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Publikace nejsou jen studie!
• publikace, které opravdu ovlivnily moji praxi

• publikace, které neovlivnily moji praxi, 
ale přesto to dělám (monitoraci používám)

• anestezie 3 P
• precizní
• physiologická
• personalizovaná



Publikace, které OPRAVDU! ovlivnily moji praxi

1981

19921983



2K: změna paradigmatu
• eminence či experience based medicine

→ evidence based m. = m. podložená důkazy
• změna pedagogického přístupu → show, fun

2. vydání 1992 4. vydání 2000 5. vydání 2005 6. vydání 2009 7. vydání 2013 8. vydání 2017

1. vydání 1981 1. vydání 2004



Hierarchie vědeckých důkazů
- Heynesova pyramida

Systematické přehledy 
a meta-analýzy

2003



Prof. Archibald
Leman Cochrane

1909-1988

http://www.cochrane.org/



Abstract: 

Plain language summary:

prof. Archibald
Leman Cochrane

1909-1988



Rosettská deska



H. J. Wellens

Circulation 2004, 
110 (17-26.10.):  e453

dnes 8. vydání 2022,
1696 str. = +64 % Hein J. Wellens (1935-2020)

Wellensova kritéria kritické 
stenózy LAD

9

„V kardiologii (… i v medicíně) se 50 % našich znalostí 
mění každých 5 let.“

http://www.amazon.com/gp/product/images/0721603238/sr=1-10/qid=1227783671/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=283155&s=books&qid=1227783671&sr=1-10


2022;146:00–00. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001095 3.11.2022

Publikace, které opravdu ovlivnily moji praxi

Je EBM „readable“ = čitelná?
palátabilní strava, lék = chutný, stravitelný, poživatelný

75 stran!



Tak které studie 
OPRAVDU

ovlivnily tvou praxi?



• 50 pacientů ASA 1-2 20-65 let k laparoskopii
• i. v. úvod propofol 2,5 mg/kg, remifnt 0,5 ug/kg/min, intubace 

po 3 min. preoxygenace, rocuronium
• nasycovací fáze: 

– 0,5 – 1/min l FGF (FiO2 0,5) 
– sevofluran 6 % (3 x MAC)
– doba do dosažení 1 MAC s FGF 1 l/min: 6,2 ± 1,3 min

s FGF 0,5 l/min: 15,2 ± 2,4 minJan Jakobsson
Karolinska Inst.
Danderyd

Ola Stenqvist
Sahlgrenska, Göteborg



…a v monitorování?



JAMA. 1986 Aug 22-29;256(8):1017-20.

John H. Eichhorn
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• Harvardské minimální zásady bezpečnosti v anestezii 1969
• Doporučený postup ČSARIM Zásady bezpečné anesteziologické péče 2017

Sledování a monitorování
, 1986



J.W.Sleigh



2022 Feb 16;S0007-0912(22)00014-9. doi: 10.1016/j.bja.2022.01.006. 



Prof. Archibald
Leman Cochrane

1909-1988
5 studies in which a total of 22,992 participants

Plain language summary

2014



Can J Anaesth. 1991 Jul;38(5):619-25. 
doi: 10.1007/BF03008199.

1991



Proč jsou 
oxymetrie 

a kapnometrie
tak důležité?



protože nové studie využívají
• elektronické záznamy o anestezii
• velké počty pacientů
a prokazují, že…



• 71 717 pacientů ≥ 60 let, delirium do 7 dnů podle CAM-ICU
• hypoxemie = <90% po > 2 souvislé min: 3,5 %, POD 6 % x 2,2 %
• hypokapnie: ETCO2 ≤ 3,3 kPa (25 mm Hg) po > 5 souvislých min: 1,2 %, POD 13,9 % x 2,2 %

Br J Anaesth. 2022 Sep 30:S0007-0912(22)00501-3. doi:  10.1016/j.bja.2022.08.032.



Ahrens E et al.: Dose-dependent relationship between intra-procedural hypoxaemia or hypocapnia
and postoperative delirium in older patients. 
Br J Anaesth. 2022 Sep 30:S0007-0912(22)00501-3. doi: 10.1016/j.bja.2022.08.032.

≤ 3,3 kPa = 



Hypotenze
• 140 různých definic
• spojena s negativními důsledky
• měřit!

• léčit!

1 mg do 50 mlAnesth Analg. 2020 Oct;131(4):1057-1059. 

Thomas W. Scheeren



klinicky: 
• 3% high-risk noncardiac surgery
MRI: 
• 7% older patients 

after noncardiac surgery

..kde jsou oni, 
kdy my budem?

Balada československá 1989



klinicky: 
• 3% high-risk noncardiac surgery
MRI: 
• 7% older patients 

after noncardiac surgery



Závěr: 3 P
• precizní
• physiologická
• personalizovaná anestezie

• „K tomu mi dopomáhej monitorace“

• „K tomu ať mi dopomáhá bůh“
z přísahy amerických prezidentů od dob George Washingtona
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