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Masarykova nemocnice v Ústí nad labem, o. z.

MUDr. Pavel Žalud

Po skončení 2. světové války a po odsunu německého personálu ústecké
nemocnice byl do čela chirurgického oddělení jmenován dr. Rödling.
Anestezie, tehdy éterové, podával
nižší personál ze zbylých řádových
sester. Příchodem dr. Pavla Žaluda,
který měl zkušenosti s podáváním
moderní anestezie ze svého exilového pobytu ve Velké Británii, byli mladí
lékaři dr. Žaludem vyškoleni v celkové a v subarachnoidální anestezii.
V roce 1963 byl pověřen prim. dr. Žalud vedením nového anesteziologického oddělení a jako kmenoví lékaři
na částečný a později plný úvazek zde
působili lékaři chirurgického oddělení dr. Langer, dr. Havelka, dr. Herejk,
dr. Novotný. Dr. Novotný byl zároveň
pověřen vybudováním Záchranné
služby v Ústí nad Labem. Do konce
60. let přišel ještě dr. Řezáč z infekčního oddělení.
Od r. 1966 začala stavební rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů
za provozu. V té době již v odborné
společnosti probíhaly diskuze o „diferencované péči“ a vzniku anesteziologicko-resuscitačních oddělení

(ARO) a tak v roce 1968 uvolnil prim.
MUDr. Č. Dolejší část „svého“ úrazového oddělení, kde zamýšlel vybudovat akutní příjem pacientů
ohrožených na životě. Z původně
emergentních lůžek chirurgie vznikla
resuscitační lůžková jednotka pod vedením anesteziologického oddělení.
Oddělení bylo budováno bez zkušeností s prostorovými potřebami
a organizačním uspořádáním. Uvědomme si, že v době vzniku ústeckého ARO fungovalo resuscitační
oddělení v Nemocnici Na Františku
od r. 1966 a současně se budovalo
díky nadšení prim. MUDr. Jiřího Mináře ve FN Plzeň a pod vedením prim.
MUDr. Vladimíra Lemona v kladenské
nemocnici.
Pomalým postupem stavebních prací
byla resuscitační jednotka v Krajské
nemocnici Ústí nad Labem dobudována počátkem roku 1973. V té době
již byla platná koncepce samostatného oboru A+R s dvoustupňovým atestačním systémem.
V té době již MUDr. Langer odešel
na primariát do NsP Příbram. Dr. Herejk vystřídal MUDr. D. Miloschevského (přednostu ARO v Nemocnici
na Bulovce) na oddělení hrudní chirurgie v Krajské nemocnici tuberkulózy a respiračních onemocnění Ústí
nad Labem – Bukov. MUDr. Havelka
odešel do NsP Mladá Boleslav a později do Nemocnice na Bulovce.
Přístrojové vybavení nové resuscitační stanice bylo delší dobu uložené ve skladu. Monitorovací jednotka
fy Philips, ventilátory byly používány
na anestezii. Oddělení bylo koncipováno jako polootevřené 9lůžkové
s 1 izolační místností. Stavebně postrádalo dostatek skladových prostor,
filtry pro zaměstnance a přijímané
pacienty. Z prostoru dvou lůžek se
vytvořil sklad, takže jsme měli pro
pacienty nakonec pouze sedm lůžek. Prostor pro příjem nemocných

byla místnost, která zároveň sloužila
jako zákrokový sálek. Lékařské obsazení bylo: prim. MUDr. Pavel Žalud,
zástupce primáře MUDr. Josef Novotný,
vedením resuscitační stanice byl pověřen MUDr. Řezáč. Na pohotovostních
službách se podíleli kmenoví lékaři
MUDr. Šedý, MUDr. Oslej, MUDr. Protschkeová, MUDr. Foman, kteří jinak
pracovali na anesteziologické části ARO, a pár týdnů pomáhal sloužit
MUDr. Pátek z interního oddělení.
Počáteční stav sester byl limitující,
takže k 1. 4. 1974, kdy bylo oddělení
slavnostně otevřeno, byla v provozu
jen 2 lůžka. S pomalým doplňováním
počtu sester a nižšího zdravotnického
personálu a po překonání nedůvěry
některých chirurgů postupně narůstal
počet nemocných. Perspektiva práce

MUDr. Jiří Šedý

na novém medicínském oboru přitáhla nové zájemce a v r. 1975 přešli
na ARO z interních oborů dr. D. Nalos
a dr. P. Svoboda.
Z indikačního seznamu pacientů to
byly stavy respirační tísně (první pacientka byla zdrav. sestra v astmatickém

