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Abstrakt  

Bezpečnost a kvalita v anesteziologické péči je považována za jednu z hlavních priorit 

v anesteziologii. Řízení a sledování kvality péče v anesteziologii by mělo probíhat jako 

kontinuální a systematický proces. Z tohoto důvodu by se sledování indikátorů kvality mělo 

stát jednou z nezbytných podmínek v tomto oboru. Sledované indikátory kvality je nutné 

pravidelně vyhodnocovat. Jejich evidencí a následným hodnocením lze vytvářet bezpečné 

podmínky nejen pro pacienta, ale i kontinuálně zvyšovat kvalitu anesteziologické péče. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit spokojenost pacientů s anesteziologickou 

péčí, která je považována za důležitý indikátor kvality poskytované péče. Jedním z dílčích 

cílů bylo zjistit, jaké indikátory kvality jsou v současné době v ČR v anesteziologii 

doporučovány. Mezi další cíle patřilo vyhledat doporučení zahraničních odborníků, nebo 

odborných společností z oblasti anesteziologie, a zjistit, jaké indikátory kvality jsou 

doporučovány ve světě.  Posledním dílčím cílem bylo na základě zjištěných poznatků 

navrhnout záznamový list pro sledování indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní 

pracoviště anestezie. Výzkumné šetření se uskutečnilo kvantitativní metodou pomocí 

nestandardizovaného dotazníku pro pacienty, kteří v době výzkumného šetření byli 

hospitalizováni na vybraném oddělení a podstoupili výkon v anestezii. Bylo distribuováno 

140 dotazníků a návratnost byla 117 dotazníků. 

Na základě stanovených cílů bylo zjištěno, že Česká společnost anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní péče stanovuje indikátory kvality, které jsou v ČR sledovány. V zahraničí jsou 

indikátory kvality uváděny nejčastěji formou kritérií, či oblastí, která jsou nutná v bezpečné 

anesteziologické péči dodržovat. Důležitým doporučením ze zahraničí k cestě ke kvalitní 

anestezii je uváděno sledovat spokojenost pacientů v souvislosti s anesteziologickou péčí, 

což je, dle zjištěných informací, považováno v zahraničí za jeden z nejdůležitějších 

indikátorů kvality v oblasti anesteziologické péče. Proto jsem se ve svém výzkumném 

šetření zaměřila na to, jak hodnotí kvalitu anesteziologické péče samotní pacienti. Bylo 

zjištěno, že ač je převážná většina pacientů s celkovou anesteziologickou péčí spokojena, 

nedostatky byly zjištěny v absenci informací před anestezií, v termo managementu 

v perioperačním období a nedostatečné léčbě pooperační bolesti.  

Hlavním zjištěním a doporučením ze zahraničí v oblasti poskytování kvalitní 

anesteziologické péče je sledování spokojenosti pacientů v souvislosti s poskytnutou 

anesteziologickou péčí. Výzkum potvrdil, že právě informace od pacienta, který absolvoval 

anestezii, může přinést ty nejzajímavější a nejnosnější informace, na které je nutné se 

v rámci kontinuálního zvyšování kvality zaměřit.  

Doporučením pro praxi je nutné k současným indikátorům kvality v anestezii přiřadit ještě 

sledování spokojenosti pacienta s anesteziologickou péčí. Vzhledem k mému zjištění, že na 

pracovištích anestezie často chybí záznamový list indikátorů kvality, byl vytvořen návrh 

záznamového listu pro sledování indikátorů kvality v anesteziologii pro konkrétní pracoviště 

anestezie.   
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Abstract 

Safety and quality of care are considered to be one of the main priorities in anaesthesia and 

their management and monitoring should be continuous and systematic. Quality indicators 

in anaesthesia must be frequently evaluated. Their evidence and evaluation create not only 

safe environment for patients but also continuously improve quality of anaesthesiologic care.  

The main objective of this diploma thesis was to evaluate patient's satisfaction with provided 

anaesthesiologic care, one of the main quality indicators in anaesthesia. Other objectives 

were research of quality indicators recommended in the Czech Republic and quality 

indicators recommended by foreign medical societies.  The last partial objective was to 

create quality indicators checklist tailored for specific department of anaesthesiology based 

on collected data. Quantitative method research was conducted, using unstandardised 

questionnaire for patients, hospitalized and anaesthetised. 140 questionnaires were 

distributed of which 117 questionnaires returned.  

Based on objective the author of diploma thesis found out that Czech society of anaesthesia, 

resuscitation and intensive care determines quality indicators monitored in the Czech 

Republic. Quality indicators in foreign countries are in form of criteria that are necessary to 

adhere to. Patient's satisfaction with anaesthetic care is considered to be one of the main 

quality indicator. This is why research for this diploma thesis was focused on evaluation of 

anesthetic care by patients themselves. Results showed that even though majority of patients 

is satisfied with provided care, some imperfections were found – lack of informations 

received before anaesthesia, insufficient thermo-management perioperatively and 

inadequate pain treatment after operation.  

The main objective and foreign recommendation is (in providing quality care in anaesthesia) 

monitoring patient's satisfaction with provided care. Research confirmed that these 

informations are the most interesting and most valuable to focus on in continuous quality 

improvement.  

It is recommended to assign monitoring of patient's satisfaction with provided care among 

main quality indicators in anaesthesia. Quality indicators in anaesthesia check list was 

created for specific department of anaesthesia.  

Key words: Anaesthesia, quality, anaesthetic care, safe anaesthesia, quality indicators, 

patient   
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1 Úvod 

V předložené diplomové práci se budu zabývat indikátory kvality v oblasti anesteziologické 

péče. Toto téma jsem si vybrala, protože již několik let pracuji jako anesteziologická sestra. 

Ve zdravotnickém zařízení, kde působím, jsem také členem Rady kvality. Důvodem pro 

zvolení tohoto tématu byla i skutečnost, že mi bylo bez jakýchkoliv problémů umožněno 

uskutečnit v mém současném zaměstnání výzkumné šetření. V neposlední řadě chci z tohoto 

výzkumného šetření zjistit slabé stránky současného systému práce a navrhnout možné 

zlepšení do budoucna. V práci se budu zabývat kvalitou poskytované péče z pohledu 

pacienta.  

Práce na operačním sále je velmi náročná a vzhledem k její náročnosti může dojít k riziku 

provedení chyby. V oblasti zdravotní péče je kladen stále větší důraz na kvalitní, 

a především bezpečnou péči. V posledních deseti letech se kvalitou v oboru anesteziologie 

zabývaly mnohé studie. Z mnoha důvodů se pacienti anestezie obávají, neboť uvedení do 

anestezie bývá pro pacienty velmi stresující záležitostí. Nicméně i přes strach a obavy jsou 

pacienti nuceni svěřit se do rukou odborníků, od kterých čekají, že jim bude poskytnuta ta 

nejlepší péče. Aby byla poskytovaná odborná péče opravdu bezchybná, je nutné, aby se 

všichni v oboru anesteziologie věnovali sledování a následnému hodnocení indikátorů 

kvality.  Takto je možné včas odhalit případné nedostatky a provést tak výkon u pacienta 

s nejvyšší možnou kvalitou odborné péče. Indikátory kvality v anestezii jsou v zařízení, 

ve kterém pracuji, sledovány velmi krátce a ráda bych se na jejich sledování zaměřila 

podrobněji. 

Kvalita je tedy zásadním pojmem, s nímž budu v této práci pracovat a budu se mu věnovat 

jak z teoretického, tak z praktického hlediska. O kvalitě poskytované péče je stále častěji 

diskutováno ve všech oblastech zdravotní péče. Důležitým faktorem v oblasti kvality je, aby 

byli všichni zaměstnanci ve zdravotnictví poučeni a odborně informováni o zásadách 

programu kontinuálního zvyšování kvality, přičemž by se do něj měli také aktivně zapojovat. 

Jedině tímto způsobem pak pochopí veškeré principy a budou je dále aplikovat ve své 

každodenní praxi. Jestliže budou indikátory kvality správně pochopeny a také vhodně 

využívány, budou pro nás, zdravotníky, velmi dobrým a efektivním nástrojem, 

prostřednictvím kterého můžeme odhalit nedostatky ve sledované oblasti.  

Z každodenní praxe vyplývá, že jak samotná zdravotnická zařízení, tak i pacienti, jejich 

rodiny, ale i široká veřejnost se stále více zajímají o kvalitu poskytované péče v zařízení, 

kam docházejí ambulantně, nebo kde jsou hospitalizováni. Přínos programu kontinuálního 

zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče je u jednotlivých zdravotnických zařízení 

zcela zřejmý, proto je pro ně tak důležitý, a to jak ve vztahu k pacientům, tak i ve vztahu ke 

zlepšení image zdravotnictví směrem k veřejnosti. Díky vysoké kvalitě poskytování 

zdravotní péče je možné budovat vzájemnou důvěru mezi zdravotnickým personálem 

a pacientem, což je pro oblast celého zdravotnictví v současnosti nesmírně důležité. Díky 

této vzájemné důvěře bude moci zdravotnické zařízení obstát v současné konkurenci 

a poskytovat co nejvyšší kvalitu poskytované zdravotnické, tedy i ošetřovatelské péče. 
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Ve výzkumné části diplomové práce se budu věnovat praktickým aspektům využívání 

konkrétních indikátorů kvality v anesteziologii v ČR i v zahraničí. Hlavním cílem 

diplomové práce je zhodnotit spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí jako hlavní 

indikátor kvality v anesteziologii. 

Pro výzkum byla vybrána nemocnice městského typu. Výsledky mého výzkumu by mohly 

motivovat anesteziologický tým ke zlepšení péče, kterou poskytují. V rámci dílčích cílů chci 

zjistit, jaké indikátory kvality v oblasti anesteziologické péče jsou v současné době v ČR a 

v zahraničí doporučovány a na základě zjištěných poznatků navrhnout záznamový list pro 

sledování indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní pracoviště anestezie.   
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2 Přehled literatury 

Cílem mé rešeršní strategie bylo získat dostupné materiály o tématu práce u nás i v zahraničí, 

hlavním zdrojem byla Národní lékařská knihovna v Praze. V květnu 2017 jsem zadala 

vypracování rešerše do Národní lékařské knihovny. Určila jsem období od roku 2007 do 

roku 2017. Jako klíčová slova jsem uvedla quality indikator a anaesthesia. V rámci rešerše 

byly vyhledány články a monografie v databázích CINAHL, Google, Medvik, Theses. Po 

prostudování materiálů jsem se rozhodla pokračovat ve vlastním hledání, vyhledávala jsem 

dle stanovených klíčových slov a přidala jsem navíc klíčová slova safety 

anaesthesia/anesthesia. Procházela jsem e-databáze v Ústavu vědeckých informací a 

elektronickou databázi časopisů přes studentský informační systém Univerzity Karlovy.  

