Předanestetické vyšetření
Předanestetické vyšetření je součástí komplexní anesteziologické péče před každou vyžádanou
anestézií (vč. anesteziologického dohledu), je konsiliárním vyšetřením lékaře se specializovanou
způsobilostí v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína anebo pod jeho odborným dohledem.
Rozsah vyšetření je dán zdravotním stavem pacienta, volbou anesteziologické techniky, povahou a
naléhavostí výkonu. Cílem je zhodnocení dostupných výsledků předoperačního vyšetření (viz dále),
posouzení zdravotního stavu a funkčních orgánových rezerv pacienta, detekce abnormalit
při fyzikálním nálezu nebo při pomocných vyšetřeních, stanovení plánu anesteziologické péče,
informování pacienta o způsobu anestézie a získání jeho informovaného souhlasu.
Součástí předanestetického vyšetření je anamnéza, klinické vyšetření (v rozsahu Doporučeného
postupu ČSARIM 2009), dostupná laboratorní, pomocná a konsiliární vyšetření.
Záznam o předanestetickém vyšetření v dokumentaci pacienta by měl obsahovat:
údaj o klinickém vyšetření pacienta (včetně TK a P), klasifikaci dle ASA, návrh případných dalších
laboratorních nebo konsiliárních vyšetření, návrh případné optimalizace orgánových funkcí, údaj
o získání informovaného souhlasu (IS), event. důvod, proč IS není vyžadován, plán anesteziologické
péče, datum, čas, identifikaci lékaře.
O schopnosti pacienta podstoupit operační výkon s konečnou platností rozhodují konsensuálně chirurg
a anesteziolog po kompletaci všech součástí předoperačního vyšetření, zváží také poměr očekávaného
prospěchu proti riziku a volbě způsobu anestézie.

I. Výkony elektivní
Kategorie výkonů v nemocnice Čáslav (dle závažnosti)
A. Malé gynekologické výkony – RCUI, HSK, UPT, LEEP, dále kolonoskopie, ambulantní
výkony, výkony na kůži (excize)
B. Dg. LSK, appendektomie, kýla inguinální, varixy DKK, artroskopie, cystoskopie, biopsie
prostaty, stentáž ureteru, uretrotomie, TUR MM menšího rozsahu, orchiektomie, cirkumcize,
uretroskopie, extrakce kovů po OS, zavřené repozice, miniinvazivní osteosyntéza zlomenin
končetin, resp. perkutánní extrakce kovů
C. HYE abd., LAVH, vag. hysterektomie, adnexetomie, TURp, TUR MM, cholecystektomie,
otevřené osteosyntézy, resp. otevřené extrakce kovů, resekce střeva, výkony na žaludku

II. ASA klasifikace
ASA I – zdravý pacient, neléčí se, bez léků, bez závažné alergie
ASA II – mírně nebo středně závažné systémové onemocnění, s minimálním omezením pacienta
(dobře korigovaná hypertenze, obezita, COPD, DM, hypothyreoza,nikotinismus, lehká forma ICHS)
ASA III – závažné systémové onemocnění omezující funkční výkonnost nemocného (ICHS
se syndromem AP, st.p. IM, závažný DM, srdeční selhání v anamnéze, CHRI –kreatinin do 150)
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ASA IV – systémové onemocnění ohrožující život, pacient po transplantaci, chemoterapii, RT,
imunodeficit, střední až těžká malnutrice
ASA V – moribundní nemocný, úmrtí se očekává do 24 hodin, ať se operaci podrobí či nikoli
ASA VI – prokázaná smrt mozku, dárce orgánů
ASA E – akutní výkony, klinický stav je horší než odpovídající stupeň ASA

III.