statusu), kraniocerebrální traumata,
polytraumata, těžké pooperační stavy, akutní intoxikace, úspěšné neodkladné KPR a to jak v nemocnici, tak
z terénu, výjimkou nebyli ani pacienti
dětského věku.
Protože ARO Ústí nad Labem bylo
zprvu jediné v celém tehdejším Severočeském kraji, byli k nám překládáni pacienti od Jablonce nad Nisou až
po Chomutov. Později byla důvodem
překladu z celého Severočeského kraje
specializovaná péče Krajské nemocnice Ústí nad Labem.
Postupně také vznikala ARO v ostatních větších nemocnicích a jednotky
intenzivní péče v KN Ústí nad Labem
– koronární, chirurgická a úrazová
JIP, což ARO umožňovalo plynulejší
překlad pacientů. Spolupráce s operačními obory byla zejména s neurochirurgickým oddělením KN, a to nejen
v anesteziologické činnosti, ale i v pooperační péči, a stejně tak v r. 1975 obnovenou cévní chirurgií.
V roce 1978 se stal primářem MUDr. Jiří
Šedý. Vedením lůžkové části ARO byl
pověřen MUDr. D. Nalos, MUDr. Řezáč
se stal zástupcem primáře. MUDr. Novotný již pracoval plně jako vedoucí lékař Stanice záchranné služby
a na chodu resuscitační stanice se
podílel v pohotovostních službách.
Toto usnadnilo zavést mezi nemocniční transporty pacientů s odborným
lékařským personálem, tzv. „přísuny
na sebe“.
V r. 1984 uspořádalo ústecké ARO
IV. Mezinárodní sympozium ČSSR
– NDR lékařů v problematice eticko-právních aspektů intenzivní péče
a o dva roky později obdobné sympozium pro sestry. Problémem 80. let
bylo plánované hospodaření a nedostatek financí. V té době byla potřeba
obměny technického vybavení ARO.
Takže mimo ventilační techniku, což
byly 4 ventilátory ELEMA, jsme měli dosluhující Chirology a byli jsme nuceni

koupit monitorovací jednotku Tesla
místo kvalitní zahraniční monitorace.
Dalším nedostatkem oproti dnešku byl
nedostatečný počet injektomatů a infuzních pump. Přesto se dařilo udržet
kvalitní intenzivní péči, a to díky rostoucí kvalitě lékařů a sester. Velkou
zásluhu na odborné úrovni měl eme-

MUDr. Jan Řezáč

ritní primář dr. Pavel Žalud, který nás
do roku 1987 zásobil aktuálními medicínskými informacemi z odborných
časopisů z celého světa.
V pionýrských dobách intenzivní péče
nám patřilo několik světových i republikových prvenství – kanylace axilární
žíly jako přístupu do centrálního venózního systému dr. Řezáčem, zavedení receptury na gastrickou výživu (v té
době nebyly žádné hromadně vyráběné přípravky) vznikla tzv. „ústecká
sondová strava“ – autor D. Nalos apod.
/Podání hyperimunní plasmy od dárců
proti nosokomiálním kmenům ve spolupráci s mikrobiology a imunology
pro narůstající počet nozokomiálních
nákaz a rezistencí/. Od r. 1976 se
stalo ústecké ARO odběrovým centrem Transplantačního centra IKEM
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Foto:
1988 – tým lékařů při pravidelném hlášení
1. Zleva: MUDr. Jitka Dandová, MUDr. David Bejšovec
V pozadí MUDr. Petr Svoboda, sestra Marcela Němcová,
sestra Marcela Suchá a vrchní sestra Jana Vodvářková
2. Zleva: MUDr. Petr Pollak, MUDr. Jarmila Protschkeová
a MUDr. Jitka Dandová
Druhá řada zleva: MUDr. Věra Vondráková, MUDr. Jan Procházka
a MUDr. Vlasta Hamplová
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pokračování ze str. 3
a později v Českém transplantu ledvin,
srdce i plic. Podíleli jsme se aktivně
na zavedení a využívání informačních
technologií a vyvinuli jsme několik
jednoduchých programů. Od r. 1984
do nynějších dnů je primář oddělení
členem výboru společnosti ČSARIM
a ČSIM. Od r. 1985 bylo ústecké ARO
zařazeno mezi výuková pracoviště tehdejšího Institutu pro další vzdělávání
lékařů a to v oblasti jak anesteziologické, tak resuscitační péče. Stalo se
i pracovištěm pro pomaturitní studium
sester v ARIP.
Rok 1989 přinesl personální změny
ve vedení oddělení (primářem se stal
MUDr. Daniel Nalos).
Volný přístup k informacím, technologiím, novým lékům a možnost navštěvovat kongresy a oddělení po celém
světě přinesl podstatné změny
do možností léčby a péče o nejtěžší
nemocné.
Přestěhováním do pavilonu B v areálu
Pasteurova v roce 2000 jsme získali
další dvě lůžka. V roce 2004 se značná
část nemocnice včetně ARO přestěhovala do nového areálu na Bukově, kde
se mezi tím podařilo vybudovat první
komplexní integrované oddělení intenzivní péče s 36 lůžky.
Období integrace intenzivní péče
od roku 2004
Je to období, kdy se v medicíně prosazuje potřeba koncentrace přístrojové
techniky, personálu, dovedností a znalostí, aby se zvýšila šance pacientů
přežít těžkou operaci, úraz, otravu či
jiný kritický stav. Velmi záhy se ukázalo, že je potřeba daleko většího počtu
lůžek i pro pacienty, kterým aktuálně
neselhávají životní funkce, ale jsou
selháním ohroženi. Tak jako v celé
republice i v naší nemocnici postupně vznikaly jednotky intenzivní péče
u standardních oddělení. Přestěhováním nemocnice do nového areálu
se naskytla příležitost i pro intenzivní
péči. Architekti navrhli 36lůžkovou