Zdroje jsem vyhledávala v období od května 2017 do prosince 2017. Nalezla jsem plné texty, 

review, odborné články, abstrakty vědeckých prací a klinická doporučení. Celkem jsem 

použila 24 monografií a 42 časopiseckých a elektronických zdrojů. Hlavním zdrojem jsou 

monografie Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních (Škrla, Škrlová, 2008), Management 

v ošetřovatelství (Plevová a kol., 2012) a Praktická anesteziologie (Málek a kol., 2011). 

Nahlížela jsem i do repozitáře závěrečných prací, které se váží k podobné tématice a našla 

jsem diplomovou práci Beránkové (2017) Bezpečnostní proces v anesteziologické 

a perioperační péči, která se v kapitole „Kvalita zdravotní péče“ také okrajově věnuje 

indikátorům kvality. Autorka se zabývá kvalitou a bezpečím o pacienta v průběhu 

operačního výkonu a aplikací preventivní bezpečnostní procedury. Práce je ale směřována 

spíše k činnosti perioperační sestry. Somrová (2011) ve své práci, nazvané Vliv akreditace 

na kvalitu poskytované péče ve vybraných zdravotnických zařízeních, uvádí podrobně kvalitu 

péče v teoretické rovině. Břízová (2013) v materiálu Hodnocení spokojenosti pacientů s 

perioperační anesteziologickou péčí představuje v empirické části dotazník pro pacienty, 

zaměřený na spokojenost s anesteziologickou péčí. Hlavní oblastí zkoumání je zde 

informovanost o průběhu anesteziologické péče, pocit komfortu, či diskomfortu pacienta, 

vztah mezi personálem a pacientem, organizace perioperační péče aj. Její práce se 

zaměřením nejvíce blíží mému tématu diplomové práce. Panušková (2017) se v práci 

Bezpečí a kvalita poskytovaných zdravotnických služeb v oblasti perioperační péče zabývá 

problematikou kontroly kvality ošetřovatelské péče u perioperačních sester. Zkoumá využití 

a dodržování standardů, doporučených pracovních postupů a kontrolu kvality ošetřovatelské 

péče na operačních sálech. 
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3 Kvalita v oblasti zdravotnictví 

V souvislosti se zajišťováním kvality zdravotní péče je možné citovat Škrlu a Škrlovou, kteří 

zmiňují otce programu kontinuálního zvyšování kvality: „Abychom mohli něco zlepšit, 

musíme to změnit. A abychom mohli něco změnit, musíme tomu rozumět. A abychom mohli 

něčemu rozumět, musíme to měřit“ (2008, s. 100). 

Je tedy zřejmé, že pro hodnocení kvality péče v určitém oboru musí existovat jisté nástroje, 

ukazatele, jejichž prostřednictvím by bylo možno určit, zda je kvalita a úroveň péče 

dostatečná. Proto vznikly tzv. indikátory, či ukazatele kvality. Ty lze především chápat jako 

kritéria, „která v porovnání s určitým standardem, směrnicí, či požadavkem určují, do jaké 

míry bylo standardu dosaženo“ (Pitrová, Hlaváčková, Kroutilová, 2013, online).  

3.1   Historie kvality 

Ke zlomu v přístupu k pojmu „kvalita“ došlo v období druhé světové války. V té době došlo 

k výrazné změně ve světových hospodářstvích, které se začaly rychle zaměřovat na vojenský 

průmysl. V roce 1965 vyšel článek s názvem „Kvalita jako management“, jehož autorem byl 

A. V. Feigenbaum – v článku se zaměřil na své zkušenosti s rozvojem kvality. Na tomto poli 

působili také W. E. Deming a J. M. Juran, kteří díky svému přínosu pro rozvoj kvality získali 

v roce 1951 v Japonsku tzv. Demongovu cenu. Tato cena je od té doby každoročně 

udělována tomu, kdo se v daném roce nejvíce zasadil o rozvoj kvality jako takové 

(v jakémkoliv oboru). Za významnou osobnost v oblasti managementu kvality se považuje 

také P. B. Crosby, který se zasadil o vytvoření koncepce s označením „práce bez chyb“. 

V jeho pojetí je kladen důraz na postupy čili kroky bez jakékoliv chyby. Vytvořeny byly 

také postupy pro top management, které mají včas a rychle odhalit chyby a ty následně 

odstranit. V jeho pojetí koncepce je důležité delegovat zodpovědnost za práci na řadové 

pracovníky. Tento postup má za následek snížený počet chyb, přičemž se zvyšuje 

pravděpodobnost provedení správné a bezchybné práce na první pokus. Uvádí se také, že na 

konci 80. let minulého století se proměnila charakteristika zákazníka - je tou osobou, která 

má hlavní slovo při rozhodování o kvalitě (ať již služby, nebo výkonu). Je tedy zřejmé, že 

v této době se změnila orientace kvality. Bylo důležité především uspokojit samotného 

zákazníka. Tímto krokem bylo rozhodnuto, že je nutné kvalitu systematicky řídit, jedná se o 

program kontinuálního zvyšování kvality (TQM) (Kilíková, Jakušová, 2008, s. 119-120). 

V současnosti je pojem kvality velmi skloňovaným výrazem v řadě oborů, nejen ve 

zdravotnictví. Podle odborné literatury je kvalita nedílnou součástí dnešní doby, a proto ten, 

kdo ji nemá, resp. neaplikuje ji, není tzv. „v kurzu.“ Avšak i přes toto tvrzení stále mnoho 

z nás neví, co kvalita vlastně je, co je v ní obsaženo a jak ji lze vlastně chápat (Brabcová, 

2007 s. 48-51). 

3.2  Kvalita zdravotní péče 

V současné literatuře lze najít několik odborných definic kvality, které ne vždy reflektují 

význam poskytování zdravotní péče v současném zdravotnictví. Jedna z takových 
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charakteristik uvádí, že „se jedná o souhrn výsledků, které byly dosaženy v rámci prevence, 

diagnostiky a léčby, které byly určeny na základě potřeb obyvatelstva v souladu s lékařskými 

vědami a praxí“ (Legido-Quigley a kol., 2008). 

Jiná definice přichází s tím, že „kvalita zdravotní péče představuje takovou formu péče, kde 

je možné očekávat co největší přínos pro zdraví pacienta, přičemž získaný prospěch je vyšší, 

než jsou náklady na celou léčbu“ (Dlugacz, 2017). 

Profesor veřejného zdravotnictví A. Donabedián definuje kvalitu jako „péči, při které lze 

očekávat maximální přínos pro pacientovo zdraví a kdy je získaný prospěch ve srovnání 

s náklady vyšší ve všech fázích léčebného procesu“ (Papoušková a kol., 2006 s. 241). 

Gladkij definuje kvalitu jako „souhrn struktury organizace, jednotlivých odpovědností, 

procedur, procesů a zdrojů, které jsou potřebné k soustavnému zlepšování kvality 

poskytovaných zdravotnických služeb, jejichž konečným cílem je zlepšování zdravotního 

stavu, zvyšování kvality života a spokojenosti obyvatel, o něž zařízení pečuje“ (2003). 

Světová zdravotnická organizace ve směrnici pro vývoj strategie kvality a bezpečnosti 

v kontextu zdravotnického systému definovala kvalitu jako službu, „která co 

nejefektivnějším způsobem organizuje zdroje, aby se spolehlivě uspokojily zdravotní potřeby 

v oblasti prevence a péče u těch nejpotřebnějších, bez zbytečného plýtvání a v mezích 

požadavků vyšší úrovně“. Tato definice v sobě zahrnuje potřebu bezpečí, základní lidská 

práva a současné využití legislativních norem. Současně zahrnuje tři základní pohledy na 

kvalitu: 

• kvalitu z pohledu pacienta (jeho potřeby a přání), 

• odbornou kvalitu (tzv. správnou odbornou praxi), 

• kvalitu řízení/managementu, tj. předepisování a dodržování předpisů (Bartůněk 

a kol., 2016, s. 27).  

Hejduková se zmiňuje o jednotlivých důvodech, proč je pro řadu subjektů kvalita 

poskytované péče tak důležitá. Uvádí především 

• ekonomickou efektivnost, 

• přirozenou snahu zaměstnanců ve zdravotnictví zlepšovat svou pracovní činnost, 

• a standardy, dotýkající se hodnocení konečných i průběžných výsledků zdravotní 

péče u jednotlivých zdravotnických zařízení (2013, s. 90). 

Pro hodnocení kvality péče může být vytvořen soubor indikátorů, jehož sledováním může 

docházet ke zvyšování kvality péče. 

Na kvalitu zdravotní péče je nutné pohlížet z jednotlivých úhlů pohledu, nelze zapomenout 

tyto: 

• Z pohledu lékařského a nelékařského personálu, který se o jednotlivé pacienty stará. 
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• Z pohledu samotného pacienta, který k tomu přidává vlastní subjektivní pohled. 

• Z hlediska některých výstupů - jak je dále uváděno, pacient hodnotí kvalitu 

poskytované zdravotní péče na základě toho, jak byl spokojený s jednotlivými 

aspekty nemocničních služeb, jak k němu lékařský a nelékařský personál 

přistupoval, zda mu projevoval úctu, empatii, zda se mu snažil pomoci v těžkých 

chvílích léčby apod. Ze strany ošetřujícího personálu by po provedení léčebných 

intervencí mělo dojít ke zjištění, zda se zlepšil pacientův zdravotní stav, zda byla 

zvýšena jeho kvalita života apod. (Škrla, Škrlová, 2008, s. 47).  

Ukazuje se, že sledování kvality zdravotní péče má zároveň praktický dopad na samotné 

pacienty, neboť díky tomu lze zlepšit i celkovou úroveň zdravotní péče. Je nezbytné zmínit 

se o některých determinantech, které mají vliv na celkový rozvoj kvality zdravotní péče. 

