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Evidence based medicine (EBM)

• Medicína založená na důkazech

• „je systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s 

klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta“.

• léčba pro konkrétního pacienta na základě vědecky dokázaných medicínských 

poznatků, s přihlédnutím k jeho osobním, ale i náboženským, tradičním, kulturním a 

sociálním potřebám

2



Jak má EBM vypadat v praxi



Hodnocení kvality EBM dat



Lege artis postup

„Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle 
pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality 
pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti“.

= Kontinuálně se vzdělávat a sledovat dostupné zdroje?!!! 
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Anesteziologie

1. Restrictive versus Liberal Fluid Therapy for Major Abdominal Surgery. Myles 

PS et al. N Engl J Med 2018;378:2263-74. DOI: 10.1056/NEJMoa1801601

2. A Randomized Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Perkins 

GD et al. N Engl J Med 2018;379:711-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1806842

3. Ultrasound-guided or landmark techniques for central venous catheter 

placement in critically ill children. Oulego Erroz I et al. Intensive Care Med ‑Erroz I et al. Intensive Care Med 

(2018) 44:61–72



Anesteziologie

4. Intraoperative hypotension and the risk of postoperative adverse outcomes: a 

systematic review. Wesselink EM, et al. British Journal of Anaesthesia, 121 (4): 

706e721 (2018)

5. Comparison of ultrasound guidance with palpation and direct visualisation 

for peripheral vein cannulation in adult patients: a systematic review and 

meta-analysis. Van Loon FHJ, et al. British Journal of Anaesthesia, 121 (2): 

358e366 (2018)



• Pragmatic trial

• 1490 pacientů v restriktivní (balancovaný krystaloid, vyrovnaná bilance TK, 5ml/kg 

bolus + 5ml/kg/hod)  vs. 1493 v liberální skupině (10ml/kg bolus + 8ml/kg/hod)

• Primární outcome: 1 roční přežití

• Sekundární outcome: výskyt AKI (30 dnů), RRT (90 dnů), septických, infekčních 

komplikací,  mortalita



Restriktivní tekutinová terapie v perioperačním období 
nevedla ke zhoršení mortality pacientů a byla spojena  

se zvýšeným výskytem AKI a nutnosti RRT.



• Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie

• 8014 pacientů (4015 adrenalin, 3999 placebo)

• Primární outcome: 30-denní přežití

• Sekundární outcome: nemocniční mortalita, uspokojivý neurologický outcome 

(modifikované Rankin skóre ≤3)



Adrenalin vedl k vyššímu přežití, nicméně nebyl rozdíl v 
počtu pacientů s uspokojivým neurologickým outcome 

mezi skupinami. 



• Multicentrická observační studie

• 26 PICU (500 CVK, 354 pacientů)

• Primární outcome: úspěšnost prvního pokusu

• Sekundární outcome: celková úspěšnost, počet punkcí, komplikace

USG navigovaná punkce CVK vedla ke ↑úspěšnosti 1. 
pokusu a celkové úspěšnosti, ↓počtu punkcí a s tím 

spojených komplikací.



• Zhodnotit vliv hypotenze na outcome pacientů

• 42 studií

Poškození orgánů při MAP 70mmHg ( 10min), ↑riziko ˂MAP 70mmHg (˂10min), ↑riziko ˂MAP 70mmHg (˂10min), ↑riziko 
při poklesu MAP 65-60mmHg a pokles 55-50mmHg je ˂MAP 70mmHg (˂10min), ↑riziko ˂MAP 70mmHg (˂10min), ↑riziko 

rizikový bez ohledu na trvání.



• 8 studií

• 1660 pacientů
USG navigace vedla k ↑ úspěšnosti kanylace, ↑ 

úspěšnosti 1.vpichu, redukci času a počtu punkcí a k ↑ 
spokojenosti pacientů 



Intenzivní medicína

1. Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults. Semler MW et al. N 

Engl J Med 2018;378:829-39. DOI: 10.1056/NEJMoa1711584

2. Dexmedetomidine in prevention and treatment of postoperative and intensive 

care unit delirium: a systematic review and meta-analysis. Flükiger J et al. 

Flükiger et al. Ann. Intensive Care (2018) 8:92

3. Stress ulcer prophylaxis in intensive care unit patients receiving enteral 

nutrition: a systematic review and meta-analysis. Huang et al. Critical Care 

(2018) 22:20



Intenzivní medicína

4. Pooled analysis of higher versus lower blood pressure targets for 

vasopressor therapy septic and vasodilatory shock. Lamontagne F et al. 

Intensive Care Med (2018) 44:12–21

5. Targeted Temperature Management After Cardiac Arrest: Systematic Review 

and Meta-analyses. Karla R et al. Anesth Analg 2018;126:867–75 



• Pragmatická randomizovaná multicentrická cross-over studie

• 15 802 pacientů

• FR vs. Ringer-laktát a Plasmalyte

• Primární outcome: 30-denní morbidita a mortalita z renální příčiny (AKI,RRT, 

mortalita) Renální morbidita (AKI,RRT) a celková mortalita byla vyšší 
ve skupině s fyziologickým roztokem.



• 28 studií (5 141 pacientů)

• Incidence a úspěšnost terapie deliria dexmedetomidinem

Terapie dexmedetomidinem byla spojena s redukcí 
incidence deliria ve srovnání s placebem, sedativní 

medikací s/nebo opioidy. Dexmedetomidin má pozitivní 
terapeutický efekt na léčbu deliria.



• PPI frekventně používaný lék na ICU

• Cíl: efekt profylaxe u enterálně živených kriticky nemocných pacientů

• 7 studií (889 pacientů)



Profylaxe stresového vředu u kriticky nemocných s 
enterální výživou nevedla k redukci mortality, krvácení z 

GIT, délky UPV, výskytu clostridiových infekcí a délky 
hospitalizace. Výskyt nozokomiální pneumonie byl ve 

skupině s profylaxí signifikantně vyšší.
Mortalita



• Celkem 2 studie (894 pacientů)

• Primární outcome: 30-denní mortalita

Vyšší cílená hodnota MAP (75-85mmHg) byla spojená s 
vyšším rizikem úmrtí. Nižší cílový MAP (60-70mmHg) 

nevedl ke klinicky významným nežádoucím účinkům (i v 
podskupině pacientů s chron. hypertenzí).



• Hypotermie (≤34º) vs. Normotermie (≥36Cº)

• 5 RCT (1 389 pacientů)

• Přednemocniční hypotermie vs. nemocniční hypotermie 

• 6 RCT (3 393 pacientů)

Nebyl detekován statisticky signifikantní rozdíl v mortalitě 
(RR 0.88, 95% CI 0,73-1,05) a neurologickém outcome 

(RR 1.26, 95% CI 0,92-1,72).  





Děkuji za pozornost
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