jednotku, kterou jsme využili k integraci intenzivní péče. Došlo ke spojení
lůžek ARO s JIP chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, urologie a s metabolickým JIP. Systémem
pojetí intenzivní péče jsme se zařadili
koncepčně k řadě evropských zemí.
Celkový počet intenzivních lůžek výrazně klesl, ale zvýšila se jejich využitelnost. Nejvýznamnější změnou
a předností integrované intenzivní

péče je 24hodinové lékařské zajištění
kvalifikovaným intenzivistou a zefektivnění využití společné zdravotnické
techniky, která je, stejně jako lůžka,
využívána flexibilně dle aktuálních
potřeb. Sesterský i lékařský personál
celého oddělení pracuje podle jednotných zásad. Odpadly bariéry při překladu z JIP na ARO. Kvalita péče se mimo
jiné sleduje 48hodinovou rehospitalizací. Ta se na našem oddělení pohybuje okolo 1 %. Hranice dobré kvality

začíná pod 4 % rehospitalizovaných
do 48 hodin.
ARO vyrostlo z kolébky, u které stálo několik nadšenců, přes pionýrská
objevná období do stadia dospělosti
s týmem čítajícím 36 lékařů a 130 sester z oboru anesteziologie a intenzivní
medicíny.
MUDr. Jiří Šedý
oddělení intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.

Anestezie šitá na míru

Prim. MUDr. Daniel Nalos

V posledních letech jsme svědky bouřlivého rozvoje takzvaných „minimálně
invazivních technik“ v chirurgii a s tím
souvisejícím zkracováním doby hospitalizace. Snížení invazivity chirurgického výkonu samo o sobě neznamená
snížení anesteziologického rizika pro
pacienta, někdy spíše naopak. Anesteziologické postupy mají také snahu
snižovat invazivitu své činnosti minimalizací vlivu anestetik na fyziologické
funkce organizmu.

V posledních 20 letech klesla úmrtnost
související s anestezií 10krát. Bezpečnost anestezie díky novým lékům,
edukaci a monitoringu se dostala
na vysokou úroveň. Dnes podstupují
anestezii a rozsáhlé operační výkony
i osoby s minimálními rezervami kardiopulmonálních funkcí.
Celková anestezie má, s trochou nadsázky, tři požadované složky. Ztrátu
vědomí, ztrátu vnímání bolesti a svalovou relaxaci pro klidné operační pole.
Naproti tomu, pro regionální anestezie
je základním požadavkem operatéra
analgezie, spolu s areflexií v oblasti
operačního pole. Na rozdíl od celkové
anestezie podmínkou účinku regionální anestezie není ztráta vědomí. Tento
fakt může hrát významnou roli při rozhodování o optimální volbě anestezie
pro konkrétního pacienta. ARO Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem je
školicím centrem regionální anestezie
pro celou Českou republiku.
Regionální anestezie nabízí velké možnosti při snaze snižovat vliv anestezie
na fyziologické funkce. Z mnoha důvodů, včetně rozdílných vlivů na fyziologické funkce organizmu, dělíme
techniky regionální anestezie na dvě
základní skupiny – periferní a centrální blokády.
Velkou část chirurgických výkonů lze
přiřadit do skupiny operací vhodných

pro použití periferních technik, zbývající výkony jsou pak vhodné spíše pro
použití centrálních blokád.
Na obr. 1 (str. 6) jsou schematicky naznačeny oblasti těla zasažené různými
způsoby anestezie. Při celkové anestezii je možno operovat prakticky kdekoliv, ale vliv anestetik zasahuje celý
organizmus.
Při centrálních blokádách je anestezií
zasažena jen část těla podle odpovídajících dermatomů. Při periferních
blokádách dochází k anestezii v omezené zóně kolem operačního pole.
Není však jednoduché klást rovnítko
mezi rozsah anestezie a ovlivnění fyziologických funkcí, neboť regionální
anestezie může prostřednictvím sympatické blokády nebo účinkem vstřebaného lokálního anestetika rovněž
ovlivnit celkový stav organizmu (např.
rozvojem hypotenze či toxické nebo
vzácně alergické reakce).
Přednost centrální blokády spočívá
ve schopnosti lépe tlumit účinky operačního výkonu na organizmus než celková anestezie. Dominantním efektem
je vedle blokády nociceptivních impulzů zejména blokáda sympatického
nervstva. Stále se rozrůstající populace polymorbidních pacientů má dnes
možnost profitovat z účinků centrálních
blokád. Blokáda podstatné části sympatických vláken vede u operovaných
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Anestezie šitá na míru 		
Celková analgezie