Především je však vždy nutné vytyčit určité cíle, jejichž splněním bude docházet ke 

zlepšování kvality. Právě tím, jaké budou zvoleny postupy, může být ovlivněna organizace 

instituce i celkový pohled samotných zaměstnanců ve zdravotnickém zařízení. Rozvoj 

kvality zdravotní péče také umožňují některé výzkumné studie, které jsou realizovány 

v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Kvalita zdravotní péče se však také rozvíjí 

prostřednictvím orientace na potřeby pacientů, a to ve formě 

• individuálních plánů zdravotní péče, 

• zajištěním flexibility zaměstnanců, 

• prostřednictvím šetrného a úsporného hospodaření zdravotnického zařízení, 

• realizace interních a externích auditů nemocnic, 

• sledováním a hlášením nežádoucích událostí (Janečková, Hnilicová, 2009 s. 171). 

Důvodů pro sledování kvality péče je celá řada. Uvádí se, že zajištěním zvyšování kvality 

péče může dojít ke sníženému počtu pacientů, u nichž se např. objevují dekubity, snižuje se 

počet reoperací. Právě díky tomu, že dochází k reoperaci, snižuje se kvalita života pacienta. 

Jestliže však bude moci zdravotnické zařízení snížit tento počet reoperací, zvýší se tím 

nejenom kvalita života pacienta, ale celkově bude dané zdravotnické zařízení chápáno jako 

více kvalitní (Škrla, Škrlová, 2008, s. 47).  

V procesu zvyšování kvality zdravotní péče je dále důležité, aby navzájem spolupracovali 

všichni členové týmu, přičemž by do procesu měli zapojit také pacienta a jeho rodinu. Proto 

se vyžaduje vysoká motivovanost zaměstnanců. Jestliže se má něco změnit, musí se začít od 

zdravotnického personálu, od jejich myšlení, kdy si uvědomí své chyby, budou pracovat 

svědomitěji, lépe využívat svých kompetencí a funkcí, což povede k lepšímu převzetí 

vlastních pravomocí a odpovědnosti za rozhodnutí. Tím také budou lépe plnit léčebné a 

ošetřovatelské výkony, a také tím zvýší kvalitu celkově poskytované zdravotní péče 

(Somrová, 2011).  

Problémem při snaze vymezit pojem kvality zdravotní péče je existence celé řady odlišných, 

mnohdy protichůdných definic od jednotlivých autorů. Z toho tedy vyplývá, že je poměrně 

těžké kvalitu přesně pojmenovat. Je třeba hledat příčiny, proč tomu tak je. Nejčastěji je to 
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dáno tím, že existují odlišná pojetí kvality a také odlišná očekávání od kvality, ať už ze strany 

pacientů, zdravotníků, rodin pacientů, či ze strany široké veřejnosti. Navíc se ukazuje, že 

pohled na kvalitu významně ovlivňuje řada faktorů. Jmenovat lze např. věk, pohlaví, 

dosažené vzdělání, dosud nabyté vědomosti, vyznávanou kulturu a hodnoty, sociální 

prostředí, v němž se daný člověk pohybuje apod. Nicméně přesto všechno by měl být 

výstupem celého procesu budování spokojený pacient (Farkašová, 2006, s. 185).  

Farkašová tedy uvádí, že „definovat kvalitní ošetřovatelskou péči není jednoduché. Je to 

způsobeno rozdílným vnímáním její kvality pacientem, rodinou, sestrou, jejími 

spolupracovníky, ale i širokou veřejností. Východiskem při určování kvality by měla být 

spokojenost pacienta. Je to odůvodněno samým posláním ošetřovatelství, kterým je 

uspokojování potřeb pacienta s cílem zachovat, podpořit anebo navrátit mu zdraví“ (2006, 

s. 185). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že jednotliví autoři a instituce si vykládají kvalitu zdravotní 

péče po svém, ale každá z těchto definic odráží určitý aspekt kvality, jež je ve zdravotnictví 

nezastupitelný. Je dále zdůrazňováno, že kvalita zdravotní péče může být chápána jako 

určitý stupeň, v němž péče poskytovaná zdravotnickými institucemi jednotlivcům, nebo 

specifickým populacím zvyšuje pravděpodobnost žádoucích zdravotních výsledků, je 

konzistentní se současnými odbornými znalostmi a současně přináší spokojenost pacientů i 

zdravotnických pracovníků (Janečková, Hnilicová, 2009, s. 172). 

3.3 Řízení kvality v ČR  

Proces interního hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb je stanoven v § 47 zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který říká, že 

poskytovatel zdravotních služeb je povinen v rámci zajištění kvality a bezpečí zdravotních 

služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí. Dále v prováděcí vyhlášce 

č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče - tato vyhláška byla 

vydána dne 22. března 2012. 

Vyhláška č. 102/2012 Sb., v § 1 odst. 1 stanoví, že „při hodnocení kvality a bezpečí 

poskytované lůžkové péče jsou ve zdravotnickém zařízení posuzovány tyto procesy: 

• Řízení kvality a bezpečí 

• Péče o pacienty 

• Řízení lidských zdrojů 

• Zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance poskytovatele zdravotní 

péče (MZČR, 2012, online). 

Ve vyhlášce č. 102/2012 Sb. však není řečeno, jakým způsobem mají poskytovatelé interní 

hodnocení kvality provádět. Až 26. října 2015 Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku 

k provádění interního hodnocení kvality ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 16, 

2015. Proces externího hodnocení kvality je dobrovolný, externí hodnocení je posuzováno 

pouze u zdravotnických zařízení, která o provedení požádají. Pokud úroveň poskytovaných 
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zdravotních služeb vyhovuje požadavkům dle zákona č. 372/2012 Sb., § 98 a vyhlášky 

č. 102/2012 Sb., získá zdravotnické zařízení certifikát kvality a bezpečí na tři roky 

(Šupšáková, 2017, s. 34-35).  

V roce 2010 byly jako doporučení Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) zavedeny tzv. 

rezortní bezpečnostní cíle. MZ tím reagovalo na šetření v rámci Evropské unie a Rady 

Evropské unie, která specifikovala nejčastější nežádoucí události v rámci poskytování 

zdravotní péče. Jsou to 

• bezpečná identifikace pacientů, 

• bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizikovosti, 

• prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech, 

• prevence pádů, 

• zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče, 

• bezpečná komunikace, 

• bezpečné předávání pacientů, 

• prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů. 

V roce 2012 byly rezortní bezpečnostní cíle zapracovány do povinných zákonných 

požadavků pro interní hodnocení kvality péče. Z dřívějších „doporučení“ se staly platnou 

legislativní normou (Šupšáková, 2017, s. 38).  

3.4 Systémy řízení kvality péče 

Každá ekonomicky vyspělá země disponuje řadou modelů a systémů, které umožňují 

rozvíjet a standardizovat kvalitu, přičemž zároveň má také každá země vlastní systémy řízení 

kvality. Ovšem s tím, jak se globalizuje celý svět, je nutné stanovit standardizaci 

v mezinárodním měřítku. Lze se setkat např. se systémem řízení kvality ISO (Internatational 

Organization of Standardization), mezinárodní organizace pro standardizaci, která je 

největší světovou organizací, vytvářející standardy. ISO vznikla v roce 1947 a zaměřuje se 

přímo na kvalitu (Plevová a kol., 2012, s. 224). 

Jestliže hovoříme o systému řízení kvality, máme tím na mysli způsob, jak může určitá 

organizace řídit a kontrolovat činnost, jež má souvislost s řízením kvality. Jestliže však 

hovoříme o systému managementu kvality a bezpečí ve zdravotnictví, vždy je nutné mít 

stanoveny základy o řízení a způsobech zlepšování kvality veškerých procesů, do nichž je 

nutné zahrnut jak management léčebné a ošetřovatelské péče, tak i management dalších 

provozů, které se ve zdravotnickém zařízení nacházejí. Jedná se např. o provoz stravování, 

prádelny, provoz úklidu, provoz laboratoří a sterilizace atd. Systém řízení kvality má obecně, 

a tedy i ve zdravotnictví, vést k eliminaci chyb, nežádoucích výsledků, které jsou nekvalitní. 

Je tedy zřejmé, že zde budou hrát podstatnou roli i zdravotničtí pracovníci (Spejchalová, 

2012, s. 4). 
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3.5 Modely akreditačních standardů  

JCAHO (Joint Commision on Accredation of Healthcare Organization) - společná komise 

pro akreditaci zdravotnických zařízení vznikla v USA. Sleduje úroveň a kvalitu ve 

zdravotnictví a zaměřuje se na lůžkovou a ambulantní péči, ale i jiné provozy, např. 

laboratoře. Míří na oblasti práv pacientů, edukaci, etické aspekty aj. 

JCI (Joint Commision International) je dceřinou společností JCAHO a jejím cílem je 

zlepšovat kvalitu a bezpečnost na mezinárodní úrovni. Podporuje vzdělávání, publikační 

činnost.  

SAK (Spojená akreditační komise) vznikla v roce 1998 v Čechách a zaměřuje se na 

zvyšování kvality a bezpečí prostřednictvím akreditací zdravotnických zařízení a tvorbou 

metodiky akreditačních standardů.  

Hlavními body jsou 

• vydávání národních akreditačních standardů pro zdravotnická zařízení, 

• pomoc zdravotnickým zařízením s přípravou na akreditaci a poradenská činnost 

s možností „akreditace nanečisto“, 

• organizování vzdělávacích akcí se zaměřením na kvalitu péče a bezpečí pacienta, 

• vydávání publikací, 

• spolupráce s organizacemi, podílejícími se na zvyšování kvality péče, spolupráce se 

státními orgány, 

• spolupráce v oblasti kvality na mezinárodní úrovni, 

• vzdělávání konzultantů a auditorů (Plevová a kol., 2012, s. 228). 

MODELY, DEFINUJÍCÍ PROCES TVORBY NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH 

STANDARDŮ 

ISQua (International Society for Quality in Health Care) - mezinárodní společnost pro 

kvalitu ve zdravotnictví, zaměřuje se na rozvoj kvality ve zdravotnictví. 

ALPHA (Agenta for Leadership in Programs in Healthcare Accreditation) je dceřinou 

společností ISQua, organizace pomáhá jednotlivým zemím zlepšovat jejich vlastní 

akreditační standardy pro zdravotnická zařízení (Plevová, 2012, s. 226). 

