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Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Historicky vzniklo Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., v roce
1963. A to zásluhou prvního ústavního anesteziologa pana primáře Krumphanzla a první anesteziologické sestry paní
Krtičkové, jejíž vzpomínky na tuto dobu jsou pro zasvěcené velmi zajímavé. Za dobu vzniku samostatného oddělení si
dovolíme považovat datum vzniku dospávacího pokoje (... v dnešní době plné anglismů PACU. I když anglismus by asi
měl znít dosleepovací pokoj).
pozdější primář ARO Na Bulovce, pan
doktor Čumlivski, renesanční to osobnost mezi anesteziology, paní doktorka Pelichovská, pozdější primářka lůžkové části ARK Motol. A další a další.
Někteří zanechali stopu vskutku hlubokou, někteří se oddělením pouze
prohnali a dnes o jejich pracovním působení nikdo neví. A samozřejmě řada

sester. A to jak z anesteziologické, tak
z resuscitační části. Všechny zmínit
nelze.
Takže z historie doplníme pouze to, že
ARO mostecké nemocnice bylo jedno
z prvních svého druhu v republice.
Vynikalo na svou dobu jak stavební,
tak nadčasovou organizační koncepcí.
Ale čas běžel, docházelo k centralizaci

Městská nemocnice, která v Mostě začala fungovat v roce 1900
Podle dochovaných záznamů se
na území města Mostu nacházely tři
špitály. Prvním byl mostecký křížovnický špitál z počátku 13. století. Druhým
mosteckým špitálem byl špitál s kostelem sv. Ducha – město ho nechalo
vybudovat v roce 1351 na opačné
straně města než křížovnický špitál.
Třetím mosteckým špitálem byl špitál
sv. Lazara, jeho vybudování je doloženo listinou z roku 1571. Spolu s polorozpadlým vojenským špitálem se stal
základem budoucí nemocnice.
V roce 1851 bylo rozhodnuto o vybudování nové městské nemocnice,
město zdarma poskytlo pozemky, stavební materiál a dovoz. Nemocnice čítala 52 lůžek a její provoz byl zahájen
v polovině 19. století.
S rozmachem průmyslu a hornictví narůstal i počet obyvatel, a proto mostecké okresní zastupitelstvo v roce 1898
rozhodlo o vybudování větší okresní
nemocnice. Okresní nemocnice byla
systematicky modernizována, přestavována a rozšiřována a v roce 1925
měla již 459 lůžek.
V roce 1925 byla mostecká okresní
nemocnice druhou největší nemocnicí
v Čechách. Na konci roku 1945 měla
14 budov a 4 nouzové dřevěné baráky,
bylo zde 5 odborných oddělení – interní, infekční, chirurgické, ortopedické a rentgenologické, počet lůžek byl
825.

Po odsunu německého personálu se
především řešily otázky personální.
Střídaly se zde žákyně z pražské zdravotnické školy na Bulovce a abiturienti střední školy, kteří hodlali studovat
lékařskou fakultu. Nemocniční komise rozhodla využít budovy bývalého
okresního chudobince ke zřízení české ošetřovatelské školy.
V roce 1952 byla mostecká nemocnice označována už jako oblastní,
měla 15 samostatných oddělení a přístrojovým a personálním zázemím
je od 60. let třetí největší nemocnicí
v kraji.
Záměr vybudovat novou nemocnici byl
diskutován už v poválečných letech.
Účelem stavby nové nemocnice bylo
soustředit rozptýlená zdravotnická zařízení v okrese a docílit celkové zkvalitnění péče. V první etapě byly postaveny budovy polikliniky, blok I a II,
budova OHS a hospodářská budova.
Ty byly uvedeny do provozu v roce
1975, o dva roky později byly dokončeny pavilony infekce, zdravotnické
školy, svobodárny, do roku 1992 byla
dostavěna budova diagnostiky.
I v současnosti zůstává mostecká nemocnice nepostradatelným článkem
zdravotní péče pro spádovou oblast okresu Most, má ale i významný
nadregionální přesah a nabízí pacientům i specializovaný rozsah poskytované péče.

www.kzcr.eu

První primář ARO Most MUDr. Miroš
Krumphanzl
S historií oddělení je spojeno kromě
jména prvního přednosty pana primáře Miroše Krumphanzla i mnoho dalších jmen. Jméno paní doktorky Helgy
Vejvalkové, doktorky Marsové, paní
doktorky Peškové, pozdějšího primáře pana doktora Peška, pozdějšího
šéfa Báňské záchranné služby doktora
Housky… To jsou ti, kteří mosteckému
ARO věnovali prakticky celý profesionální život. Ale jsou zde i další, kteří
oddělením prošli a zanechali za sebou
hlubokou stopu. Pan doktor Beran,

