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Ultrazvuková asistence v regionální anestézii 

• Zvětšilo se spektrum blokád i indikací.
• Zvýšila se úspěšnost blokád.
• Snížil se výskyt komplikací  (LAST)
• Snížilo se dávkování lokálních anestetik.

• Joseph M. Neal 

• Ultrasound-Guided Regional Anesthesia and Patient Safety: Update of an Evidence-Based Analysis

• RAPM 2012



Současná situace

• Téměř vždy lze diagnostický či operační výkon provést v celkové 
znecitlivění bez použití regionální anestézie.

• Ale u značné části diagnostických a operačních výkonů mohou mít 
pacienti benefit z předností, které regionální anestézie poskytuje.

• Úspěšné použití regionální anestézie ale vyžaduje soubor specifických 
podmínek.



Co je hlavním indikačním kritériem pro 
ultrazvukem asistovanou regionální anestézii ? 
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Prospěch pacienta



Prospěch pacienta
• I když můžeme dlouho diskutovat o tom, co vlastně 

je prospěch pacienta, nepochybně významnou část 
představuje výsledný celkový subjektivní dojem 
pacienta, který v něm zanechá pobyt v nemocnici.

• Naším posláním je minimalizovat i tyto negativní 
subjektivní vjemy.



Prospěch pacienta



Prospěch pacienta

Získání důvěry pacienta, odbourání případné 
nejistoty a strachu.
Pokora a klientský přístup jak k pacientovi, tak ke 
spolupracovníkům.
Pozitivní komunikace s pacientem, před, během a po 
výkonu.
Vyvarovat se uplatňování nepřiměřených osobních 
ambicí poskytovatelů péče.
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Prospěch 
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Děkuji za pozornost





Meta pro medicínské manažery:

Zajistit poskytování základních metod regionální anestézie celých 
24 hodin denně

• Milníky k dosažení cíle: 
• Definovat spektrum pacientů, kteří mohou mít prospěch z RA.
• Určit odpovídající spektrum blokád.
• Zavést kontinuálně fungující analgetický tým.
• Systém provázat s pooperační analgezii.
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