Požadavek nutných vyšetření ve vazbě na plánovanou operaci

Předoperační vyšetření je součástí předanestetického vyšetření – dospělý pacient
ASA I/A, II/A – anamnéza+klinické vyšetření praktickým lékařem (PL). Moč, sediment
ASA I/ B , II/B– anamnéza+klinické vyšetření PL, orgánově specifická vyšetření dle rozhodnutí PL +
KO, aPTT, INR, moč, sediment
ASA I/C – anamnéza a klinické vyšetření PL nebo internistou, orgánově specifická vyšetření dle
rozhodnutí lékaře (PL nebo internisty) + KO, aPTT, INR, moč a sediment
ASA II /C – anamnéza+klinické vyšetření PL nebo internistou + orgánově specifická vyšetření dle PL
nebo internisty + KO, aPTT, INR, moč a sediment, RTG s+p nad 60 let a u COPD
ASA III /A – anamnéza+klinické vyšetření PL nebo internistou, orgánově specifická vyšetření dle PL
nebo internisty + KO, aPTT, INR, moč a sediment
ASA III/B - anamnéza+klinické vyšetření PL nebo internistou, orgánově specifická vyšetření dle PL
nebo internisty + KO, aPTT, INR, moč a sediment, EKG > 40 let
ASA III/C - anamnéza+klinické vyšetření internistou, orgánově specifická vyšetření dle internisty +
KO, aPTT, INR, moč a sediment, RTG S+P nad 60 let a u COPD, EKG > 40 let
ASA IV/A - anamnéza+klinické vyšetření internistou, orgánově specifická vyšetření dle internisty +
KO, aPTT, INR, moč a sediment, RTG S+P, EKG vždy
ASA IV/B, C - anamnéza+klinické vyšetření internistou, orgánově specifická vyšetření dle internisty
+ KO, aPTT, INR, moč a sediment, RTG S+P, EKG vždy
ASA V - anamnéza+klinické vyšetření internistou, orgánově specifická vyšetření dle internisty + KO,
aPTT, INR, moč a sediment, RTG S+P, EKG vždy

U asymptomatických pacientů ASA I, II podstupujících elektivní výkon malého rozsahu může
předoperační vyšetření provést indikující lékař příslušného chirurgického výkonu, anesteziolog již
nemusí požadovat předoperační vyšetření jiným odborníkem.
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Interní předoperační vyšetření
- vyjádření k aktuálnímu stavu komplikujících onemocnění, navržení předoperační přípravy
ve zbývajícím čase, posouzení, zda jde terapií zlepšit stav nemocného nebo ne
- lépe než s věkem koreluje operační riziko s počtem komplikujících onemocnění, přesto věk nad 70
let značí samostatný rizikový faktor pro operační výkon

IV.

Kdy provádět EKG a RTG

EKG
- vždy: ASA IV, V, vždy u kardiální anamnézy (i u malých výkonů), při anamnéze
onemocnění ledvin, thyreopatie, závažného DM
– nad 40 let vždy u ASA II /B, C u ASA III A/B/C
- platnost vyšetření 1 měsíc
RTG S+P –
- vždy: ASA IV, V
- ano u ASA II-III/B, C a starších 60 let, u kuřáků, u pacientů s plicní patologií nebo se suspekcí na ni
- platnost vyšetření 12 měsíců

V. Úprava farmakoterapie před plánovaným operačním výkonem
Snahou je co nejmenší zásah do farmakoterapie pacienta.
- vysazujeme:
* ACEI 24 hodin před operací
* diuretika 12 hodin před operací
* metformin 48 hodin před operací
* deriváty sulfonylurey 12 hodin před operací
* HAK – 4 týdny před výkonem, je-li to možné
* NSAID 1-3 dny před výkonem
* ASA 7 dní před výkonem
* Clopidogrel 7 dní před výkonem
* Warfarin – 5 dní před výkonem, převést na LMWH
* NOAC – Xarelto – nejméně 24 hodin před výkonem, Pradaxa 24-48 hodin před výkonem, Eliquis
24-48 hodin před výkonem – s přihlédnutím riziku krvácení při výkonu, věku a u k renálním funkcím
‚clearence kreatininu – viz doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu
* herbální přípravky – ženšen, echinacea, gingko, valeriánské kapky – vysadit alespoň jeden týden
před výkonem
- ponecháváme:
* BB, nitráty, centrálně působící antihypertenziva, Ca2+ blokátory
* statiny
* antiarytmika ponechána
* steroidy
* inhlační bronchodilatancia ponechána
* karbidopa/levodopa
* léčba iMAO,
* hormonální léčba – tyroxin,
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VI.

