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prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 



I když možná určité “konflikty” zájmu 
mám …



1. Obor (a anestezie) 
mě stále “děsně” 
baví a nemám pocit 
že jsem ”burnout”

Braunoviny 2019











2. Považuji jej stále za “nejlepší 
obor co existuje” a co jsem si 
mohl vybrat 



3. Přináší mi (většinou) 100% 
uspokojení v té části života, kterou 
chci profesi a práci věnovat …





O čem mluvit a jak téma pojmout ? 



“My hard and painfull thinking about today’s lecture” 
St. Kitts, January 24, 2020



Pohled na téma z různých 
pozic … 

• člen zkušebních komisí MZ pro AIM

• EDIC examinator 

• (z)formování vzdělávacího systému na dvou pracovištích 

oboru AIM (HK, UL)

• místopředseda AK oboru AIM  (2005-2015, 2017-)

• výuka rezidentů – USA, Saudská Arabie, Kanada 

• podíl na vzniku COBATRICE (ESICM)

• člen Eureopan Board of Anesthesiology

• člen HTVAP (= akreditační komise) ESA

• školitel (se silnou zpětnou vazbou od mých školenců)



Obsah a cíle přednášky 

1) Formulovat základní faktory 
úspěšného absolvování atestace v 
oboru AIM

2) Podělit se o můj pohled na otázku “co 
by měl vědět a umět lékař před 
atestací z AIM”



This 
lecture 



“Our specialty is not about 
pushing anesthetics into the 

patients ...”

American Society of Anesthesiologists
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Faktory úspěchu  úspěšného 
absolvování atestace v oboru AIM



Cerny V., Anest. Intenziv. Med
23, 2012, 125-127





Cerny V., Anest. Intenziv. Med
23, 2012, 125-127

Kde jsme 
8 let později? 



Změnila se nějak situace z 
pohledu faktorů neúspěchu ? 



Změnila se nějak situace z 
pohledu faktorů neúspěchu ? 

Podle mého názoru nijak zásadně 
…



Faktory ne/úspěchu u atestace ? 

“Obsahové”
“Formální” 



Znalosti – co “vědět” ? 

„... V oblasti teoretických znalostí typu 
„basic science“ jde především o znalost 
fyziologie, patofyziologie a 
farmakologie v rozsahu, který je 
nezbytný pro pochopení patogeneze 
kritických stavů, interpretaci 
klinického/laboratorního nálezu a 
zdůvodnění nejčastějších diagnostických 
a léčebných intervencí v oboru AIM ..."



Co vědět jako minimum ?

• Teorie 
• Klinická praxe (kompetence)

• “Svatá trojice” oboru x 2
• Ostatní témata



“Svatá trojice” teoretických 
znalostí oboru AIM ?



Prosím neplést si: 
“Svatá trojice” oboru AIM 
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“Svatá trojice” teoretických 
znalostí oboru AIM ?



“Svatá trojice” teoretických 
znalostí oboru AIM ?

1. Fyziologie

2. Patofyziologie

3. Farmakologie



Chcete příklad významu “basic 
science” pro obor ? 

“Pato/fyziologie”



Why do we give fluids ? 

Kuwait Anesthesia Symposium, 2019



Two targets 

Physiological Clinical
Kuwait Anesthesia Symposium, 2019



Proč děláme fluid challenge z 
pohledu (pato)fyziologie ? 

• “zvýšení tlaku”
• “zvýšení diurézy”
• “zvýšení srdečního výdeje”
• “léčim tím šok … protože nemočí … má 

vysoký laktát”  a jiné,  často těžko 
“uvěřitelné” odpovědi 

Jaká je jediná správná odpověď ? 



Chci zvýšit “oxygen 
delivery” 



Dovednosti – co “umět” ? 