3.6 Certifikace, akreditace a interní audit 

Akreditace, certifikace i interní audit jsou součástí externího řízení kvality ve zdravotnictví.  
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Certifikace 

Jestliže hovoříme o certifikaci, máme tím na mysli postup v návaznosti na pravidla 

certifikační instituce, který umožňuje písemně posoudit (certifikovat), že určitý proces, 

výrobek, nebo služba splňuje požadavky dané normy. V oblasti zdravotnictví může 

zdravotnické zařízení získat certifikát na dobu tří let.  

Certifikace může být realizována prostřednictvím několika norem. Jednou z nich je ISO 

9001: 2008 (ČSN EN ISO 9001: 2009). Jedná se o univerzální normu v systému řízení 

kvality. V podstatě jde o záruku, že je udržována vysoká kvalita poskytovaných služeb. Tato 

norma má mezinárodní platnost (Spejchalová, 2011, s. 41). 

Akreditace 

Akreditaci je možné definovat jako jeden ze systémů řízení kvality. Prostřednictvím 

akreditace je zkvalitňována léčebná a ošetřovatelská péče, zároveň se také zvyšuje bezpečí 

pacientů, kteří jsou hospitalizováni, nebo jsou ambulantně léčeni (Všeobecná zdravotní 

pojišťovna, 2012, online). 

Akreditace je „proces, při kterém externí organizace (obvykle nestátní) hodnotí zdravotnické 

zařízení a posuzuje, do jaké míry toto zařízení postupuje ve shodě s požadavky na kvalitu 

péče.“ Cílem je vytvořit prostředí pro kontinuální zvyšování kvality a dále zlepšovat kvalitu 

a poskytovat bezpečnou péči podloženou vědeckými poznatky aj.  Akreditace je pro 

zdravotnické zařízení zcela dobrovolná (Plevová a kol., 2012, s. 235). 

Interní audit 

Interní audit je definován jako nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost, která 

je „zaměřena na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit 

pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup 

k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy 

řízení organizace“ (Kol. autorů, 2011, s. 27). 

Vykonávání auditu je nesmírně důležité, neboť se dle odborné literatury jedná o jeden 

z velmi efektivních nástrojů, jak kontinuálně zvyšovat kvalitu. Nejdříve je však nutné jasně 

definovat kvalitu zdravotnického zařízení za pomoci různých nástrojů, jako jsou standardy, 

směrnice a legislativa. Následně je možné interní audit realizovat (Kol. autorů, 2011 s. 27). 

3.7 Zvyšování kvality a bezpečí   

Pod záštitou WHO v roce 2004 vznikla Světová aliance pro bezpečí pacientů, která má za 

cíl šířit informace o prevenci poškození v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí. Jejím 

krédem je Primum non nocere – především neuškodit. V rámci projektu vytvořila 

bezpečnostní materiál, který popisuje oblasti, při kterých dochází nejčastěji k poškození 

pacienta a současně vydala i doporučení, jak se těmto rizikům vyhnout. Patří sem např. 

komunikace při překladu pacienta, identifikace pacienta, provádění správné procedury na 
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správném místě, kontrola aplikace koncentrovaných roztoků elektrolytů, zabránění 

chybnému umístění katetrů, sond aj. (Šupšáková, 2017, s. 39).  

V roce 2013 se ČR připojila do projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(Organization for Economic Co-operation and Developent, dále jen OECD) a zaměřila se na 

oblast studie zdravotní péče se zaměřením na kvalitu. Hlavními oblastmi sledování byly 

kvalita zdravotnictví a systém v ČR, datová základna ve zdravotnictví, screeningové 

programy a diabetes mellitus. Cílem bylo poukázat na slabá místa a případná rizika zdravotní 

péče. Komise OECD poté vypracovala následující. Výsledkem bylo zjištění, že „pokrok 

v dokonalejším kontinuálním měření a zlepšování kvality zdravotní péče je rovněž brzděn, a 

to vinou následujících faktorů: 

• agenda kvality je málo posilována, 

• kvalita je v ČR velmi nízkou prioritou pro lékaře a manažery, 

• neexistuje hodnotící přehledný systém kvality např. v rámci kardiovaskulární péče, 

• nedostatek informací o kvalitě zdravotních služeb pro pacienty od konkrétních 

subjektů, 

• nedostatečná edukace pacientů diabetiků, 

• nedostatečný rozvoj datové infrastruktury, na které by stála kvalita zdravotní péče, 

• potřeba vyvinout sestavu národních indikátorů kvality aj. (Šupšáková, 2017, 

s. 43- 46). 

Na základě toho MZ v roce 2014 vytyčilo tyto cíle pro rozvoj kvality a bezpečí do budoucna: 

• zlepšit edukaci zdravotníků v oblasti kvality a bezpečí, 

• zainteresovat pacienty v kvalitě a bezpečí zdravotnických služeb, 

• kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb, 

• podporovat zdraví populace prostřednictvím bezpečného zdravotnictví (Šupšáková, 

2017, s. 46). 

3.8 Management kvality zdravotní péče 

Pokud se zaměříme na současné pojetí managementu zdravotní péče, je možné uvést, že 

v České republice funguje pyramidová struktura řízení zdravotnických zařízení. To 

znamená, že v čele organizační struktury stojí ředitel. Ten má několik pravomocí např. může 

jmenovat náměstka, majícího na starosti ošetřovatelskou péči, může také jmenovat hlavní 

sestru. Hlavní sestra má na starosti řízení ošetřovatelských činností všech úseků 

zdravotnického zařízení, má pod sebou všechny vrchní sestry, řídící jednotlivá oddělení. 

Činností vrchních sester je koordinovat činnost staničních sester. Ty přímo vykonávají 

ošetřovatelskou péči a podílí se na řízení činnosti řadových všeobecných sester (Plevová 

a kol., 2012, s. 33). 
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V českých zdravotnických zařízeních se můžeme setkat s poměrně širokou organizační 

strukturou managementu, která přesahuje až do oblasti řízení ošetřovatelské péče. Tím, jak 

management celkově řídí dané zařízení, ovlivňuje také ošetřovatelskou péči. 

V managementu zdravotnického zařízení se nachází jak manažer kvality, tak manažer rizik, 

personální manažer, vedoucí řídící oddělení kontroly a vnitřního auditu. Záleží vždy na 

velikosti zdravotnického zařízení, zda bude možné tyto funkce zřídit jednotlivě, nebo je bude 

vykonávat pouze jedna osoba (Škrla, Škrlová, 2008, s. 21). 
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4 Indikátory kvality  

Dle Papouškové „jsou indikátory kvality chápány jako určitá měřitelná kritéria, která jsou 

komparována s určitou normou, standardem, se směrnicí, nebo určitým požadavkem, a tím 

mohou své příjemce informovat o tom, zda bylo daného standardu dosaženo. Díky tomu se 

tak indikátory kvality stávají nástrojem s informací, zda jsou dané postupy, využívané ve 

zdravotnictví, dostatečně kvalitní, nebo jsou naopak vykonávány s určitou chybou“ (2009, 

s. 9-21). 

Vlček definuje indikátor kvality jako kvantitativní údaj o kvalitě procesu, který nabízí 

srovnání v čase a mezi zúčastněnými jednotkami (2006 in Plevová a kol., 2012, s.237). 

Pojem indikátoru kvality jsem zmínila výše. Je však nutné je i rozčlenit. Známy jsou tzv. 

poměrové indikátory, jejichž prostřednictvím je možné popsat skutečnosti (jevy), které se 

vyskytují s určitou frekvencí. Tyto indikátory se vyjadřují ve formě poměru, nebo průměru. 

Jako příklad lze uvést např. incidenci dekubitů. Poměrové indikátory mohou být vyjádřeny 

jako graf, či ve formě procent (Válková, 2015, s. 16). 

Další indikátory jsou strážní, nebo sentinelové. Zde jsou sledovány skutečnosti (jevy), které 

se objeví ojediněle a jsou nežádoucí - jedná se především o nežádoucí události. Ty vznikají 

nechtěně a musí být řešeny. Může se jednat o např. o situaci, kdy selže technika. Vznikem 

takové události je poškozena dobrá image konkrétního zdravotnického zařízení, což má 

přímou souvislost i s ekonomickým ohrožením zařízení. Analýzou těchto indikátorů se musí 

zabývat především management zařízení, jenž má na starosti řízení rizik v dané organizaci 

(Škrla, Škrlová, 2008, s. 116). 

Kromě výše uvedených indikátorů kvality však existují i další, které se vážou ke struktuře, 

procesu a k výsledkům zdravotní péče. Jestliže hovoříme o struktuře, tak je sledována 

kvalifikace, počet pracovníků, způsob technického zabezpečení na odd. Jakým způsobem se 

měří efektivita procesu, nebo správnost (výskyt nozokomiálních nákaz) aj. Indikátory 

mohou také sledovat výstupy, např. spokojenost pacientů, počet stížností, které jsou za daný 

časový interval podány. Lze ale uvést, že žádný z indikátorů není neomylný, vždy však musí 

být zasazeny do správného kontextu, jinak by byly chápány jako pouhé statistické ukazatele, 

které nemohou vést ke zvyšování kvality zdravotní péče. Indikátory by měly být průběžně 

sledovány a vyhodnocovány, vždy musí být dobře naformátovány a vybrány - potom jsou 

dobrým nástrojem v procesu zlepšování kvality zdravotní péče (Brabcová, Bártlová a kol., 

2015). 

Ministerstvo zdravotnictví pro zkvalitnění poskytování zdravotní péče uvádí sběr údajů: 

„v říjnu 2013 došlo na základě pokynu pana ministra MUDr. Martina Holcáta, MBA ke 

změně způsobu sběru indikátorů kvality zdravotní péče na národní úrovni s tím, že ÚZIS 

nadále pokračuje ve sběru dat pro vyhodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb. 

Je postupováno podle metodiky uveřejněné na webu ÚZIS ČR, sběr dat je však pro přímo 

řízené organizace dobrovolný. Všichni poskytovatelé zdravotních služeb se zájmem 

o sledování kvality poskytovaných služeb podle jednotných pravidel mohou národní 



23 

 

indikátory nadále používat na dobrovolné bázi“ a to včetně výpočtu souměřitelných 

ukazatelů se skrytou identitou. 1. dubna 2013 byl spuštěn sběr indikátorů kvality zdravotní 

péče v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ). Jedná se 

o první minimální sadu souměřitelných indikátorů kvality zdravotní péče, která má jasnou a 

vhodnou metodiku. Do této chvíle nebyla v ČR systematicky zveřejňována žádná data 

týkající se kvality poskytované zdravotní péče. Nicméně řada poskytovatelů zdravotních 

služeb participuje v jednom či více systémech řízení kvality a bezpečí“ (MZČR, 2014, 

online). 