Kolektiv ARO 1981 – dotek slavné historie
první řada zleva: ležící MUDr. Čumlivski, MUDr. Pešková, druhá řada zleva: sedící
vrchní sestra Anna Erlerová, MUDr. Pešek, prim. MUDr. Krumphanzl, MUDr. Houska,
MUDr. Marsová, MUDr. Vejvalková, MUDr. Adamec, třetí řada zleva: stojící
MUDr. Pelichovská, MUDr. Beran, MUDr. Macháček, MUDr. Blažka
péče, a i toto pracoviště se z pochopitelných důvodů profilovalo do běžného zařízení okresního typu. A na slavnou historii může už jen vzpomínat.

Současný pavilon B před zahájením rekonstrukce

Dále si dovolíme ozřejmit současnost
a realitu, i když povídání o historii by
bylo pro ctěné čtenáře mnohem, mnohem zajímavější. Jako například historický výrok jednoho z uznávaných
nestorů oboru Anesteziologie a resuscitace, pana primáře Krumphanzla, který mu ve svých přednáškách
připisuje očitý svědek tohoto citátu
pan doktor Čumlivski. Tento vše vypovídající výrok historické osobnosti
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využít dalších 8 lůžek stanice pro zotavování po anestezii jako zálohu ICU,
například při hromadném neštěstí.

katétr. To umožňuje operativně reagovat na projevy srdečního selhávání,
např. u pacientů po resuscitaci a závažných operačních výkonech. Nadále
je aplikován koncept řízené mírné hypotermie u pacientů po resuscitaci pro
zástavu oběhu.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení disponuje 3 lůžky v rámci poradny
pro léčbu bolesti včetně monitorace
a personálního zajištění. V rámci ambulance bolesti jsou prováděny i invazivní výkony, dominantně kaudální
dilatační blokády.

Vchod do zrekonstruované budovy B, ve které sídlí ARO
zní: „Než jsem se stal lékařem (myšleno anesteziologem), byl jsem pět let
chirurgem“. Ale dost mezioborového
a v podmínkách dobře fungujících pracovních vztahů laskavého špičkování
a již skutečně zpět k realitě.
Anesteziologicko-resuscitační oddělení mostecké nemocnice je v dnešní
době akreditované pracoviště s možností výuky. Pracovníci oddělení ročně podají kolem 6 200 anestezií pro
potřeby 13 oddělení. ARO zajišťuje
anesteziologickou péči jak na 6 centrálních operačních sálech, tak na komplementech jednotlivých oddělení.
V současné době při personální insuficienci obsazuje personál oddělení
maximálně 5 centrálních operačních
sálů a potřebná periferní pracoviště.
Ale doufáme, že s nástupem nových
lékařů se situace brzy změní.

Činnost lůžkové části je zajišťována
za optimální personální situace dvěma lékaři se specializovanou způsobilostí a při plném obsazení lékařem
ve výcviku, který pracuje pod plným
dohledem lékaře se specializovanou
způsobilostí. V případě potřeby lze

Provoz ambulance bolesti je zajištěn
jedním lékařem se specializovanou
způsobilostí v léčbě bolesti. Oddělení disponuje stanicí pro zotavování
po anestezii s 8 lůžky pro dospělé,
4 lůžky pro děti a 24hodinovým provozem. Denní provoz PACU je zajištěn jak
středním zdravotnickým personálem,
tak lékařem se specializovanou způsobilostí. Tento lékař rovněž zajišťuje
pozici koordinátora pro anesteziologickou péči. ARO má zařízenou anesteziologickou ambulanci, do které jsou
směřováni pacienti před plánovanými
operačními výkony, v současné době
je však anesteziologická ambulance
pro personální insuficienci uzavřena.

