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Smrt spojená s anestezii







Co všechno meříme ???

• Vitální funkce (EKG, TK, Sat, teplota – delší než 30 min)
• Počet dechů (pacient při vědomí?)
• Kapnografe (pacient při vědomí?)
• Analýza plynů (cílová hladina anestetka)
• Parametry ventlátoru 
• Relaxometrie
• Hloubka anestezie (BIS, Entropie)
• Monitorace tlaku v manžetě
• IBP, sonografe, PA, CO, koagulace, krevní plyny, Hb……





Nastavení

• Hranice alarmů
• Velikost a tvar křivek (zatlumení)
• Technické limity (teplota)
• ST segment
• Tón pulsní vlny
• Artefakty







Doporučován elektronický záznam



WHO checlist ???



Příčiny nehod
• Většinově lidský faktor           
70 - 80%
• Problém je přenos znalost do reálného medicínského 

života
• Fungování teamu, komunikace, nastavení priorit
• Během pregraduálního 
i postgraduálního 
výcviku se neučí…. 







Získání zdrojů uprostřed krize (CRM)



Dovednost anesteziologa
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Seberefexe



Poznej své pracovní prostředí – situační 
bdělost

• Známe jak se ovládají, jak pracují a kde jsou 
všechny přístroje?

• Známe všechny procesy (situace)?
• Víme, jak rychle jsou různé další pomůcky, lidé,  

přístroje k dispozici ? 
      (i během služby)
• Znát silné a slabé stránky
    systému



Mnemotechnické pomůcky

• Pozornost je rychle vyčerpatelná!
• Checklisty, příručky, kalkulátory, hotline
• Jsou k dispozici všem a vždy (ne jen v něčí hlavě)
• Nepodléhají stresu (jako paměť a rozum)
• Jsou zdrojem relevantních  postupů a informací 
     (ne 20 let starých) 



Simulační medicína přináší odolnost



Co dělá anestezii bezpečnou ???

• Skvěle trénovaný a odolný anesteziologický 
team

• Bezpečné prostředí, všem známé a nacvičené 
postupy

• Moderní, standardizovaná a dostupná 
technika

• Snaha o neustále zlepšování 



Děkuji za pozornost
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