Centrální RA

Periferní ra

Obr. 1

ke snížení spotřeby kyslíku, snížení srdeční práce, zmenšení metabolických
efektů sympatiku a ke zkrácení doby
pooperačního paralytického ilea.
Hlavní příčiny pooperačních plicních
komplikací jsou: dlouhotrvající operace, celková anestezie, použití dlouhodobě působících myorelaxancií a typ
operace (méně rizikové jsou operace
mimo hrudník a břicho).
Vliv centrálních blokád na srdeční činnost se projevuje sníženou srdeční
prací, vazodilatací zúžených koronárních tepen a snížením spotřeby kyslíku v myokardu. Efekt hrudní epidurální
anestezie se projevuje mírnějšími změnami plicních funkcí, zvláště restriktivních, jako je inspirační rezervní
kapacita, vitální kapacita a reziduální
objem, který se po hrudní epidurální
anestezii zmenšuje relativně méně než
po celkové anestezii.
Efekt centrálních blokád na gastrointestinální trakt je dán změnou
rovnováhy vegetativního nervstva
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ve prospěch parasympatiku. Pooperační centrální blokády zkracují dobu
pooperačního ilea, zvláště není-li současně použit opiát.
Epidurální analgezie se považuje
za optimální formu pooperační analgezie u řady chirurgických výkonů.
Mnoho studií potvrzuje výhodnost
zejména u hrudních, dvoudutinových
a rozsáhlých pánevních výkonů. Tyto
studie potvrzují zejména rychlý návrat
gastrointestinální motility a rychlou
normalizaci plicních funkcí. Z obecného pohledu je prokázáno, že regionální anestezie je bezpečnější a tudíž by
měla být použita všude, kde je to racionální.
Výhody regionální anestezie se neztrácejí při použití kombinace centrální regionální anestezie s celkovou
anestezií.
Tímto konstatováním se otevírá obrovské pole působnosti ve volbě optimální formy anestezie, kdy je možno právě
u nejrizikovějších skupin nemocných

využít výhod obou přístupů a zároveň
zmenšit rizika jejich použití. Koncept
kombinované regionální a celkové
anestezie přináší na jedné straně zvýšené nároky na anesteziologický tým,
na druhé straně ale minimalizuje vliv
anestezie na fyziologické funkce. Pokračující centrální blokáda je základem
i pooperační analgezie. Odpovědnost
a medicínské působení anesteziologa
se posouvá i do pooperačního období a z anestezie se stává perioperační
medicína.
Zásadní pokrok v bezpečnosti anestezie přineslo zavedení ultrazvukem
asistovaných technik regionální anestezie.
Co nám ultrazvuková asistence přináší
tak nového? Hlavní rozdíl od předcházejících metod je možnost vidět cílový
nerv a významné struktury v jeho okolí.
Jsme schopni vidět velké cévy, okolní
tkáně, kosti a zejména svaly a jejich
fascie. Nervově-cévní svazky logicky
probíhají mezi svalovými fasciemi.
Svalové fascie jsou jednou z hlavních

pokračování ze str. 5
„navigačních“ struktur. V některých
lokalitách nemusíme drobné nervy ani
identifikovat a přesto lze dosáhnout
výborných výsledků aplikací lokálního
anestetika do správného fasciálního
prostoru.
Další nespornou výhodou je možnost
sledovat proud roztoku lokálního anestetika během aplikace a sledovat
jeho šíření v okolí nervu. Nepřítomnost
aplikovaného roztoku v předpokládaném místě je podezřelá z intravasální aplikace. Je tu tedy navíc nepřímá
známka nechtěné aplikace do cévního
řečiště a příležitost k zabránění toxické
reakce z intravenosního podání lokálního anestetika.
Možnost vidět aktuální distribuci anestetika kolem nervových struktur vedla
ke snížení dávkování lokálních anestetik u řady bloků.
Ultrazvuková asistence učinila některé bloky bezpečnější. Došlo například
k reinkarnaci supraklavikulárního bloku brachiálního plexu, který byl pro nebezpečí pneumotoraxu téměř opuštěn.
Novinkou jsou navigační systémy buď
na principu GPS nebo magnetu, které
pracují nezávisle na úhlu ultrazvukového signálu. Tyto systémy dokáží přesně
stanovit vzdálenost objektu i zvýraznit
korektní směr. Do požadované oblasti
se lze dostat z libovolného místa. Experimentálně se používají i 3D a 4D
sondy umožňující plastický pohled
na požadovanou oblast.
Přednosti regionální analgezie
v pooperačním období
Na našem pracovišti, podle dosud nepublikovaných údajů, se u 84 % pacientů doplňuje regionální anestezie
různými stupni sedace, zklidnění pacienta. Symbióza regionální a celkové
anestezie se projevuje oboustranně,
a to i poměrně často při užití periferních blokád. Metody celkového znecitlivění jako doplněk periferních blokád
používáme nejčastěji z těchto důvodů: nepříjemná pozice, dlouhotrvající výkon, na základě přání pacienta,
nebo z důvodů předcházející negativní