Jednotlivé indikátory se také vztahují k negativním událostem v jednotlivých zařízeních, 

v návaznosti na tyto indikátory přichází ÚZIS s dokumentem, kde je vymezen způsob 

klasifikace hlášení nežádoucích událostí. ÚZIS ČR (Ústav zdravotnických informací 

a statistiky České republiky) sbírá data k indikátorům kvality zdravotní péče na národní 

úrovni. Indikátory kvality sleduje v rámci nežádoucích událostí v národním systému hlášení 

nežádoucích událostí. A dále: „S účinností od 1.7. 2016 dochází ke změně, resp. novelizaci 

zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. Cílem je jednoznačné definování 

působnosti ÚZIS ČR jako správce Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) 

s přesně vymezenými kompetencemi a povinnostmi. Dále upřesnění, resp. částečně nové 

vymezení obsahu a účelu NZIS v souladu s novým posláním ÚZIS ČR (zejména v oblasti 

hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb a zajištění kvality a 

udržitelnosti systému úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění)“ (ÚZIS, 

2017a, online). 

Každé zdravotnické zařízení si může přesně vybrat, které indikátory budou sledovány, nelze 

totiž sledovat všechny. Vhodné je sledovat, měřit a vyhodnocovat ty s největším rizikem 

(např. medikační pochybení). Při výběru je vhodné si vybrat takový indikátor, který bude 

vyhovovat potřebám daného zdravotnického zařízení (Plevová a kol., 2012, s. 238). 

Indikátor kvality je tedy důležitým instrumentem kvality, avšak ne jediným. Proto by měl 

být vhodně doplněn dalšími nástroji, jejichž prostřednictvím je kvalita měřena, např. 

akreditace, nebo ISO.  Indikátory kvality mají úzký vztah ke standardům. Indikátor kvality 

je tedy založen na určitém standardu ošetřovatelské péče (MZČR, 2008, online). 

Pakliže jsou indikátory kvality zdravotnickými zařízeními smysluplně určeny, umožňují 

zvyšovat kvalitu ošetřovatelské péče.  

4.1 Indikátory kvality ve zdravotnické praxi  

Plevová a kol. (2012) uvádí, že nejčastěji sledovanými indikátory kvality zdravotní péče 

jsou:  

• pády a zranění pacientů při hospitalizaci, 

• šetření dekubitů na národní úrovni, 

• flebitidy, jež jsou spojené se zavedením permanentního žilního katetru, 
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• infekce, vzniklé v souvislosti s invazivními vstupy, 

• výskyt nozokomiálních infekcí, 

• čekací doby pacientů na ošetření v ambulancích, 

• medikační pochybení, 

• záměna pacientů, 

• stranová záměna, 

• neplánované operační zákroky, 

• neplánovaná znovupřijetí pacientů, 

• spokojenost pacientů, 

• zdravotnická dokumentace, 

• nežádoucí události apod. (Plevová a kol., 2012, s. 238). 

Aby bylo možné mezi sebou jednotlivá zdravotnická zařízení srovnat, přichází ÚZIS 

s definováním konkrétních nežádoucích událostí, které se vztahují k indikátorům kvality 

péče a je tak možné je hodnotit. Jmenovat lze tyto ukazatele: 

• nozokomiální infekce, 

• problém s medikací, či intravenózní roztoky, 

• problém při podání transfuzních přípravků, či krevních derivátů, 

• problém při podání stravy, či výživy, 

• problém při podání medicinálních plynů, 

• problém při použití medicínských přístrojů, či vybavení, 

• problém s chováním pacienta/pracovníka, návštěvy, 

• nehody a neočekávaná zranění, 

• pády (ÚZIS ČR, 2017b, online). 

4.2 Spokojenost pacientů jako základní indikátor kvality zdravotní 

péče 

Spokojenost pacientů lze hodnotit jako komplexní indikátor kvality, neboť jeho 

prostřednictvím lze celkově přistupovat ke kvalitě daného zdravotnického zařízení.  

Spokojeností pacientů ve spojení s kvalitou zdravotní péče se zabývají např. Ondriová, 

Hudáková a Pavelková, podle nichž „míra spokojenosti pacientů/klientů v jednotlivých 

oblastech ošetřovatelské péče představuje podstatnou informaci o úrovni celkové kvality 

v konkrétním zdravotnickém zařízení. Pacient má pro kvalitu jiná, nejen objektivní, ale 

především subjektivní kritéria. Kvalitu ošetřovatelské péče posuzuje zpravidla podle míry 

uspokojování svých potřeb v průběhu onemocnění, míry profesionální citlivosti a všímavosti 

sester k jeho problémům, chování a aktivity sester, úpravy jejich zevnějšku a kultivovanosti 

projevu“ (2013, online).  
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Ve velkých nemocnicích České republiky je již tato stránka ošetřena. Při ukončení 

hospitalizace mají pacienti možnost vyjádřit se k tomu, jak byli s hospitalizací, resp. 

s pobytem v nemocnici spokojeni. Jedním z takových zařízení je Fakultní nemocnice Brno, 

která má vytvořeny dva typy dotazníků: dotazník spokojenosti hospitalizovaných pacientů a 

dotazník spokojenosti doprovodu hospitalizovaných pacientů (dětí) (FN Brno, online).  

V rámci dotazníku spokojenosti pro hospitalizované pacienty FN Brno je hodnoceno 

následující: 

• hodnocení průběhu přijetí do zařízení, 

• pobyt v zařízení, 

• hodnocení ošetřujícího lékaře, 

• hodnocení lékařů obecně, 

• hodnocení zdravotních sester, 

• hodnocení zdravotní péče a samotné léčby, 

• propuštění ze zařízení, 

• závěrečné hodnocení daného zařízení, 

• na závěr je zjišťováno pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání, věk, respondenta, 

• je zde možnost i k vlastním připomínkám dotazovaného. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v roce 2010 věstník č. 8/2010, který je návodem 

k získání a udělení certifikátu „spokojený pacient“. Jedná se o standardizované měření 

kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů a vydání metodického 

návodu pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb 

prostřednictvím spokojenosti pacientů. Jsou zde doporučovány postupy, zejména se jedná o 

respektování zásad pro distribuci a sběr dotazníků, jaké hodnoty by měla dosáhnout 

návratnost dotazníků, podíl počtu respondentů aj. (MZČR, 2010, online).  
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5 Kvalita anesteziologické péče  

5.1 Historie anestezie 

Jakožto historický milník v používání anestezie se datuje rok 1844, kdy zubař H. Wells 

z amerického Hartfordu experimentoval s inhalací oxidu dusného - zjistil, že ho může využít 

ve stomatologii. První skutečné podání anestezie však proběhlo až 16. října 1846 v Bostonu, 

kdy se uskutečnila veřejná demonstrace anestezie éterem. Učinil tak stomatolog V. T. G. 

Morton. Od té doby začala být technika anestezie využívána daleko častěji v mnoha oborech, 

hlavně v chirurgii (Málek a kol., 2011, s. 12). Obor anesteziologie tedy existuje více než 170 

let. O jak skutečně velký objev se jedná svědčí i věta na pomníku zakladatele anestezie 

Mortona, kde stojí toto: „Před ním byl každý chirurgický výkon agonií“ (Barash a kol, 2015, 

s. 1). 

Anestezie je odvozena ze slova řeckého, které v doslovném překladu lze chápat jako – bez 

vnímání. Adamus uvádí, že anestezie je léčebný postup, v rámci kterého se záměrně navodí 

ztráta vnímání veškerých podnětů. Za klíčové pak lze považovat zejména reverzibilitu. 

Pokud bychom se však chtěli konkrétněji zaměřit na termín anesteziologie, je možné 

konstatovat, že se jedná o medicínský obor, který se zabývá zaváděním těch nejmodernějších 

znalostí a poznatků vědy do praxe v oblasti celkového, či lokálního znecitlivění. Pacientům 

je tak možné nabídnou relativní pohodlí v souvislosti s prováděním operačních zákroků, ale 

i léčebných, či diagnostických výkonů (2010, s. 24). 

První odborná organizace lékařů-anesteziologů byla založena již v roce 1905. V roce 1940 

získávají anesteziologové nezávislost a v roce 1945 se společnost anesteziologů 

přejmenovává na American Society of Anesthesiologists se světově známou zkratkou ASA 

(Barash a kol., 2015, s. 5).   

5.2 Rozdělení anestezie 

Málek a kol. představují několik hledisek pro dělení anestezie. Podle způsobu vyvolání se 

rozlišuje: 

• anestezie navozená léky – jinak nazývána také jako farmakoanestezie. Jedná se 

o vůbec nejčastější způsob anestezie, zmiňovaný název se prakticky nepoužívá. 

V případě, že se jedná o anestezii bez dalších přívlastků, myslí se tím vždy anestezie, 

která je navozená léky, neboli zmiňovaná farmakoanestezie. 

• anestezie navozená fyzikálními faktory – v tomto případě může být anestezie 

navozená pomocí tlaku na nervovou strukturu (způsob, který se vyskytoval před 

anestezií celkovou při amputacích končetin), pomocí chladu (tzv. kryoanestezie, 

která se však obvykle používá jen zřídka, a to v případě drobných výkonů na povrchu 

kůže), pomocí elektrického proudu (tzv. elektroanestezie, která je však zatím ve fázi 

klinických zkoušek. V tomto případě je využito vlastností elektrického proudu 

stimulovat určitý typ nervových vláken na periferii, čímž dojde k zablokování 
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nociceptivních impulzů. Případně je možné stimulovat vylučování endogenních 

opioidů v centrální nervové soustavě). 

• nestandartní způsoby – tyto způsoby nelze považovat za anestezii v pravém slova 

smyslu, nicméně přesto nefarmakologicky dovedou zmírnit zejména vnímání bolesti 

a vyvolat u pacienta sedaci. Patří sem hypnoanestezie a audioanestezie (2011, s. 18-

19).  

Podle rozsahu působení Málek a kol. dále rozlišují: 

• anestezii celkovou – jedná se o vyřazení veškerých podnětů, které jdou do 

centrálního nervového systému, výsledkem je bezvědomí pacienta. Tento typ se 

využívá k tomu, aby bylo zabezpečené bezbolestné provedení operačního výkonu. 

