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Konflikt záujmov

• Honorary Senior Lecturer 
(MSc in Regional Anaesthesia, University of East Anglia, Norwich, UK)

• EDRA (člen skúšobnej komisie)
(European Society of Regional Anaesthesia - ESRA)

• Prezident SKARA 
(Slovenská Asociácia Regionálnej Anestézie pri SSAIM)

• Prezident NIRAS
        (Northern Ireland Society of Regional Anaesthesia)

• Žiaden komerčný konflikt záujmov 



Vnútorná dilema (pro – con)

Dr. Jekyll  &  Mr. Hyde

Dr. Jekyll ani Mr. Hyde nereprezentujú oficiálne 
stanovisko žiadnej z organizácií s ktorými v súčastnosti 

som, alebo som v minulosti bol spojený

Dr. Jekyll ani Mr. Hyde nereprezentujú moje vlastné 
oficiálne stanovisko

Úlohou je vytvorenie pôdy na odbornú diskusiu



CELKOVÁ  ANESTÉZIA  JE PREFEROVANÁ 
PRED REGIONÁLNOU ANESTÉZIOU

Dr.Jekyll



Celková Anestézia

• CA je jednoduchá a lacná

• CA je vždy efektívna

• CA môže byť použitá pre všetkých pacientov

• CA môže byť použitá pre akúkoľvek operáciu

• CA je bezpečná a naviac čoraz bezpečnejšia



Jednoduchá a lacná

10 € 



3 €10 € 1200 €35.000 €



RA je komplikovaná a 
drahá



Jednoduchá 

Lacná

Efektívna



• Napriek modernému 
vybaveniu nedokážu 
aplikovať LA na 
správne miesto!

• Incidencia blokov na 
nesprávnej strane v 
UK stúpa …

Nebolo by lepšie 
odložit USG sondu 
a podať pacientovi 

celkovú 
anestéziu ??? 

GA-UK



Celkovu anestéziu nie je možné podať na 
nesprávnu stranu !



Bezpečnosť 
=

Jednoduchosť
Používajte jednoduché 

orietačné body 



Orientačné body  
pre celkovú 
anestéziu



Orientačné body pre RA





Celková anestézia je efektívna
Úspešnosť?

CA – 100% !!!

S propofolom nikdy nebudete mať škvrnitý blok!

• SA

• EA 

• PNB 

95-98%

94-95%

92-95%



Celková Anestézia

Môže byť podaná: 

• Pre všetkých pacientov

• Pre všetky operácie

• Môžme ju použit u novorodencov

• Môžme ju použit u malých detí

• Môžme ju použiť u dementných geriatrických pacientov

• Môžme ju použiť u malých dementných detí 
geriatrických rodičov

• Môžme ju použiť u 

    AKÉHOHOKOĽVEK a KTORÉHOKOĽVEK pacienta



Regionálna Anestézia

Ako samostatná technika

• U starších(spolupracujúcich) detí

• U dospelých (primerane kooperujúcich)

• A …. 

• … to je vlastne všetko ….

• Inak im musíte dať CELKOVÚ ANESTÉZIU!

• Alebo takú silnú sedáciu, že im v podstate 
môžte dať CELKOVÚ ANESTÉZIU!





Celková anestézia je bezpečná

• Mortalita v priamej súvislosti s CA vo 
vyspelých krajinách je približne 

• 1:250.000

• A bude naďalej klesať



Regionálna anestézia pridáva riziko

• Svrbenia

• Retencie moča

• Hypotenzie

• Postpunkčných bolestí

• Respiračnej depresie

• Lokálnej/Systémovej 
infekcie

• Pneumothoraxu

• Poškodenia nervov

• Paraplégie

• Systémovej toxicity LA

• Smrti



A. Frustrovany 1 , J. Zahorknuty 2 

Dalšia drahá randomizovaná prospektívna štúdia u 
pacientov podstupujúcich chirurgický výkon v 
celkovej alebo regionálnej anestézii, ktorá 
preukázala, že regionálna anestézia nemá žiaden 
vplyv na závažnú morbiditu a mortalitu, ale 
naznačuje, že napomáha ku rýchlejšej peristaltike 
a unikaniu vetrov po operácii (p<0.05).  

