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 1 lékař dozoruje 2 sestry (2 sály,
pacienti ASA I, II)

 Lékař rozhoduje o typu anestezie a
výběr anestetika

 Intercom, emergency tlačítko –
komunikační zařízení ze sálu k
lékaři
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 Intubace (přítomen lékař, který aplikuje
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 Pod dohledem  lékaře vede samostatně
průběh nekomplikované anestezie
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 Všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 Bakalářské vzdělání - všeobecná sestra

 Následně povinná praxe 3 roky

 2 roky studium anesteziologie

 Při studiu poměr teorie x praxe 1 : 3 (1 týden
škola, 3 týdny praxe na sále)
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 Podle dostupných studií,
anestezie podávané sestrou, pod
dohledem lékaře, nevedou k větší
rizikovosti nebo úmrtnosti pro
pacienty !!!

 Podle dostupných studií,
anestezie podávané sestrou, pod
dohledem lékaře, nevedou k větší
rizikovosti nebo úmrtnosti pro
pacienty !!!

Clergue, F.: Time to consider nonphysician anaesthesia providers in Europe?, European Journal of
Anaesthesiology 2010, 27:761–762, Received 14 May 2010 Accepted 14 May 2010



 Řeší nedostatek anesteziologů

 Je efektivnější

 Řeší nedostatek anesteziologů

 Je efektivnější



 Holandská nemocnice     2,5
měsíce

 Francouzská nemocnice     5
měsíců

 Britská nemocnice 3,5 měsíce

 Holandská nemocnice     2,5
měsíce

 Francouzská nemocnice     5
měsíců

 Britská nemocnice 3,5 měsíce



 Nedostatek anesteziologů

 Bude docházet k navyšování počtu
výkonů

 Tlak na snížení nákladů

 Nedostatek anesteziologů

 Bude docházet k navyšování počtu
výkonů

 Tlak na snížení nákladů
Clergue, F.: Time to consider nonphysician anaesthesia providers in Europe?, European Journal of
Anaesthesiology 2010, 27:761–762, Received 14 May 2010 Accepted 14 May 2010
Novotný, T.: V budoucnu můžeme očekávat relativní nedostatek anesteziologů, Medical Tribune 4/2005
Wildová, O.: Vytěsní moderní technologie a vyškolené sestry, 7.1.2010



Úpravu v legislativě

Změnu ve vzdělávání

Úpravu v legislativě

Změnu ve vzdělávání