Jedná se o anesteziologickou péči
u výkonů charakteru radikálního,
paliativního, diagnostického i terapeutického. Ročně personál oddělení
ošetří 200–220 pacientů jak intenzivních, tak resuscitačních. Oddělení
disponuje 8 lůžky s plným vybavením.
Součástí oddělení je plně vybavené
lůžko urgentního příjmu.
Díky stavebnímu rozčlenění je ARO
schopné zajistit jak péči nejvyšší úrovně, tak přechod mezi intensive care
unit (ICU) a intermediate care unit
(IMCU) včetně personálního zajištění.
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Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Miroslav Peleška je zároveň
zástupcem ředitele zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.
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V oblasti multiorgánového selhání
a sepse s dominujícím renálním selháním jsou používány eliminační
techniky typu kontinuální hemodialýzy (CVVHD), hemodiafiltrace (CVVHDF), hemofiltrace (CVVHF) atd. Tyto
postupy umožňují provádět přístroje
Multifiltrate. Stanice disponuje dvěma
těmito přístroji.

Centrála RES I – sestra v akci Pavla Venglářová

RESUSCITAČNÍ STANICE
Resuscitační stanice disponuje 8 lůžky intenzivní a resuscitační péče. Integrální součástí oddělení je místnost
akutního příjmu s plně vybaveným
lůžkem. Stanice má charakter multidisciplinárního ICU.
Stanice ročně ošetří přes 200 pacientů
jak akutních, tak resuscitačních. Stavební dispozice umožňuje plynulý
přechod mezi lůžky ICU a IMCU, včetně personálního zajištění, péče je zajištěna specialisty v oblasti intenzivní
a resuscitační medicíny, kteří jsou dostupní po dobu 24 hodin denně.
Ošetřovatelská péče je zajištěna
středním zdravotnickým pracovníkem
(SZP), který ve vysokém procentu
disponuje atestací z anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny
(ARIM). Resuscitační stanice poskytuje integrovanou péči v plném rozsahu
o kriticky nemocné s projevy nebo
rizikem selhání jednoho nebo více
orgánů, MODS, těžkými septickými
stavy charakteru severe sepsis atd.
Dominují respirační selhání, šokové
stavy a bezvědomí různé etiologie,
intoxikace a stavy po resuscitaci pro
zástavu dechu a oběhu. V současné
době zdravotnický personál ošetřuje
minimum polytraumat (koncepce primárního transferu do traumacenter).
Stanice poskytuje návaznou péči o pacienty, kterým byl proveden vysoce

specializovaný výkon na vyšším pracovišti. Jedná se o pacienty po neurochirurgických výkonech, aortokoronárních bypassech, polytraumatech,
náhradách chlopní atd. Všem těmto
pacientům je zdravotnický personál
schopen poskytnout kvalifikovanou
péči v oblasti supportace vitálních
funkcí, metabolického managementu, nutrice a rehabilitační péče včetně
konceptu bazální stimulace.
V oblasti kardiovaskulárního aparátu je prakticky rutinně monitorována
hemodynamika sytémy PiCCO. V případě potřeby je zaváděn termodiluční

V roce 2011 zaměstnanci stanice zavedli jako rutinní techniku citrátovou
antikoagulaci, nyní jsou schopni provádět CRRT i u pacientů s krvácivými
komplikacemi. U oběhově stabilních
pacientů je možné provádět i intermitentní HD, a to rovněž ve spolupráci
s dialyzačním střediskem fy Fresenius.
V oblasti selhávání respiračních funkcí a nutnosti jejich náhrady disponuje stanice moderními ventilátory typu
Avea, Siemens a Engström. Zejména
ventilátory Avea v maximální konfiguraci umožňují ventilovat pacienty
s těžkými formami plicního selhání,
monitorovat plicní mechaniku a jícnové tlaky, modelovat dechové křivky
a volit protektivní ventilační režimy
podle aktuálních klinických potřeb.
Tím je prakticky eliminováno riziko

Lůžko resuscitační stanice
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barotraumatu a zdravotníci volí pro
pacienta nejbezpečnější možnou
ventilaci.
Ve spolupráci s oddělením tuberkulózy a respiračních nemocí (OTRN) je personál stanice schopen provádět bronchoskopická vyšetření diagnostická
i bronchoskopie terapeutické. Monitorační technika oddělení umožňuje
dlouhodobé sledování vitálních funkcí
pacientů včetně metodik invazivních.
Stanice disponuje transportními monitory a ventilátory pro vnitroústavní
transport pacientů se selhávajícími
životními funkcemi. K dispozici jsou
také moderní přístroje pro přesné podávání infuzních roztoků a léků.
V roce 2015 bylo armamentarium oddělení rozšířeno o mobilní ultrazvuk
pro potřeby jak resuscitačních, tak
anesteziologických pacientů. To významně zvýšilo jak možnosti diagnostické, tak možnosti terapeutických zásahů. Resuscitační stanice disponuje
preparáty ke zvládání život ohrožujícího krvácení. V bezprostřední návaznosti na ARO je umístěno CT pracoviště RTG oddělení. U akutních stavů je
tak zajištěna rychlá a kvalitní diagnostika bez nutnosti složitého transferu
pacientů na velké vzdálenosti.
Stanice spolupracuje se specializovanými odděleními vyšších pracovišť.
Na základě spektra výkonů, počtu

Pojízdný stolek s potřebným vybavením
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Koupelna pacientů
ošetřených pacientů a vybavení technického a personálního byla oddělení opět udělena Ministerstvem zdravotnictví ČR specializační akreditace
nižšího typu v oboru Anesteziologie
a resuscitace.