International  Journal of  Endless Optimism  114 (5): 728–45 (2018)

IJEO





Záver

• CA bola, je a bude fundamentálnym pilierom našej 
každodennej praxe

• CA je jednoduchá

• CA je bezpečná

• CA je efektívna (všetkých pacientov/operácii)

• CA ponúka univerzálne riešenie pre anestéziu

• Žijeme vo svete, kde musíme zvažovať nielen úspešnosť a 
bezpečnosť ale aj ekonomiku … 

• … CA predstavuje najlepšie riešenie pre zdravie našich 
občanov a financie nášho zdravotného systému



Ďakujeme Dr.Jekyll

Privítajme Mr.Hyde



REGIONÁLNA ANESTÉZIA JE PREFEROVANÁ PRED CELKOVOU ANESTÉZIOU

Mr.Hyde

… V PRÍPADE, ŽE OBIDVE TECHNIKY SÚ 
VHODNÉ PRE PACIENTA A DANÝ CHIRURGICKÝ 

VÝKON …



Argumenty Dr.Jekylla

• CA je vždy efektívna

• CA je vždy bezpečná

• CA je vždy jednoduchá

• CA je vhodná pre kohokoľvek



CA je vždy efektívna

• AAGA                
1:19.000

• Cisársky rez      1:670

• RA 0 %



CA je vždy jednoduchá



CA je vždy jednoduchá

• Propofol

• Fentanyl

• Rocuronium

• Sevofluran

• Ondansetron

• Dexametason

• Paracetamol

• NSAIDs

• Morfín

• Metaraminol

• Atropín

• Neostigmín

• Glykopyrolát



Regionálna anestézia



































Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

 Plan E



Lacná?



• Jednoduché
• Efektívne
• Lacné



Celková anestézia je vždy bezpečná



Riziká?



Veľmi časté a časté riziká

• Nauzea & Zvracanie   CA RA

• Bolesti hrdla     CA

• Závraty a slabosť     CA RA

• Triaška       CA RA

• Bolesti hlavy     CA RA

• Pľúcne infekcie     CA

• Svrbenie     CA RA

• Bolesti chrbta  CA RA

• Bolesť pri injekcii      CA

• Modrina   CA RA

• Zmätenosť   CA

• Strata pamäte   CA

• Problém s močením CA RA 



Zriedkavé & veľmi vzácne riziká

Zriedkavé

• Dýchacie obtiaže     CA

• Poškodenie zubov       CA

• Poranenie pier    CA

• Poranenie jazyka         CA

• Bdenie     CA

• Poškodenie rohovky   CA

• Nervové poškodenie  CA RA

• Zhoršenie preexistujúcich 
komorbidít     CA RA

Veľmi vzácne

• Závažná alergia      CA RA

• Poškodenie spinálnych nervov
     CA RA

• Zlyhanie techniky      CA RA

• Smrť      CA RA



CA je použiteľná u všetkých pacientov



Je treba rozlišovať

“použiteľná pre všetkých”

a

“vhodná pre všetkých”





Chladná logika - tvrdé fakty
• Celková anestézia je preferovaná pre niektorých pacientov

• Regionálna anestézia je preferovaná pre niektorých 
pacientov

• Pre väčšinu pacientov a väčšinu operačných výkonov tu 
máme možnosť voľby



Záver

• Všetci regionálni anaesteziológovia su zruční aj 
v celkovej anestézii

• Celkoví anesteziológovia sú zruční len v 
celkovej anestézii

• Ktorého anesteziológa by ste VY chceli aby sa 
o Vás staral?  



• Vsetci regionálni anaesteziológovia sú zruční aj 
v celkovej anestézii

• Celkoví anesteziológovia sú zruční len v 
celkovej anestézii

• Ktorého anesteziológa by ste VY chceli aby sa 
o Vás staral?  

Záver 

• Je to o tom, mať v 
rukáve spektrum rôznych 
zručností

• To znamená, že v praxi 
môžete prispôsobiť 
anesteziologickú 
techniku pre potreby 
pacienta



Regionálni anesteziológovia 
sú preferovaní pred 

celkovými anesteziológmi



Ďakujeme 
Mr. Hyde!
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