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Než začnu …



1) Můj názor k tématu není oficiálním postojem 
ČSARIM 

2) Můj názor na roli NLZP v oboru AIM je ovlivněn 
mnoha faktory:

• doba praxe v oboru 30 let
• zkušenost s NLZP
• role vedoucího pracoviště 
• možnost pracovat (s NLZP i bez) v jiných systémech v zahraničí
• 25 let praxe soudního znalce



Základní východiska

1) Existující zákonný rámec a kompetence NLZP
2) Postoj ČSARIM k otázce role NLZP při poskytování 

anesteziologické péče (AP)
3) Doporučené postupy a stanoviska ČSARIM 

zabývající se bezpečností AP
4) Variabilita role NLZP při poskytování AP v zahraničí
5) Současná vědecká evidence
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Anesteziologická ambulance (AA)

Jakou úlohu plní AA (v ideálním případě) v rámci 
anesteziologické péče?

1) Předanestetické vyšetření
2) Informovaný souhlas
3) Edukace pacienta
4) Administrace pacienta v NIS



Anesteziologická ambulance (AA)

Kde vidím roli NLZP ? 

1) Předanestetické vyšetření 
2) Informovaný souhlas
3) Edukace pacienta
4) Administrace pacienta v NIS

= část činnosti 

= veškerá činnost 



9Anesteziologická ambulance:  
workflow

NLZP: 
• administrace
• vyhodnocení AD
• edukace
• vyhodnocení nutnosti “2”  

1 2 3 4 5

Nutnost PAV lékařem

Q/A pacient

Lékař formální
finalizace IS 

NLZP finální
administrace

AD = anest. dotazník
PAV = předanestetické vyšetření 
Q/A = dotazy pacienta na lékaře



Plánovaný model v ÚL 

Lékař konzultant Lékař rezident

NLZP NLZP NLZP NLZP

Systém propojených 
ambulancí

Systém propojených 
ambulancí



Komentář a poznámky 

1) Společný materiál ČSARIM a ČAS vymezující rámec 
působení NLZP na anesteziologické ambulanci? 

2) Nutnost strukturované a sjednocené náplně práce 
NLZP (jako součást bodu 1)

3) NLZP a anesteziologická ambulance on-line 
4) Využití NLZP pro on-line “follow up” pacientů po 

anestezii po propuštění z nemocnice
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Jakou roli mají mít NLZP na 
anesteziologické ambulanci ?

“Větší než malou” a rozhodně větší 
než doposud mají …  

(samozřejmě za předpokladu, že  tuto 
roli NLZP budou chtít)  



Děkuji za pozornost
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