ANESTEZIOLOGICKÁ STANICE
Anesteziologická stanice poskytuje
celkové anestezie v celém spektru rozsahu s využitím moderních preparátů

a anesteziologických technik. Poskytuje anestezii od nedonošenců až
po nejvyšší věkové skupiny. Stanice
denně zajišťuje anesteziologicky až
10 pracovišť. Pro vybrané operační výkony poskytuje jak axiální, tak periferní svodné techniky.
Anesteziologická stanice disponuje
možností zajištění dýchacích cest při
anestezii jak klasickou intubací, tak
zajištěním pomocí laryngeálních masek a laryngeálních tubusů. K dispozici jsou moderní pomůcky pro vyřešení obtížného zajištění dýchacích cest
při anestezii (Videolaryngoskop typu
Glidescope, intubační LM Fast Trach,
Mc Coy, bougie atd.).
Personál stanice disponuje také možností monitorace kvality anestezie
(hloubky spánku) v průběhu operačního výkonu (monitorace bispektrálního
indexu mozkových potenciálů prostřednictvím modulu v kombinaci s resuscitačním monitorem). Nechybí ani
možnost měření perioperačního stupně relaxace pacienta, což je především
kvalitativní a bezpečnostní prvek.
Díky stavebnímu uspořádání centrálních operačních sálů disponuje anesteziologická stanice emergency room,
která je integrální součástí operačních
sálů a kde personál poskytuje servis
indikovaným pacientům. Jsou zde
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uspáni nebo analgeticky zajištěni ještě před započetím dalších manipulací
(transport na operační sál atd.), aby
byly minimalizovány jakékoliv nepříjemné vjemy a bolesti a také byl maximálně zajištěn předoperační komfort
pacienta. Tato místnost je vzhledem
k poskytování anestezie technicky vybavena stejně jako operační sál.
Moderně koncipované centrální operační sály spolu s vysoce erudovaným
personálem anesteziologické stanice
a technickým vybavením zajišťují maximálně možnou úroveň bezpečí pro
pacienta. Do technického vybavení
patří anesteziologické systémy Aespire 7 900, Gentleman Excellent, Gentleman Smart, Dräger Julian a Dräger
Fabius. Přístroje jsou vybaveny monitorační technikou, která umožňuje jak
neinvazivní, tak invazivní sledování
pacienta, měření koncentrace anesteziologických plynů, monitoraci plicní
mechaniky, sledování oběhových parametrů pacienta v průběhu anestezie
atd. Vše je podřízeno zajištění maximálně možného bezpečí pacienta
v průběhu operačního výkonu. Cílem
péče anesteziologického týmu je spokojený a analgeticky dobře zajištěný
pacient.

STANICE PRO ZOTAVOVÁNÍ
PO ANESTEZII
Tato stanice vznikla pod vedením
prvního primáře ARO MUDr. Miroše

Stanice pro zotavování po anestezii – staniční sestra Klára Borková
a MUDr. Veronika Oppelt
Krumphanzla 20. 3. 1963, a to ještě
v nemocnici ve starém Mostě, kde byli
ventilováni první pacienti. Koncepčně
se jednalo o pooperační pokoj s intenzivní péčí v prostorách chirurgického
oddělení. Obnášel 6 lůžek, vizita ane
steziologem byla prováděna 2x denně. V případě potřeby byl anesteziolog
k pacientovi volán. Stěhování do nové
nemocnice proběhlo 10. 4. 1975.
V prostorách plánovaného dospávacího pokoje byl zahájen provoz již samostatného ARO. Bylo zde zprovozněno 8 lůžek na dvou pokojích.