Celkovou anestezii pak lze členit na (Málek a kol., 2009, s. 6) anestezii inhalační 

(navozená vdechováním inhalačního anestetika, z plic se anestetikum následně 

dostává do krve a pak do centrální nervové soustavy), anestezii intravenózní, či 

intramuskulární (účinná látka je vpravována intravenózně, či intramuskulárně), 

anestezii doplňovanou (při ní je podávána kombinace farmak za účelem dosažení 

potenciace žádoucích účinků, a naopak snížení účinků nežádoucích. Tato forma se 

sestává z několika složek, které Málek rozděluje na analgezii opioidy, např. 

sufentanil, fentanyl, ketamin, alfentanil aj., bezvědomí a amnézii - celková 

anestetika, či benzodiazepiny, svalová relaxace - suxametonium, atrakurium, 

cisatrakurium, rokuronium aj.) a anestezii navozenou netradičními způsoby 

(mluvíme například o podání rektálním, bukálním, či intranazálním). 

• anestezii místní – jde o vyřazení podnětů pouze z určité omezené části těla. Ačkoliv 

je nejčastěji využíváno různých farmak, je možné ji vyvolat také za pomoci chladu, 

či tlaku (Málek a kol., 2011, s. 19-20). Dle Barashe a kol. (2015) mají všeobecně 

lokální anestetika na svědomí blokování vedení impulzů v elektricky excitabilních 

tkáních.  

Místní anestezii pak rozdělujeme na topickou anestezii (anestetikum se aplikuje na 

povrch sliznice, či kůže, kde následně začne působit. Látka může mít formu gelu, 

kdy se aplikuje například do močové trubice před katetrizací, anebo formu spreje, 

který se obvykle aplikuje do hltanu před gastrofibroskopií, či do trachey před 

bronchoskopií (Schneiderová, 2014, s. 66), infiltrační anestezii (místní anestetikum 

je aplikováno injekčně s.c., i.m., využívá se např. při excizi pigmentových névů, či 

extrakci zubů), intravenózní regionální blokádu (neboli tzv. Bierovu blokádu, 

jaložena na aplikaci místního anestetika, které je podáno do žíly obvykle horní 

končetiny, ischemizované nafouknutým turniketem), svodnou anestezii (místní 

anestezie je cíleně podána k nervovým strukturám: nervy, nervové plexy, 

neuroaxiální - spinální podání do mozkomíšního moku, epidurální podání do 

prostoru mezi plenu mozkovou a stěnou páteřního kanálu).  
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• anestezii kombinovanou – jedná se o současné použití vícero technik. Obvykle bývá 

kombinována právě místní a výše popisovaná (2011, s. 19-20). 

5.3  Příprava, průběh a poanestetická péče 

5.3.1 Příprava pacienta před anestezií 

Málek, Dvořák a kol. (2009) popisují v rámci přípravy pacienta před anestezií tyto jednotlivé 

fáze, které na sebe navazují: jedná se o předoperační vyšetření, premedikaci, bezprostřední 

přípravu před výkonem. 

Předoperační vyšetření  

Doporučený postup vyšetření, který se týká diagnostických, či léčebných výkonů 

(operačních i neoperačních) s požadavkem anesteziologické péče, upravuje metodický 

pokyn ČR anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Z pohledu anesteziologa je 

klíčové zejména tzv. předanestetické vyšetření (Málek, Dvořák a kol., 2009, s. 32-35). 

Adamus upozorňuje, že právě předoperační vyšetření je velice důležité z toho důvodu, aby 

byl celý průběh anestezie i operační výkon bezpečný a aby byly vytvořeny ideální podmínky 

k samotnému operačnímu výkonu. Cílem je zhodnotit předoperační stav daného pacienta, 

posoudit rizika, či doporučit eventuálně i další možná vyšetření. Kromě toho je však nutná i 

edukace pacienta o anestezii, či jejich možných komplikacích. Anesteziolog obeznámí 

pacienta s možnostmi vedení anestezie a doporučí nejvhodnější typ anestezie. Po domluvě 

už následuje samotný podpis pacienta, který potvrdí jeho souhlas s anestezií (2010, s. 57-

59). 

Premedikace  

Janíková se Zeleníkovou vysvětlují, že se jedná o podání léků před operací, jejichž cílem je 

nemocného zklidnit a utlumit nežádoucí reflexy. Hlavní příčinou stresu před operací je 

strach, který pouze zesiluje reakci organismu na zátěž a na základě této reakce následně 

dochází ke zvýšení metabolismu. Ve výsledku to způsobuje navýšení spotřeby kyslíku, 

navýšený příjem anestetik a oběhových reakcí (2013, s. 90). Je však nutné rozlišit 

prepremedikaci a premedikaci. V rámci prepremedikace se medikamenty podávají perorálně 

večer před operací. Mají zabezpečit zklidnění pacienta, utlumit strach a dopomoct 

k dostatečnému spánku. Obvykle se používají hypnotika ze skupiny benzodiazepinů. 

Samotná premedikace se pak podává přibližně hodinu před započetím anestezie, resp. 

operačního výkonu. Zpravidla se využívá léků na zklidnění a na snížení napětí, např. 

anxiolytika (Jindrová, Stříteský, Kunstýř, 2016, s. 20). 

Bezprostřední příprava před výkonem  

Ještě než dojde k zahájení celkové anestezie, je nutné zkontrolovat identitu daného pacienta, 

to samé platí i pro formulář s jeho souhlasem o anestezii. V tomto směru je důležitá role 

anesteziologické sestry, která je tou, jež přebírá pacienta z oddělení, ověřuje jeho identitu 

dotazem a kontrolou identifikačního náramku. Kontroluje zdravotnickou dokumentaci aj. 
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Vše probíhá v rámci preventivní bezpečnostní procedury. Dotyčný by na sobě neměl mít 

žádné šperky, či zubní náhrady a další snímací pomůcky. Pacient by měl být určitě odlíčený, 

neměl by mít nalakované nehty a mělo by uběhnout minimálně šest hodin od jeho posledního 

příjmu pevné potravy. V případě čirých tekutin, jako je voda, by to měly být 2-4 hodiny a 

jakékoliv alkoholické nápoje jsou pochopitelně zcela nevhodné. U pacientů, kteří musí 

podstoupit akutní výkon, se příprava v hlavních rysech nijak výrazně neliší, nicméně rozdíl 

je v tom, že je limitován čas potřeby pro vyšetření, získání laboratorních výsledků i úpravy 

nepříznivých faktorů. Tento čas se samozřejmě může lišit dle charakteru onemocnění, a to 

od několika hodin až po okamžitý odjezd na operační sál prakticky ihned z příjmového místa 

(Málek, Dvořák a kol., 2009, s. 34-35).  

5.3.2 Průběh celkové anestezie 

Celková anestezie vede k útlumu CNS. Cílem je vyřadit vědomí pacienta a potlačit tak 

vnímání veškerých bolestivých podnětů. Potlačena je rovněž složka somatických 

a vegetativních reflexů.   

Úvod do celkové anestezie 

Co se týče samotného úvodu, ten je, pokud možno, potřebné vykonat bez rušivých vlivů 

sálového provozu. Je třeba pacientovi zajistit žilní vstup, a to buď periferní, či centrální 

a nitrožilní infuzi. Nemocného následně připojíme na snímače a elektrody přístrojů, 

sloužících k monitorování. Měří a zaznamenávají se výchozí hodnoty fyziologických funkcí. 

Následně je pacient uveden do celkové anestezie. Pokud je nemocnému potřeba zabezpečit 

dýchací cesty, aplikuje se myorelaxancium, provede se tracheální intubace a pak následuje 

umělá plicní ventilace. Anestezie se poté doplňuje analgetikem, hypnotikem a eventuálně 

taktéž inhalačním, nebo intravenózním anestetikem. Všeobecně však lze konstatovat, že 

úvod a vyvedení z anestezie jsou vůbec nejrizikovější fáze, a právě během nich také 

nejčastěji dochází k nejrůznějším komplikacím. Z tohoto důvodu je nutné mít 

v bezprostředním dosahu veškeré pomůcky, které budou pro zvládnutí možných komplikací 

případně potřebné (Málek a kol., 2011, s. 99). 

Vedení celkové anestezie  

Štruma píše, že tato je fáze si žádá důkladné monitorování klinického stavu a vitálních funkcí 

daného pacienta, jakož i hloubku a kvalitu anestezie včetně jejího doplňování. Potřebné je 

však rovněž pečlivě sledovat, co se děje v operačním poli, aby bylo v případě potřeby možné 

okamžitě zareagovat na eventuální komplikace. Může se jednat například o krevní ztráty, či 

nedostatečnou myorelaxaci. Během této fáze je nicméně také nutno vést dokumentaci, 

týkající se celého procesu anestezie – anesteziologický záznam (Štruma in Málek, Dvořák a 

kol, 2009, s. 50). 

Ukončení anestezie a probuzení pacienta 

V poslední fázi, kdy má dojít k probuzení pacienta, je potřeba ukončit podávání anestetik. 

Organismus pacienta začne následně anestetika odbourávat a postupně vylučovat. Jestliže je 
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odeznívání účinku pomalé, je žádoucí zvolit možnost použití příslušného antidota (Málek a 

kol., 2011, s. 99). 

5.3.3 Poanestetická péče 

Barash a kol. vysvětlují, že všem pacientům, kterým byla podána celková, či regionální 

anestezie, případně monitorovaná anesteziologická péče, musí být poskytnutá také vhodná 

poanestetická péče (2015, s. 715). Poanestetická péče je dnes již běžnou součástí nemocniční 

péče a jejím hlavním cílem je zejména včasná identifikace a bezprostřední zahájení léčby 

eventuálních komplikací, které souvisí s operací, či anestezií. Na jejím základě je možné 

předcházet důsledkům těchto komplikací (Cvachovec, Černý, Herold, 2011, s. 2). 

Podle Štrumy je nutné, aby se pacientovi po operačním výkonu dostalo pečlivého dohledu 

anesteziologa až do navrácení jeho obranných reflexů i plného vědomí, stabilizace 

kardiorespiračního aparátu, jakož i stabilizování vnitřního prostředí a obnovy dostatečné 

spontánní plicní ventilace. Tato problematika v sobě nicméně zahrnuje také otázku 

zabezpečení pooperační analgezie a zcela ideální je pak situace, kdy může pacient ještě 

určitou dobu trávit na dospávacím pokoji/jednotce, kde je pod nepřetržitým sledováním. Na 

zmiňovaném dospávacím pokoji se ještě zpravidla dolaďuje pooperační analgezie za účelem 

eliminace střední a silnější bolesti pacienta při jeho následném předání (Štruma in Málek, 

Dvořák a kol., 2009, s. 50-51). Pacient po operaci je dále předán na: 

• standartní oddělení – pouze tehdy, kdy již zcela nabyl vědomí, jsou obnoveny 

všechny reflexy (polykání, kašel), má stabilní základní vitální funkce a nevyskytují 

se u něj žádné výraznější komplikace. Předává jej sestra sestře. 

