
Anesteziologická ambulance online
Kde se nachází KDAR?

Petr Štourač



Před cílovou páskou?



Anesteziologická ambulance KDAR
• 10 000 operačních výkonů ročně
• 2 anesteziologické ambulance
• Obslouží cca 70-80% operantů
• Průchodnost až 50 dětí denně

• Hraniční kapacita, nutnost optimalizace
• Drtivá většina pacientů ASA I

• Specializované ambulance
• Ambulance chronické bolesti
• Rozštěpová ambulance
• Ambulance maligní hypertermie a nervosvalových chorob
• Ambulance dlouhodobé intenzivní a ventilační péči



Anesteziologická ambulance KDAR

• 2020 – kontakt se společností MediApp – recentní implementace 
ambulance na MOÚ

• 2020-2021 – kreslení procesních map, nastavení na procesy KDAR, 
propojení procesů s operačními obory

• Konec 2021 – vytvoření vizuálu
• 2022 – napojení na IS FN Brno
• 03/2022 – dosud dokončování licenčních, dalších právních ujednání 

a implementace do systémů FN Brno
• 10-12/2022 – pilotní provoz
• 1/2023 – ostrý provoz



E-ambulance - moduly
• Umožňují práci v tzv. rolích
• Role odborná ambulance/centrální evidence

• Indikace k výkonu, žádanka k předanestetickému vyšetření
• Role pacient/zákonný zástupce

• Ověření identity, edukační materiály, dotazníky, videokonferenční kontakt s 
ambulancí, chat

• Role anesteziologická ambulance
• Potvrzování triage, ověření dotazníku, distribuce pacientů

• Role lékař anesteziologické ambulance
• Dokončení vyšetření 

• Usnadňuje organizaci práce na ambulancích
• Zlepšení flow pacientů, rizikoví pacienti ambulance č. 2, specifičtí pacienti 

do specializovaných ambulancí



E-anesteziologická ambulance KDAR
Modul pacient/zákonný zástupce



E-anesteziologická ambulance KDAR
Modul lékař/ambulance
Modul ambulance



Závěr - Cíl se blíží

• Vhodné řešit paralelně projektové (IT) i legislavně-právní úkoly
• Bedlivě rozkreslit procesy včetně jednotlivých rolí
• Může pomoci v organizaci ambulance

• Flow pacientů
• Směřování do specializovaných ambulancí
• Prokazatelné seznámení s edukačními materiály
• Semiautomatické upozornění na rizikové pacienty

• CAVE: E-anesteziologická ambulance nemůže nahradit 
pohovor, ale může proces významně zefektivnit



… sejdeme se na 
AKUTNĚ.CZ…

XIV. konference AKUTNĚ.CZ
19. 11. 2022, Brno
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