zkušenosti – jak pacienta, tak anesteziologa (bolesti).
Regionální anestezie nabízí výjimečné
možnosti v kontrole pooperační bolesti. Pooperační spotřeba analgetik
u pacientů, kteří podstoupili operační
výkon v regionální anestezii, je snížená
oproti pacientům, u kterých byl operační výkon proveden v celkové anestezii.
Další jedinečnou možností je zavedení
katétru pro opakovanou nebo kontinuální aplikaci lokálního anestetika
a dalších adjuvantních léků umožňujících kontrolu bolesti. Při srovnání
epidurální a opiátové pooperační analgezie se ukazuje, že regionální techniky snižují pooperační katabolizmus
bez ovlivnění syntézy, je-li epidurální
analgezie zavedena nejméně na dobu
24 hodin po operaci. Použití epidurálního bloku vede k redukci katabolické
odpovědi. Optimální analgezie snižuje dobu nezbytné imobility a snižuje
pravděpodobnost podvýživy.
Kombinace celkové a regionální anestezie je pochopitelně dražší než samostatné užití pouze jedné z metod.
Na druhé straně celková cena za hospitalizaci se obecně snižuje v důsledku
zkrácené doby hospitalizace, nižšího
výskytu komplikací a nižších nároků
na sesterskou práci. Bolest, vynucené
polehávání v posteli a epizody hypoxie jsou považovány za hlavní příčinu
potenciálních pooperačních komplikací a prodloužení doby hospitalizace.
Konečná cena za hospitalizaci závisí
na schopnosti managementu provést
reálnou kalkulaci operačních výkonů
a přizpůsobení provozu ekonomickým
vlivům.

a zvracení, zkracuje dobu pooperačního ilea a snižuje potřebu pooperační
intenzivní péče. Pooperační epidurální
analgezie je pro tyto závažné a rozsáhlé výkony zlatým standardem. Celková
a regionální anestezie nejsou v současném pojetí anestezie soupeři, ale
vzájemně se doplňujícími partnery.

Závěr:
Minimálně invazivní anestezie se rozvíjí také cestou periferní regionální
anestezie. Hrudní, břišní a rozsáhlé
pánevní výkony jsou vhodné pro užití
hrudní či lumbální epidurální anestezie v kombinaci s „mělkou“ celkovou
anestezií. Tento způsob anestezie poskytuje segmentální anestezii a snižuje stresovou odpověď na operační
zákrok, pooperační srdeční a plicní
morbiditu, výskyt pooperační nausey

5. Rodges A, Walker N, Shug S, et
al.: Reduction of postoperative
mortality and morbidity with
epidural or spinal anaesthesia:
results from overview of randomised trials. British Medical Journal
2000; 321: 1493-1497

prim. MUDr. Daniel Nalos
oddělení intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Léčba bolesti
Nedílnou součástí práce anesteziologa
je také léčba bolesti. Jedná se v první
řadě o léčbu pooperační bolesti, o které bude pojednáno v další části tohoto
článku. Nezanedbatelným aspektem
je však pomoc pacientům i s chronickou – dlouhodobou bolestí.
Již v roce 1974 byla v rámci Společnosti anesteziologie a resuscitace České
lékařské společnosti JEP ustanovena
komise pro studium a léčbu bolesti, ze
které v roce 1990 vznikla Společnost
pro studium a léčbu bolesti (SSLB).
V této společnosti od počátku tvořili
velký podíl kromě neurologů a rehabilitačních lékařů právě anesteziologové.
Postupně po celé republice vznikala
a stále se doplňuje síť pracovišť, která
se zabývají léčbou chronické bolesti.
Ambulance léčby chronické bolesti
začala působit v rámci anesteziologicko-resuscitačního oddělení tehdejší
Krajské nemocnice Ústí nad Labem
(předchůdkyně současné Masarykovy nemocnice) od 13. 10. 1989. O pacienty s chronickou bolestí se zde
tehdy starala celá řada lékařů anesteziologů: zpočátku zde krátce působili MUDr. Ilja Deyl a MUDr. Lukáš
Syrovátka, kteří později přešli na Záchrannou službu, dále MUDr. Eva
Matyášová a v nedávné době přišla
MUDr. Valerie Suchá, nicméně stálým
lékařem téměř po celou dobu její činnosti je zde MUDr. Aleš Prokop. Souběžně s tímto pracovištěm od ledna
1995 funguje v Masarykově nemocnici
ještě další ambulance léčby bolesti,
která je ovšem součástí ambulance
Neurochirurgické kliniky UJEP. Tuto
ambulanci od jejího vzniku zajišťuje
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Na obou pracovištích léčby chronické
bolesti většinu případů tvoří tzv. chronická nenádorová bolest – zejména
bolesti pohybového aparátu (bolesti
horních i dolních zad, bolesti nosných
kloubů i malých kloubů končetin, bolesti svalového systému), případně
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některé typy tzv. bolesti neuropatické, tzn. bolesti vznikající poškozením
nervového systému. Menší podíl, ale
nikoli nevýznamný, tvoří pacienti s nádorovým onemocněním, kde při léčbě
spolupracujeme s radioterapeutickým
oddělením.
Principem léčby chronické bolesti je
vždy správná volba příslušných léků.
Na rozdíl od bolesti akutní, zejména
pooperační, však zde nepostačuje jeden účinný lék – analgetikum, naopak
často se musí využívat vhodné a účinné kombinace s dalšími medikamenty,
které nejsou přímo ze skupiny analgetik, případně různé invazivní postupy.
Základem je tedy vždy lék proti bolesti, tzv. analgetikum. To může být buď
ze skupiny neopiátových („slabých“)
analgetik nebo analgetik opiátových
(„silných“). Mezi neopiátová analgetika patří paracetamol (Paralen, Panadol), případně metamizol (Novalgin)
a další léky, kde tvoří jednu ze složek
účinné kombinace. Skupina opiátových analgetik má mnohem delší historii (vždyť opium a morfin se k tišení
bolesti používají již více než 2000 let),