Přídatná vyšetření dle komplikujícího onemocnění

- zvažujeme podle přítomnosti komplikujících onemocnění
kardiovaskulární onemocnění: echokardiografie (susp. na patologii srdce), zvážit přínos ergometrie
u nestabilní ICHS; EKG vyšetření viz výše
respirační onemocnění: rtg s+p viz výše, u těžkých poruch spirometrie a krevní plyny
malnutrice: albumin, KO + diff.
hepatopatie: AST, ALT, bilirubin, ALP, GMT
onemocnění ledvin: urea, kreatinin, iontogram, event. ABR
urologické výkony: kultivace moče
speciální indikace: HbsAg, anti HCV u polytransfundovaných nemocných v dialyzačním programu,
abusus drog
vyšetření krevní skupiny a nepravidelných protilátek proti erytrocytům:
- při Hb méně než 100 g/l nebo Htk méně než 0,30
- předpokládaná ztráta krve nad 750 ml nebo 15% cirkulujícího objemu
- aktivní klinicky významné krvácení
- anémie s klinickými příznaky
- anémie bez klinických příznaků u pacienta s preexistujícím klinicky významným KP či
cerebrovaskulárním onemocněním
vyloučení gravidity: plánované výkony u žen ve fertilním věku

VII. Doba platnosti předanestetického vyšetření
1 měsíc (nenastane-li změna zdravotního stavu, zpravidla u ASA I, II platnost měsíc, ASA III 14 dní),
nestabilní pacienti den před výkonem

Režimová opatření: nekouřit od provedení předanestetického vyšetření, pokud lze, minimálně 24
hodin před operací

předoperační lačnění – pravidlo „2-6“: čiré tekutiny 2 hodiny, žvýkačka 2 hodiny, ostatní tekutiny
a tuhá strava 6 hodin
Doba odkladu elektivního výkonu
- infekce horních cest dýchacích, virozy, ATB léčba – 2 týdny
- AIM řešený angioplastikou – 2 týdny
- AIM řešený metalickým stentem – 1 měsíc
- AIM řešený stentem s uvoňováním léků – 1 rok
- bronchopneumonie – 1 měsíc
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Výkony akutní
- dle stavu pacienta, naléhavosti výkonu, ASA, možnosti vyšetřování v místě…..
- u ASA I, II – může provést anesteziolog v případě nebezpečí z prodlení
- u ASA III a více – internista

VIII. Doporučený postup při plánované operaci dětí
Pro dětské pacienty ASA I, II připravované k elektivnímu výkonu malou až střední chirurgickou zátěží
je doporučeno pediatrické vyšetření v rozsahu:
* rodinná anamnéza
* osobní anamnéza včetně alergologické a gynekologické anamnézy
* nynější onemocnění (včetně medikace)
* klinické vyšetření
* laboratoř se provádí pouze tehdy, je-li to nutné z pediatrického vyšetření
Dětským pacientem se rozumí donošený novorozenec až 18 let a 365 dní.
- ASA I , II = zdravý pacient nebo pacient s lehkým celkovým onemocněním bez omezení funkční
výkonnosti
- výkon s malou či střední chirurgickou zátěží – např. hernioplastika, cirkumcize, orchidopexe, drobné
ortopedické výkony, endoskopie, kožní výkony (excize)
Vyšetření hemokoagulace (aPTT, INR) lze nahradit dotazníkem ke zjištění poruchy krevní srážlivosti,
dotazník vyplňují rodiče s pediatrem (vyšetření koagulace před ORL výkony – adenotomie,
tontilektomie)
- Lačnění: pravidlo „2 - 4 - 6“ – čiré tekutiny – 2 hodiny před úvodem do anestézie, kojení – 4 hodiny,
tuhá strava a ostatní tekutiny – 6 hodin
- doba platnosti vyšetření: 14 dní

Odkazy:
1/ Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony
Ministerstvo zdravotnictví, vzniklo v letech 2011-2017
2/ Doporučení ČSARIM – Doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony
operační a neoperační povahy s požadavkem anesteziologické péče (tzv. předanestetické vyšetření)
- Předanestetické vyšetření dětský pacient (2006)
3/ American Society of Anestesiologists
4/ Postup při krvácení a perioperační management u nemocných léčených novými perorálními
antikoagulancii (NOAC ) – Česká společnost pro trombozu a hemostázu ČSJEP
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