„ ... S ohledem na povahu oboru AIM, 
patřícího mezi základní odbornosti, musí 
být tou první a zcela nepodkročitelnou 
laťkou dokonalá znalost postupů a 
algoritmů u všech situací, kde došlo 
k selhání jedné nebo více orgánových 
funkcí, nebo kde takové selhání 
bezprostředně hrozí“



V těchto situacích není čas ...  
”… lámat si hlavu kdo je kdo …” 

... v uvedených situacích není čas se podívat do 
svého zápisníku, knihy, na internet či zeptat se 
kolegy, zde musí být reakce jasná, 
jednoznačná, rychlá a téměř 
zautomatizovaná jako výchozí podmínka 
včasného a medicínsky správného postupu. 



“Svatá trojice” praxe/kompetence 



“Svatá trojice” praxe/kompetence 

1. KPR (BLS a ACLS)

2. Zajištění dýchacích cest a 
zajištění vstupu do oběhu

3. Algoritmy akutních ohrožujících 
situací (krizové stavy)





Ostatní témata/otázky …

 Ano, ale s důrazem na “core” 
kompetence 



Role školitele
Role pracoviště
Role komise 

… na úspěchu u atestace ?



Černý, AIM, 2012



Černý, AIM, 2012



Hlavní znaky 1

• vzdělávání jako “přítěž” provozu 
• provozní požadavky mají vždy přednost 

(dozor/dohled)
• formální pojetí vzdělávání 
• absence “dedicated/protected time” 

účastníků systému (školenci, školitelé)
• absence motivace účastníků systému 

(školenci, školitelé)



Hlavní znaky 2

• akreditace pracoviště je vnímána jako 
punc kvality a nikoliv jako závazek

• nedostatek administrativní podpory 
• převažuje “knowledge based” přístup
• nízký podíl “soft skills areas”
• absence systému evaluace v průběhu 

vzdělávání” 
• “zastaralý” systém evaluace – atestace 



Jak uspět u atestace ? 
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Jak uspět u atestace ? 

Vše začíná již výběrem pracoviště

!!!!!!!!!!!!!!!

 Běžte se učit obor/“řemeslo” tam, kde 
má systém vzdělávání následující 
charakteristiky:  



Cíle

 “Competency based training” v oboru 
AIM obsahově i formálně identický se 
systémy vyspělých zemí (EU/USA/CAN)

 “Naučit” nejenom odborné medicínské 
kompetence, ale rovněž i tzv. soft skills 
(= významný faktor úspěchu v profesním 
životě)



Cíle

 Systém, který učí lékaře adoptovat  
primární cíl naší péče - SAFETY a ne 
“dělat vše za každou cenu” 

 Systém, který lékaře učí vnímat obor AIM 
v širším kontextu celé medicíny



Cíle

 Výchova k profesionalismu a kultuře 
meziborové komunikace

 Systém, který vám ukáže, jaké 
možnosti náš obor má a jakou 
odbornou/profesní  satisfakci nám může 
poskytnout  



Jak uspět u atestace ? 

 Dokonale znát obě “svaté trojice”
 Mít “přehled” o všech klinických 

otázkách v míře úměrné jejich 
četnosti/závažnosti (tzv. core 
kompetence vs. subspeciality areas)

 Umět popsat reálný klinický postup
 Umět argumentovat/obhájit váš odborný 

názor



Vybrané zásady do vašeho úspěšného 
života s oborem AIM ?



1) Čtěte, čtěte, čtěte … 

2) Najděte/hledejte si dobrého mentora

3) Naučte se vždy hledat ve všem 
fyziologii (a zdůvodněte si, proč danou 
intervenci děláte) 

4) Adoptujte 2 pricipy do praxe:
• Doufám v to nejlepší, čekám to nejhorší
• Naše primární role není ve ”spasení ekonomiky” 

systému, ale v zajištění odbornosti a bezpečnosti 
pro mého pacienta 



5) Naučte se odpočívat, i když platí, že 
“successful people work hard …”

Ale co především? 
Pamatovat si, že …  



“Váš obor vám dá jen tolik, 
kolik dáte vy jemu” 
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