zahrnuje široké spektrum léků, jejichž
účinek a částečně i chemická struktura
vychází z morfinu. Do této skupiny patří svým účinkem též tramadol (Tramal,
Tralgit, Protradon atd., případně kombinované preparáty tramadol obsahující, např. Zaldiar apod.). V současné
době již mezi odbornou veřejností naštěstí ustupuje strach z opiátů (správně nazývaných „opioidů“), proto
pacienti, kteří trpí silnou bolestí, nebývají o tuto možnost léčby ošizeni, jako
tomu bývalo dříve.
Jak ale platí obecně, platí i pro silné léky proti bolesti, že každá účinná látka má i své účinky nežádoucí:
v případě opioidů jde zejména o zácpu, nevolnost, motání hlavy, případně celkový útlum a ospalost. Některé
z nežádoucích účinků jsou obvykle jen
přechodné (ospalost, motání hlavy
nebo i nevolnost), jiné jsou bohužel
trvalého rázu, jako např. zácpa. Proto
je potřeba pacienta informovat o nutnosti patřičných režimových opatření,
jako je úprava jídelníčku a správný
pitný režim. Mimoto opioidy nepůsobí
stejně na všechny typy bolesti a stejně

u všech pacientů. Z tohoto důvodu je
důležité analgetika kombinovat s dalšími látkami (tzv. ko-analgetiky), které
původně byly určeny pro léčení jiných
onemocnění. Vhodnou kombinací jsou
léky proti záchvatovým onemocněním
– tzv. antikonvulziva: karbamazepin
(Timonil, Tegretol, Biston, Neurotop
atd.), nebo gabapentin (Neurontin,
Gabator, Apo-Gab atd.) a pregabalin
(Lyrica), nebo některá antidepresíva,
zejména skupina „těch nejstarších“ –
amitriptylin, nebo naopak nejnovější
skupina SNRI (venlafaxin, duloxetin),
které mají vlastní dosti významný analgetický účinek. Tyto skupiny léků jsou
voleny především u neuropatických
typů bolesti, navíc vlastní antidepresivní účinek je u pacientů s chronickou
bolestí též velice užitečný. Další velkou
skupinou léků, které bývají součástí
analgetických kombinací, jsou nesteroidní antirevmatika. Mezi nejběžnější zástupce lze jmenovat ibuprofen
(Ibalgin, Brufen), diklofenak (Voltaren,
Veral atd.), nimesulid (Nimesil, Aulin)
a celou řadu dalších přípravků. Jejich
místo je zejména u bolestí pohybového aparátu, nicméně jejich dlouhodobější používání je omezené celou
řadou nežádoucích účinků, jako např.
krvácením do trávicího traktu, poruchou krvetvorby nebo zhoršením funkce jater či ledvin.
Významnou součástí léčby chronické
bolesti, zejména v rukách anestezio
logů, jsou různé invazivní postupy.
Sem patří různé obstřiky bolestivých
míst nebo bodů vyvolávajících bolest,
aplikace léků nebo jejich kombinace
do páteřního kanálu nebo do průběhu periferních nervů. Tyto techniky se
vesměs vyvinuly z anesteziologických
metod používaných při operacích. Jejich indikace zahrnují léčbu všech typů
chronické bolesti – nádorovou, nenádorovou i neuropatickou.
Vrcholem pomyslné pyramidy léčby chronické bolesti je potom

tzv neuromodulace, což znamená zavedení generátoru vysílajícího elektrické impulzy na míchu nebo na periferní
nervy, případně přímo na mozek, přičemž tyto impulzy potlačují přenos
bolestivých informací z těla do příslušných center v mozku. Tyto metody ani
jedna ze zdejších ambulancí neposkytuje, nicméně spolupracujeme úzce
s pracovišti, kde je provádějí. Uvedené metody nejsou ovšem vhodné pro
každého pacienta a proces výběru
vhodného pacienta pro tyto léčebné
metody je složitý a poměrně dlouhý,
aby se předešlo případnému selhání
této metody u nesprávně indikovaných
pacientů.
Samozřejmostí je spolupráce s odborníky z celé řady dalších oborů:
neurology, neurochirurgy, revmatology, rehabilitačními lékaři, ortopedy,
chirurgy, ale i psychology a psychiatry
a zejména s radiodiagnostickým pracovištěm, které nám pomáhá při stanovení diagnózy a sledování změn.
Odbornou práci obou ambulancí bolesti doplňuje též vědecká a organizační práce, kdy se aktivně účastníme
národních i mezinárodních odborných
kongresů, máme za sebou celou řadu
publikací v tuzemských i zahraničních
odborných časopisech, případně organizujeme regionální odborné semináře
(Severočeské algeziologické dny; příští
ročník se bude konat 21.–22. 3. 2014
v hotelu Clarion). MUDr. Prokop je řadu
let členem výboru Společnosti pro léčbu bolesti, jeho přínos byl potvrzen
důvěrou při organizování národního
kongresu IV. Česko-slovenských dialogů o bolesti v roce 2002 zde v Ústí nad
Labem. MUDr. Aleš Prokop i MUDr. Jan
Procházka, Ph.D. jsou též členy světové
společnosti pro studium bolesti IASP.

