngoskopie, 
rinoskopie, orinoskopie, oččnníí vyvyšš., op.strabismu, ., op.strabismu, 
skleroplastikaskleroplastika, , artroskopieartroskopie……



CHARAKTER   VÝKONUCHARAKTER   VÝKONU

ostatnostatníí výkony = dlouhvýkony = dlouhéé NEBONEBO akutnakutníí
NEBONEBO s invazs invazíí do tdo těělnlníích dutinch dutin
NEBONEBO ststřřednedníí aažž velkvelkéé riziko krevnriziko krevníí ztrztráátyty

bbřřiiššnníí operace, operace, laparoskopielaparoskopie, hrudn, hrudníí operace, operace, 
neurochirurgie, urologickneurochirurgie, urologickéé výkony, vvýkony, věěttšíší
plastickplastickéé výkony (boltce, rozvýkony (boltce, rozššttěěpy, plopy, ploššnnéé nnéévy, vy, 
hypospadiehypospadie……), operace ky), operace kyččllíí, , osteotomieosteotomie, , 
nitroonitrooččnníí operace,  tonsilektomie, stoperace,  tonsilektomie, střředouedouššnníí
operace, operace, sinoskopiesinoskopie, sanace chrupu, , sanace chrupu, 
angiografieangiografie……
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2. laboratorn2. laboratorníí vyvyššetetřřeneníí
ASA 1+2: ASA 1+2: 

MalMaléé výkony výkony –– bez laboratornbez laboratorníích vych vyššetetřřeneníí
OstatnOstatníí výkony výkony –– KO, dle povahy výkonu KS, iontyKO, dle povahy výkonu KS, ionty

ASA 3ASA 3––5: 5: 
NedonoNedonoššenci enci –– KO, KS, ionty, glykKO, KS, ionty, glykéémie, ABR, dmie, ABR, dáále le 
dle komplikujdle komplikujííccíích onemocnch onemocněěnníí (urea+(urea+kreakrea, mo, močč……))
OstatnOstatníí dděěti ti –– KO, dle povahy výkonu KS, dKO, dle povahy výkonu KS, dáále dle le dle 
komplikujkomplikujííccíích onemocnch onemocněěnníí (JT, urea+(JT, urea+kreakrea, mo, močč……))
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3. specializovan3. specializovanáá konziliakonzilia

VychVycháázejzejíí z pediatrickz pediatrickéého a laboratornho a laboratorníích ch 
vyvyššetetřřeneníí, , eventevent. z ordinace operat. z ordinace operatééra ra čči i 
anesteziologaanesteziologa
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4. anesteziologick4. anesteziologickáá vizitavizita

ZhodnocenZhodnoceníí dostupných vydostupných vyššetetřřeneníí
EventEvent. indikace dal. indikace dalšíších vych vyššetetřřeneníí
ÚÚprava stprava stáávajvajííccíí medikacemedikace, tekutinový re, tekutinový režžimim
Ordinace premedikace pOrdinace premedikace přřed celkovou anested celkovou anestééziziíí



PREMEDIKACEPREMEDIKACE

CCíílem je potlalem je potlaččit obavy a neklid pit obavy a neklid přřed CAed CA
zmzmíírnit nernit nežžáádoucdoucíí úúččinky inky úúvodu do CA vodu do CA 
(bradykardie, zvý(bradykardie, zvýššenenéé slinsliněěnníí, , nauseanausea))

LLééky z lky z léékových skupin:kových skupin:
Hypnotika, sedativa, Hypnotika, sedativa, anxiolytikaanxiolytika, , antihistaminikaantihistaminika
ParasympatolytikaParasympatolytika



PREMEDIKACEPREMEDIKACE

TypickTypickáá premedikace pro plpremedikace pro pláánovaný výkon u novaný výkon u 
pacienta s hmotnostpacienta s hmotnostíí 30kg, bez i.v. vstupu:30kg, bez i.v. vstupu:

20.0020.00 DiazepamDiazepam 5mg p.o.5mg p.o.
6.006.00 ProthazinProthazin 25mg p.o.25mg p.o.
45min p45min přřed CAed CA Atropin 0,3mg p.o.Atropin 0,3mg p.o.

DormicumDormicum
 

5mg p.o.5mg p.o.

Modifikace pModifikace přři i iviv
 

vstupu:vstupu:
15min p15min přřed CAed CA DormicumDormicum 3mg i.v.3mg i.v.



PREMEDIKACEPREMEDIKACE

TypickTypickáá premedikace pro akutnpremedikace pro akutníí výkon u výkon u 
pacienta s hmotnostpacienta s hmotnostíí 30kg, bez i.v. vstupu:30kg, bez i.v. vstupu:

30min p30min přřed CAed CA Atropin 0,2mg i.m.Atropin 0,2mg i.m.
DormicumDormicum

 
5mg i.m.5mg i.m.

Modifikace pModifikace přři i iviv
 

vstupu:vstupu:
15min p15min přřed CAed CA Atropin 0,15mg i.v.Atropin 0,15mg i.v.

DormicumDormicum
 

3mg 3mg iviv
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