• oborovou jednotku intenzivní péče – jestliže je zapotřebí některé funkce, jako jsou 

například dýchání, či oběh nepřetržitě monitorovat, aby nedošlo k jejich ohrožení, je 

pacient přeložen právě sem. Předává jej lékař lékaři. 

• resuscitační oddělení – v případě, že selhávají základní životní funkce pacienta, je 

přeložen na toto oddělení. Opět jej předává lékař lékaři (Málek a kol., 2011, s. 99). 

5.4 Zajištění anesteziologické péče 

„Anesteziologická péče zahrnuje léčebně preventivní péči, poskytovanou lékařem se 

specializovanou způsobilostí (SZ) v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM), nebo 

lékařem s odbornou způsobilostí (OZ) pod jeho odborným dohledem v průběhu léčebných, 

nebo diagnostických výkonů operační, či neoperační povahy.  Anesteziologická péče v sobě 

zahrnuje i tzv.  monitorovanou anesteziologickou péči. Anesteziologická péče končí 

zotavením pacienta a jeho převzetím pověřeným zdravotnickým pracovníkem jiného 

oboru/odbornosti, nebo předáním pacienta na oddělení typu ARO/JIP“ (Cvachovec, Černý, 

Herold, 2017, online). 

Anesteziologický tým je složen z lékaře se specializací v oboru anesteziologie a resuscitace 

a anesteziologickou sestrou, která má specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče 

s dostatečnou praxí v anesteziologii a zvládá anesteziologické postupy. Jestliže danému 

http://www.csarim.cz).(cvachovec/
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lékaři – anesteziologovi asistuje sestra z jiného oboru (tzv. poučená sestra), je potřeba, aby 

zvládala základní anesteziologické úkony. V případě samostatných ambulantních pracovišť, 

která postrádají vazbu na lůžkové zdravotnické zařízení, zabezpečuje anesteziologickou péči 

lékař, který má rovněž specializaci a dostatečnou praxi v oboru anesteziologie a resuscitace 

(Málek a kol., 2011, s. 136). Anesteziologická péče je integrální součástí péče zdravotní 

v operačních i v neoperačních oborech. Jejím hlavním smyslem je zejména to, aby pacient 

mohl podstoupit medicínskou proceduru, kterou potřebuje, avšak bez nepříznivého dopadu 

na jeho fyzický, nebo psychický stav. Anesteziologie si tak klade za cíl zastřešit komplexní 

perioperační péči, která má tři klíčové součásti - předoperační, peroperační a pooperační 

(Kaiser, 2016, s. 35). 

Anesteziologická péče začíná převzetím pacienta z odd. na operační sál a končí zotavením 

pacienta z účinku anestezie a předáním pacienta zpět na odd. Průběh anestezie 

a anesteziologická technika jsou zaznamenány do anesteziologického záznamu. Je 

doporučeno, aby každé pracoviště mělo vypracovaný svůj vlastní standard poskytování 

bezpečné anesteziologické péče. Vhodné je mít vlastní řízený dokument o sledování 

indikátorů kvality při poskytování bezpečné anesteziologické péče (Cvachovec, Černý, 

Herold, 2017, online). 

Světová zdravotnická organizace doporučuje v rámci zvyšování bezpečnosti pacientů při 

operacích využívání Surgical safety checklist (příloha A). Bezpečnostní list je rozdělen na 

tři části. Spolupracují na něm vždy tři osoby - sestra, anesteziolog a chirurg. V první části je 

doporučení jednotlivých úkonů a dotazů před zahájením anestezie. Lze uvést např.: je 

ověřena identita pacienta, má pacient alergii, jsou připraveny léky k operaci aj. Další část je 

zaměřena na otázky před incizí kůže, např. byla profylakticky podána antibiotika, je operační 

tým připraven. Poslední část je zaměřena na období, než pacient opustí operační sál, např. je 

operační instrumentárium po operaci kompletní (WHO, 2016, online).  

5.4.1 Technické zajištění anesteziologické péče 

Před zahájením anestezie proběhne kontrola funkčnosti anesteziologického přístroje, 

dostupnosti nezbytných přístrojů, pomůcek a léků k řešení případných komplikací, 

spojených s poskytováním anesteziologické péče. Monitorování základních životních funkcí 

musí být zahájeno před začátkem anestezie a probíhá až do úplného zotavení z anestezie. 

Během anestezie je trvale sledován celkový stav pacienta, stav orgánových funkcí, hloubka 

anestezie a průběh výkonu, pro který je anestezie podávána.   

V průběhu anestezie jsou minimálně monitorovány:  

• EKG, 

• srdeční frekvence, 

• krevní tlak (neinvazivní metoda), 

• saturace hemoglobinu kyslíkem - pulzní oxymetrie, 

• dechová frekvence, 

http://www.csarim.cz).(cvachovec/


32 

 

• nastavení ventilátoru, 

• tělesná teplota (novorozenci a kojenci vždy, u dospělých a dětí u výkonů s dobou 

trvání nad 30 minut),  

• kapnometrie (u tracheální intubace/tracheostomie, laryngeální maskou, nebo jinou 

supraglotickou pomůckou),   

• hloubka nervosvalové blokády,  

• koncentrace inhalačního anestetika ve vydechované směsi plynů, 

• hloubka anestezie přístrojovou metodou.  

Lze rozšířit sledovaní nad minimální monitorování. Rozšířené sledování navrhuje lékař 

(anesteziolog) dle povahy výkonu.   

V rámci monitorování v průběhu zotavování na dospávacím pokoji se sledují:  

• fyziologické funkce (klinické sledování), 

• pulzní oxymetrie, 

• srdeční frekvence, 

• krevní tlak, 

• EKG. 

Péče v průběhu zotavování je dokumentována. Interval monitorování stanoví lékař.  

Monitorování v průběhu transportu pacienta z operačního sálu je následující:       

• klinické sledování fyziologických funkcí, 

• pulzní oxymetrie, 

• srdeční frekvence (Cvachovec, Černý, Herold, 2017, online). 

Podle Štrumy a Černého je v rámci technického a přístrojového vybavení 

anesteziologického pracoviště vyžadováno toto povinné vybavení, které je v souladu 

s požadavkem na bezpečné vedení anestézie: 

• zdroj medicinálních plynů, 

• anesteziologický přístroj, 

• monitor EKG a SpO2, 

• zařízení, určené pro měření systémového krevního tlaku, 

• pomůcky, určené pro zabezpečení průchodnosti dýchacích cest, 

• pomůcky, určené pro naléhavou a bezprostřední kardiopulmonální resuscitaci, jakož 

i ruční křísící přístroj, 

• odsávačka, 

• dostupný defibrilátor (2001, s. 2). 

http://www.csarim.cz).(cvachovec/
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5.5 Bezpečná a kvalitní anestezie 

Jestli je anestezie bezpečná, na to hledá veřejnost odpověď již mnoho let. Anestezie je totiž 

jednoznačně pojmem, který stále vzbuzuje respekt i strach. Cvachovec, Ptáčková a Mixa 

vysvětlují, že anestezie prošla obrovským vývojem. V dnešní době už pro její podání 

v podstatě neexistují omezení, týkající se kompilujících chorob, či věkových kategorií. Dnes 

je používána anestézie, která již zdaleka není závislá pouze na jednom preparátu, jako byl 

v minulosti zejména chloroform. Naopak je zpravidla využíváno doplňované anestézie, kdy 

se běžně používá několik farmak a lékař tak dovede anestezii přizpůsobit pacientovi přímo 

„na míru“ dle jeho specifické diagnózy, věku i možných zdravotních rizik (2010, online). 

Miller však píše, že ve své podstatě je anestezie i tak velice rizikovým úkonem, a právě 

z toho důvodu byla právě anesteziologie vůbec prvním oborem, ve kterém byla zaměřena 

pozornost na bezpečnost pacienta. Pro anesteziologický obor tak byl vytvořen model 

bezpečnosti pacienta. Ten je nadále přebírán i do dalších zdravotnických odvětví. I přesto 

platí, že zvyšování bezpečnosti je nikdy nekončícím procesem a v případě anesteziologie 

pak obzvlášť platí, že i jeden pacient, který je anestezií poškozený, je až příliš (2015, s. 107). 

V anestezii bylo uskutečněno relativně velké množství studií, které byly zaměřeny přímo na 

úmrtí v souvislosti s anestezií - nutno dodat, že v tomto oboru zároveň přinesly velký 

pokrok, týkající se bezpečnosti pacienta. V osmdesátých letech zemřeli dva pacienti 

z celkových 10 000 podaných anestezií. Podle studie, uskutečněné v Austrálii, Velké 

Británii a dalších rozvinutých zemích, je pak uváděna smrt jednoho pacienta z celkového 

množství až 100 000 anestezií (Sury a kol., 2014, online). 

Pravdou je, že kvalita vede ke zlepšování bezpečnosti pacienta a posléze pak bude pacient 

spokojen i s anesteziologickou péčí. V anestezii jsou těmito složkami struktura (prostředí, 

kde je péče poskytována), proces (předanestetické vyšetření, dohled a sledování pacienta 

v anestezii) a výsledek. Dále se v anestezii můžeme zaměřit na systémové chyby, které lze 

kontrolovat, sledovat a odlišit od náhodné chyby. I v anestezii je důležitý audit, který 

kontroluje dodržování standardů anesteziologické péče. Kvalita v anestezii je nejčastěji 

hodnocena podle výskytu nežádoucích událostí. Nežádoucí události v anestezii se vyskytují 

poměrně vzácně. Spíše se objevují náhodné chyby, které mohou být závažné, např. 

rozpojený okruh ventilátoru, nedostatečné značení stříkaček na anesteziologickém stolku, 

operace nesprávného orgánu, špatná medikace aj. (Barash a kol., 2015, s. 23-24). 