praktické informace
pro případné pacienty
obou ambulancí
Je potřeba se objednat na níže uvedených telefonních číslech, je však
nutné počítat s určitou objednací
dobou.
Je nutné mít s sebou:
• doporučení praktického lékaře
a nálezy jiných odborných lékařů
týkající se daného problému,
• grafickou dokumentaci
(tzn. CT, RTG, magnetickou
resonanci) vypálenou na CD,
• seznam užívaných léků včetně
všech léků na bolest.

Kontaktní informace:
Ambulance neztišitelné bolesti
MUDr. Aleš Prokop
Telefon pro objednání:
477 112 219
ÚT:
8.00–14.00 hod.
PÁ:
8.30–14.00 hod.

NCH ambulance bolesti
MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
Telefon pro objednání:
477 117 881
ST:
11.00–14.00 hod.

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
oddělení intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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Analgetický tým v Ústí nad Labem – historie a dnešek

MUDr. David Bejšovec

Léčba pooperační bolesti byla až
do 90. let 20. století u nás i ve světě
spíše doménou operatéra a měla vysoké procento selhání – 20–50 %. S rozvojem pooperačních pokojů a jednotek
intenzivní péče se postupně stávala
standardní součástí anesteziologické
péče. Duchovním otcem systematické
péče o pooperační bolest je Narinder
Rawal, který je hlavním autorem dokumentu „Evropské minimální standardy
pro management pooperační bolesti“.
Publikován byl v roce 2001 ve Švédsku
a obsahoval doporučené postupy, které byly jednoduché, logické a zohledňovaly potřeby pacienta i ekonomické
hledisko.
V Masarykově nemocnici se akutní bolesti (včetně pooperační) systematicky
věnujeme od začátku tohoto století.
V roce 2003 vznikl v ústecké nemocnici projekt bezbolestné nemocnice.
Jeho čtyřmi základními atributy jsou:
1. analgetický tým, 2. informovaný
pacient, 3. měření a 4. dokumentace
bolesti. Léčba bolesti není jen přínosem etickým, ale zahrnuje i mnohá další, čistě medicínská, pozitiva.
Většina nežádoucích účinků bolesti
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na organizmus je odvozena od nežádoucí vegetativní stimulace – podráždění sympatiku. Léčbou bolesti tak
pozitivně ovlivňujeme nejen většinu
orgánových celků v těle: srdce a cévy,
dýchání, zažívací a močový systém, ale
také mentální funkce, metabolismus
a imunitu.
Analgetický tým v MN plně funguje
od roku 2005. Je založen na péči analgetických sester z anesteziologického
oddělení, které 2x denně obcházejí
pacienty po rozsáhlejších operačních
výkonech se zavedenou kontinuální
analgezií. Po telefonické konzultaci lékaře ARO (míra bolesti, stávající léčba
bolesti event. její nežádoucí účinky)
pak upravují jeho analgetickou léčbu.

návštěva anesteziologické ambulance.
Zde pacient mimo jiné podepisuje i informovaný souhlas, jehož součástí je
i informace o léčbě bolesti. Na všech
operačních odděleních jsou vyvěšeny
postery s detailními informacemi léčby
bolesti, doplněné obrázky a fotodokumentací. Ty by měly pacienta přesvědčit o důležitosti léčby pooperační
bolesti a seznámit jej s dostupnými
metodami léčby a hodnocením bolesti. Nabízená analgezie vychází z předpokládané míry pooperační bolesti.
Pacient má také být seznámen s možnými vedlejšími účinky její léčby. Poslední možností, jak poučit pacienta,
je „anesteziologická vizita“ odpoledne
před operačním výkonem.

bránící poškození operované části
těla.
Protokol o pooperační bolesti je součástí zdravotní dokumentace. V „protokolu o pooperační bolesti a její léčbě“
je kromě VAS i hodnocení sedace a aktivity pacienta, ale i vedlejších účinků
léčby bolesti. Nebezpečné komplikace
jsou vyjmenovány a sestra ví, jak na ně
má reagovat.

