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Poskytování bezpečné anesteziologické péče  

• Lůžková zařízení s dostupností 
anesteziologické péče by měla být schopná 
zajistit bezpečnou anesteziologickou péči     
v souladu s doporučením ČSARIM.

• K 31. 12. 2019 evidováno celkem 32 
240 zdravotnických zařízení, z tohoto 
počtu bylo 21 581 samostatných 
ordinací lékařů primární péče a lékařů 
specialistů.

• V rámci stomatologické péče mluvíme   
o cca 6 000 ambulantních zařízeních.

Jak je v těchto ambulancích 
naplňována potřeba 
bezbolestné medicíny?
Kdo je poskytovatelem 
analgezie, anestézie v rámci 
ambulantního ošetření?



Premise bezpečné anesteziologické péče

• Legislativní požadavky X kompetence k jednotlivým výkonům 

• Odborná doporučení X rozdílné požadavky v rámci různých odborných společností

• Každý pacient má právo na kvalitní a bezpečnou péči bez ohledu na poskytovatele
• Děti mají taktéž právo na bezbolestnou medicínu



Potřebujeme koncepci pro bezpečné poskytování sedace
a analgosedace nejen pro ambulantní péči?
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Požadavky pro poskytování bezpečné sedace a analgosedace
nejen ve stomatologických ambulancích - návrh koncepce

• Sedace při vědomí a analgosedace je v odborné kompetenci anesteziologů – ČSARIM
• Revidované doporučení odborné společnosti : Požadavek na bezpečnost, ale proveditelnost !!!
• Oddělit požadavky a standardy sedace při vědomí a analgosedace od požadavků k celkových anestezii  

(zcela jiné požadavky na personální a věcné vybavení)



Požadavky pro poskytování bezpečné sedace a analgosedace
nejen ve stomatologických ambulancích - návrh koncepce

Stratifikovat sedace při vědomí a analgosedace:

I. stupeň: 
Název : Základní sedace ( premedikace) 

Čím je prováděna : 
Podávání léčivých přípravků - perorálně, nazálně, inhalačně 
midazolam per.os. (min dávka/kg, max. dávka jednorázově!!)
oxid dusný 

Kdo ji provádí: 
V kompetenci všech proškolených ambulantních specialistů

Další specifikace:  Kvalitní základní a hlavně  bezpečná sedace při vědomí
- pro všechny pacienty dětské i dospělé 
- bez přítomnosti anesteziologa 
- podmínkou je doprovod pacienta

Školení: Poskytovatelé musí projít základním školením:  „Sedace I. Stupně“



Požadavky pro poskytování bezpečné sedace a analgosedace
nejen ve stomatologických ambulancích - návrh koncepce

Stratifikovat sedace při vědomí a analgosedace:

II. stupeň :
Název: Analgosedace v hospitalizačních zařízeních s dostupnou odborností ARO

Čím je prováděna:
Intravenózní podávání léčivých přípravků
- midazolam, opioid ( min. dávka/kg, dle efektu lze dávku navyšovat, max. dávka)

Kdo ji provádí: 
Proškolený lékař se specializovanou způsobilostí v základním oboru poskytující péči  hospitalizačních zařízeních             
s dostupnou ARO péčí

Další specifikace: 
- snížení personálních nároků anesteziologů v nemocnicích s lůžkovou ARO péčí
- specialista provádějící výkon zároveň nemůže provádět analgosedaci

Školení: Poskytovatelé analgosedace musí projít vyšším školením:  Sedace II. stupně



Požadavky pro poskytování bezpečné sedace a analgosedace
nejen ve stomatologických ambulancích - návrh koncepce

Stratifikovat sedace při vědomí a analgosedace:

III. stupeň: 
Název: Analgosedace poskytovaná anesteziologem 

Čím je prováděna: 
Intravenozní podávání léčivých přípravků
- midazolam, opioid, propofol, dexmedetomidin, ketamin

Kdo ji provádí: 
Provádí  lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anestezie a intenzivní medicína
(pozor na udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru v souladu s příslušnou legislativou)

I.
Základní sedace

II.     
Analgosedace

hospitalizačních zařízeních s dostupnou   
odborností ARO

III.
Analgo-
sedace

anesteziolog 



Požadavky pro poskytování bezpečné sedace a analgosedace
nejen ve stomatologických ambulancích - návrh koncepce

Požadavky na edukaci, školení:

• Školení sedace při vědomí I. Stupně : Základní školení pro ambulatní specialisty všech oborů 
• Školení sedace při vědomí II stupně : Rozšířené školení pro specialisty základních oborů

Pozice NZLP: při sedacích, analgosedacích
• pokud je poskytována oše. péče

(vyhláška o minimálních personálních požadavcích – jen v případě že je poskytovaná ošetřovatelská péče
• NZPL není nositelem výkonu, nemá kompetenci k samostatnému vedení analgosedace

nesmí samostatně pre-skribovat ordinace 
(vyhl. 55/2011 Sb. – vyhláška o činnost zdravotnických a jiných odborných pracovníků)

Kontroverze :
• Ketopropofol: analgosedace x CA
• Analgosedace intravenózní u dětských pacientů u stomatologických výkonů – analgosedace nebo celková anestezie 



Požadavky pro poskytování bezpečné sedace a analgosedace
nejen ve stomatologických ambulancích - návrh koncepce

Děkuji za pozornost
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