Stanice pro zotavování po anestezii je vybavena i pro dětské pacienty

4. 1. 1976 vznikl reálně dospávací pokoj. Byl totiž zahájen skutečný provoz
lůžkové části ARO, se snahou o maximální počet denně monitorovaných
pacientů. To vedlo k výraznému ulehčení pro jednotlivé JIP i standardní
oddělení. Jako personál zde pracovali dvě sestry a lékař na zavolání. Ale
dosti historie. Chtěli jsme pouze poukázat na nadčasové uvažování a až
renesanční charakter osobnosti pana
primáře Krumphanzla. Ten, kdo zná
další vývoj, ví, že dospávací pokoje
začaly i na mnoha velkých klinických
pracovištích vznikat až o mnoho let
později. Ale dále již k současnosti.
Stanice pro zotavování po anestezii
je v moderní anesteziologii nezbytnou součástí ARO. Zde se zachytí
řada pooperačních komplikací, které by v případě neléčení rychle vedly
ke smrti nebo závažnému poškození
zdraví pacientů. Většina (88 %) operantů přijíždí na dospávací pokoj,
kde jsou dle pokynů lékaře dále sledováni a dostávají potřebnou léčbu
(analgetika, antiemetika, infuze, podávání krevních přípravků a derivátů,
vasoaktivní léky, pooperační UPV).
Po stabilizaci životních funkcí jsou
pacienti odvezeni zpět na své oddělení. Kromě pooperačního sledování se
na dospávacím pokoji provádějí i jiné
výkony (kanylace centrálních i periferních žil, aplikace regionální anestezie
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Farmakoterapie zůstává základem
léčby chronické bolesti, k léčbě silné
bolesti jsou běžně používána opioidní
analgetika. Pracovníci ambulance sledují současné trendy v léčbě neonkologických i onkologických bolestivých
syndromů různé etiologie, mj. neuropatické bolesti a problematicky ovlivnitelného komplexního regionálního
bolestivého syndromu.
Ambulance spolupracuje také s mosteckým hospicem, který poskytuje paliativní péči pacientům v terminálním
stadiu neléčitelného onemocnění.

Ambulance bolesti
a analgezie, kardioverze), v indikovaných případech, například při nakupení nemocných na resuscitačním oddělení, poskytuje stanice i intenzivní
nebo resuscitační péči trvající hodiny
až dny.
Provoz stanice je od r. 2005 zajištěn
24 hodin denně, takže i pacienti operovaní ve večerních a nočních hodinách dostávají potřebnou péči. Kapacita dospávacího pokoje po přestavbě
v roce 2002 je 8 boxů pro dospělé pacienty a 4 lůžka pro děti. V roce 2003
byl obnoven monitorovací systém
a v roce 2009 bylo vybavení jednotky
doplněno o 3 vyhřívací systémy pro
podchlazené pacienty. Každé lůžko
je vybaveno odsávacím systémem
a zdrojem kyslíku, k dispozici je rovněž servoventilátor, anesteziologický
přístroj a defibrilátor.
Stanice pro zotavování po anestezii slouží rovněž jako dispečink ARO
pro akutní výkony a organizaci práce
oddělení.

lůžka pro vyšetření a uložení pacientů
po antalgických invazivních výkonech
jsou vybavena základní monitorovací technikou k zachycení případných
komplikací.
Standardně zdravotníci provádí ambulantně tyto invazivní výkony: blokády
periferních nervů, nervových kořenů,
paravertebrální blokády, epidurální
kaudální blokády, některé blokády
sympatického nervstva, pokračující
epidurální blokády.

Pokračuje účast v klinických studiích
zabývajících se účinností, bezpečností a vedlejšími účinky opioidních přípravků pro léčbu nenádorové i nádorové bolesti. V rámci léčby chronické
bolesti jsou v indikovaných případech
využívány hyperbarické komory.
Lékaři spolupracují i s pražskými kolegy na klinických pracovištích při aplikaci radiofrekvenční terapie při léčbě
vertebrogenních syndromů, při použití neurolytických blokád u pacientů
s viscerální nádorovou i nenádorovou
bolestí a při implantaci systémů pro
stimulaci míchy a periferních nervů
k potlačení bolesti.

AMBULANCE BOLESTI
Léčbu chronické bolesti zajišťuje jeden lékař. Pracovní doba poradny pro
léčbu bolesti je dlouhodobě upravena, ordinační hodiny jsou v po,
st, pá od 8.00 do 15.00 hodin. Čtyři

MUDr. Igor Greguš v ambulanci bolesti

Redakce Statimu děkuje primáři anesteziologicko-resuscitačního oddělení
MUDr. Miroslavu Peleškovi a jeho týmu za spolupráci při vzniku této přílohy.
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