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Anestezie a GD
(Ekologické aspekty anestezie)



Anestezie a GD 
(Ekologické aspekty anestezie)

Můžeme si o GD myslet co 
chceme, ale …





Agenda GD se stala nedílnou součástí
našeho oboru celosvětově

WFSA
ESAIC
ASA
RCA (UK)
ANZCA



• Jde o návrh

• materiál 
nebyl 
konzultován s 
odborníky 
(ESAIC)





“… jednostranně učiněné rozhodnutí o 
zákazu je neakceptovatelné” 



ČSARIM byla požádána MZ o stanovisko





1) snižování emisí je žádoucí a vnímání ekologických 
aspektů naší činnosti považuji za správné (inhalační 
anestetika, plasty, obaly apod.)

2) podíl oboru na hledání cest ke snižování emisí (a 
odpadu obecně) je nutný

3) role inhalačních anestetik v kontextu emisí 
celosvětově je zcela marginální 

4) ideologické a politické rozhodování vedoucí k 
zákazu (doposud používaného postupu na celém 
světě) bez konzultace s experty považuji za … a 
je nutné proti němu důrazně vystupovat



Inhalační anestetika v roce 2022 

102 prací 



Inhalační anestezie vs. TIVA
DES vs. SEVO

Liší se v dopadu na klinický výsledek? 



17 444 
pacientů

CAVE: závěry 
hypotézu generují, 

nikoliv potvrzují



For now, we must acknowledge to our patients and our
colleagues that we truly do not know which anaesthetic choice 
(propofol-based TIVA or inhaled volatile-based anaesthesia) is 

best for which patients undergoing which procedures.



“In conclusion, TIVA might be associated with a lower 
incidence of POCD, compared with inhalational 
anesthesia, at least in the first 30 postoperative days”.











1) Obtížně nahraditelná komponenta celkové 
anestezie

2) Současný stav odborného poznání 
neumožňuje plošně preferovat jedno 
anestetikum oproti druhému, i když rozdíly ve 
vybraných ”outcome indicators” existují

Inhalační anestetika v roce 2022 



Inhalační anestetika v roce 2022 

3) Z pohledu neurotoxicity inhalačních anestetik
převažuje názor, že je asi podstatnější doba
anestezie a výchozí stav kognitivních funkcí
než volba konkrétního inhalačního anestetika



Anestezie a “neuroscience” 



Potenciální role anestetik / celkové anestezie v 
léčbě psychiatrických onemocnění





A co vzkazují všichni neurovědci 
anesteziologům ? 



Vliv anestezie na mozek je jedna z fascinujících oblastí 
“neuroscience” a pacientův mozek je ve vašich rukách

Mysleme na to u každé anestezie 



Děkuji za pozornost

Pokud nemáte dostupnost v přednášce 
uváděných článků, zašlu všem na vyžádání 

cernyvla1960@icloud.com
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