Obě tyto hlavní skupiny regionální
anestezie je možno použít jako metodu jednorázovou nebo pokračující.
Snažíme se upřednostnit takovou metodu regionální anestezie, aby rozsah
anestezované oblasti byl adekvátní
k rozsahu operačního výkonu. Regionální anestezie nesmí omezit pooperační rehabilitaci ani příjem potravin,
naopak má pomoci s co nejrychlejším

Vše dokumentují. Lékař – algeziolog je
telefonicky dostupný 24 hodin denně.
Pacienta navštěvuje jen v případě nestandardních situací (např. vyšším výskytu nežádoucích účinků, při bolesti
nereagující na běžné postupy apod.).
Na chirurgické stanici vystupuje jako
konzultant, lékařem zodpovědným
za analgezii zůstává ošetřující lékař –
chirurg.
Informace jsou pacientovi předávány několika způsoby. Základem je

Bolest je hodnocena pomocí vizuální
analogové stupnice (VAS), kdy 0 – žádná bolest a 10 – nejvyšší možná bolest,
jakou si pacient dovede představit. Je
hodnocena v pravidelných intervalech
podle individuální potřeby pacienta. Nejvyšší přípustná hodnota VAS
bývá 3, což znamená, že na VAS 4 je
nutno léčebně reagovat. Naším cílem
ale není ani VAS 0; zbytková pooperační bolest má svoji ochrannou funkci

V roce 2011 byl v naší nemocnici proveden nezávislý audit bolesti. Výzkum byl
prováděn na 222 pacientech z různých
operačních oborů. Výsledné průměrné
pooperační VAS skóre bylo 1,54. Tento
výsledek nás bezesporu řadí na čelo
nemocnic s nejnižší mírou pooperační
bolesti. Audit také prokázal, že bolest
je vyšší u pacientů, kteří navíc pociťují
chlad, nevolnost nebo žízeň. U hladu
tato paralela prokázána nebyla.
Cílem analgetického týmu MN v tomto roce bude vypracovat analgetické
protokoly pro standardní oddělení.
Přehlednou formou by měly doporučovat adekvátní analgezii v závislosti
na rozsahu a bolestivosti operačního
výkonu.

Laboratoř a infuzní technika

Lůžková stanice

upřednostňujeme perorální podávání
léků před intravenózním. Použití systémových analgetik u metod regionálních není prohrou. Naopak, vhodně se
doplňují.

Analgezie začíná již na operačním
sále. Přes dospávací pokoj je pak pacient směřován buď na JIP nebo na standardní oddělení. Na JIP se o analgezii
stará ošetřující lékař a tím je v MN vždy
anesteziolog – intenzivista. Fungující
dospávací pokoj je zárukou, že pacient
odvážený z operačních sálů na standardní lůžko je nejen vzbuzený, oběhově a dechově stabilní, ale také bez
bolestí, nepodchlazený a bez nevolností.
Regionální (svodná) anestezie je v MN
upřednostňovanou analgetickou metodou a je aplikována všude tam, kde
počítáme s vyšší mírou pooperační
bolesti. Metody svodné anestezie jsou
1. centrální – hlavně epidurální anestezie a 2. periferní – nervové blokády.

návratem funkce všech orgánových celků. Měla by tak pomoci se zkrácením
pobytu pacienta na JIP a v nemocnici
vůbec. Komfort pacienta doprovázející
omezenou pooperační bolestivost je
jen příjemným vedlejším produktem
metody. Pro zdárný pooperační průběh
je však nejdůležitější fakt, že minimalizuje dopad stresové odpovědi organizmu na jednotlivé orgány.
Systémová analgezie vychází z předpokladu, že vhodné použití analgetik z různých skupin posílí jejich
analgetický efekt a zároveň minimalizuje vedlejší účinky léků. Mezi nejčastěji používaná analgetika patří opioidy,
neopioidní analgetika, nesteroidní antiflogistika a paracetamol. Není-li porušena funkce zažívacího traktu, vždy

V posledních letech v Masarykově nemocnici neustále narůstá četnost operačních výkonů. Možnosti medicíny
jsou stále větší a tak není divu, že jsou
operováni i pacienti, kteří by dříve byli
odkázáni jen na konzervativní postup
léčby. Často jde navíc o pacienty starší a závažně nemocné. Naším cílem
je, aby se dařilo stávající dobrou úroveň analgezie alespoň udržet v těchto
podmínkách i v nadcházejících letech.
Bezpečnost léčby akutní bolesti musí
zůstat zásadní podmínkou a její prospěšnost musí převyšovat její nežádoucí účinky.
Pooperační analgezie již zdaleka není
jen péčí o komfort pacienta. Je nedílnou součástí multimodálního přístupu
k pacientovi. Je prokázáno, že léčba
bolesti také snižuje dobu hospitalizace i celkovou cenu za operační výkon.
MUDr. David Bejšovec
oddělení intenzivní medicíny
Masarykova nemocnice v UL, o. z.
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FOTOGALERIE – historie a současnost

1982 – vrchní sestra Jana Vodvářková

1982 – MUDr. Jiří Šedý, MUDr. Jan Řezáč
a vrchní sestra Milena Lálová

2013 – pracovní velín sester

1988– zleva staniční sestra Marcela Suchá
a vrchní sestra Jana Vodvářková

2013 – práce rehabilitační sestry

Redakce odborné přílohy Statim děkuje prim. MUDr. Danielu Nalosovi, MUDr. Jiřímu Šedému
a MUDr. Davidovi Bejšovcovi za jejich příspěvky a spolupráci při realizaci této odborné
přílohy.
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