Obor anesteziologie učinil jak ve světě, tak v České republice řadu významných pokroků, ať 

již v terapeutických, či ošetřovatelských intervencích, ale také v přístrojové technice, 

v humanizaci intenzivní péče, v kontrole kvality i ve vzdělávání personálu (Kelly a kol., 

2014, s. 376-379). 

INTERNATIONAL STANDARDS FOR A SAFE PRACTICE OF ANESTHESIA 

V roce 1992 byly Světovou federací anesteziologických společností - World federation of 

Societies of Anaesthesiologists (dále jen WFSA) přijaty mezinárodní normy pro bezpečnou 

praxi v anestezii. Jsou určeny odborníkům v oblasti anestézie, jejich odborným 
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společnostem, vedení nemocnic, zařízení a vládám pro zlepšení a udržování kvality 

a bezpečnosti anesteziologické péče. V každém případě by měly zlepšit bezpečnou péči 

o pacienty. V roce 2010 byly tyto normy ratifikovány. Podle WFSA jsou tyto standardy 

vysoce doporučovány. Jednotlivé normy popisují doporučení v oblastech profesního statutu, 

doporučení pro tvorbu profesních organizací v oboru. Zdůrazňují také finanční podporu, 

která by měla být investována do vzdělání v oboru. V oblasti statistiky doporučují důkladný 

záznam anestezie před, během a po výkonu.  Zároveň by měly být vypracovány organizační 

postupy hlášení nežádoucích událostí. Je zde zmiňována i pracovní zátěž anesteziologického 

týmu. Měl by být k dispozici dostatečný počet personálu, aby tento nebyl přetěžován. Je zde 

popsáno i vybavení, léky a pomůcky k poskytování anesteziologické péče. Dále zde uvádí i 

monitorování a péči během i po anestezii pacienta (Merry a kol., 2010, online). 

ANESTHESIA SAFETY CHECKLIST  

WHO Anesthesia Safety Checklist (příloha B) je doporučením WHO pro bezpečný postup 

v anestezii. Anesthesia safety checklist slouží jako doporučený postup pro lékaře 

anesteziology po celém světě. V první části odpovídá anesteziologický tým na otázky, 

týkající se předanestetické péče (např. je pacient před výkonem lačný, je intravenozní vstup 

funkční, je pacient umístěn na operačním stole, který lze sklopit v případě zvracení, či 

hypotenze, jsou dostupné léky pro resuscitaci, je anesteziologický přístroj funkční aj.). Další 

část obsahuje body pro bezpečnou anestezii a chirurgii, které se týkají především provozu 

operačního sálu. Poslední část se týká pooperační péče, kde jsou uvedeny nejčastější 

komplikace, které se po anestezii a operačním výkonu mohou vyskytnout a měly by být 

sledovány. Uvedeny jsou např. obstrukce dýchacích cest, krvácení, hypotenze, hypotermie, 

pád na podlahu, zbytková anestezie a pooperační bolest. V poslední části jsou uvedeny 

podmínky, za jakých pacient opouští pooperační pokoj/ jednotku. Anesthesia safety 

checklist se v mnoha bodech shoduje se surgical safety checklist, neboť spolu oba obory 

velmi úzce souvisí (WHO, 2008, online).  

EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY 

V roce 2007 Evropská anesteziologická společnost (dále jen ESA) zveřejnila pokyny pro 

bezpečnost a kvalitu anestezie. Nedávným mezníkem byla Helsinská deklarace 

o bezpečnosti pacientů v anesteziologii, zveřejněná v červnu roku 2010. ESA s cílem omezit 

náklady a standardizovat postupy v celé Evropě učinila obrovský krok vpřed tím, že se 

zavázala k rozvoji osvědčených klinických pokynů a doporučení. Jejich doporučení jsou 

velmi obsáhlá. Rychlé šíření a propagace různých pokynů jsou pro společnost anestezie 

velmi užitečné. Doporučení pro klinickou praxi, která připravují odborníci v této oblasti, 

zvyšují důvěru v pokyny a činí je vynikajícím zdrojem informací pro lékaře. Výhodou 

pokynů je zlepšení kvality zdravotní péče a validace a optimalizace výdajů na zdravotnictví. 

Současná praxe a doporučení jsou nezbytnými kroky při integraci a standardizaci 

anesteziologické praxe v celé Evropě a případně po celém světě. Přijetí nově vyvinutých 

klinických pokynů do praxe vyžaduje vzdělávání zdravotníků prostřednictvím prezentace na 

konferencích a publikování v časopisech (Riad, Chung, 2011, online).  
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HELSINSKÁ DEKLARACE 

Jedná se o evropský konsensus o opatřeních ke zlepšení péče o pacienty a stanovuje rámec 

pro správnou praxi v anestezii. Podpis Helsinské deklarace proběhl při slavnostním zahájení 

kongresu Euroanesthesia v Helsinkách ve Finsku 12. června 2010. Představuje společný 

evropský názor na to, co v současné době stojí za to udělat pro praktické zlepšení bezpečnosti 

pacientů v anesteziologii. Helsinská deklarace je doporučením v praktických krocích, které 

by měli všichni anesteziologové, kteří tak dosud nečiní, zahrnout do své vlastní praxe. Jsou 

poměrně jednoduché a tam, kde se používají, mají zkušenosti se zlepšením bezpečnosti 

pacientů.  

Cíle Helsinské deklarace jsou následující: 

• „Pacienti mají právo očekávat, že budou v průběhu lékařské péče v bezpečí 

a chráněni před poškozením, anesteziologie má klíčovou roli při perioperačním 

zlepšování bezpečnosti pacienta. Za tímto účelem plně podporujeme Mezinárodní 

standardy Světové federace anesteziologických společností pro bezpečnou praxi 

v anestezii“. 

• „Pacienti hrají důležitou roli v jejich bezpečné péči, o kterou by se měli zajímat, 

a měla by jim být poskytnuta příležitost zpětné vazby k dalšímu zlepšení procesu pro 

ostatní“. 

• „Poskytovatelé zdravotní péče mají právo očekávat, že perioperační péče a anestezie 

bude poskytována bezpečně, a proto musí poskytnout přiměřené zdroje“. 

• „Vzdělání má klíčovou úlohu při zlepšování bezpečnosti pacientů a plně 

podporujeme vývoj, šíření a poskytování školení o bezpečnosti pacientů“. 

• „Lidské faktory hrají velkou roli při poskytování bezpečné péče pacientům a budeme 

spolupracovat s našimi chirurgickými, ošetřovatelskými a dalšími klinickými 

partnery, abychom ji spolehlivě poskytli“. 

• „Naši partneři v průmyslu hrají důležitou roli při vývoji, výrobě a dodávkách 

bezpečných léků a zařízení pro péči o naše pacienty“. 

• „Anesteziologie byla klíčovou specializací v medicíně vedoucím k rozvoji 

bezpečnosti pacientů. Nejsme spokojeni a víme, že je stále ještě více oblastí, které lze 

zlepšit prostřednictvím výzkumu a inovací“. 

• „Žádný etický, právní, nebo regulační požadavek by neměl snížit, nebo odstranit 

ochranu“. 

Evropská anesteziologická společnost se zavázala, že pro dosažení těchto cílů bude zapotřebí 

úzké spolupráce mezi evropskými organizacemi. Všechna anesteziologická pracoviště v 

Evropě musí být schopna vypracovat výroční zprávu o přijatých opatřeních a dosažených 

výsledcích v oblasti zlepšení bezpečnosti pacientů na místní úrovni. Všechny instituce, 

poskytující pacientům anesteziologickou péči, musí shromažďovat požadované údaje, aby 

mohly vypracovat výroční zprávu o morbiditě a úmrtnosti pacientů. Všechny instituce, 

poskytující pacientům anesteziologickou péči, musí přispívat k uznaným národním, nebo 
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jiným významným auditům bezpečných postupů a hlášení kritických incidentů. Pro dosažení 

tohoto cíle musí být poskytnuty adekvátní prostředky (European Society of 

Anaesthesiology, 2010, online). 

5.6 Role anesteziologické sestry  

Anesteziologická sestra pracuje v týmu společně s anesteziologem, její úlohou je příprava 

anesteziologického pracoviště, příprava pomůcek, kontrola funkčnosti anesteziologického 

přístroje, odsávačky a příprava léků a dokumentace před anestezií. Zajišťuje to, aby během 

operačního výkonu bylo vše důkladně zkontrolováno, připraveno a vše musí být dostupné 

i v průběhu anestezie. Ukládá pacienta na operační stůl do vhodné polohy a zavádí periferní 

žilní katetr, ev. asistuje lékaři při zavádění invazivních vstupů. Zajistí monitoraci před 

začátkem anestezie. Spolupracuje s lékařem při zajištění dýchacích cest. Při probouzení 

pacienta asistuje při jeho extubaci a předává pacienta společně s lékařem na dospávací 

pokoj/jednotku, či na jiné oddělení (Štěchová, Hermanová, 2009, s. 64-66). 

Pacienti, vyžadující pooperační péči, jsou z operačního sálu předáváni na pooperační 

tzv. dospávací jednotku. Zde také pracují anesteziologické sestry, které jsou schopny včas 

rozpoznat pooperační komplikace a případně jim předcházet. Vytvoření pooperačních 

jednotek vedlo ke zlepšení pooperační péče (Barash a kol., 2015, s. 606).  

Meeusen uvádí, že každá země má jiný model anesteziologické péče. První model 

představuje situaci, kdy anestezii podává lékař s anesteziologickou sestrou, což je tzv. 

psychician anaesthesia. Tento model je zaveden v České Republice, Polsku, Rakousku, 

Německu, Itálii aj. Oproti tomu druhý model, tzv. nonphysician anaesthesia, spočívá v tom, 

že speciálně vyškolená anesteziologická sestra podává anestezii sama (u předpokládané 

nekomplikované anestezie a u plánovaného výkonu), ale pod dohledem lékaře anesteziologa. 

Lékař tedy jen dohlíží. Tento model je používán ve Francii, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku a 

USA. Důvodem je nedostatek anesteziologů a stoupající počet anestezií. Meeusen uvádí, že 

v Evropě je nedostatek anesteziologů zásadní a vyžaduje naléhavou pozornost. Instituce a 

nemocnice by měly uvažovat nad vzděláním anesteziologických sester. Pokud jsou role a 

odpovědnosti člena týmu jasné a založené na přísných kritériích a dostatečném vzdělávání, 

lze model nonphysician anaesthesia doporučit (2010, online).  
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6 Výzkumné šetření  

6.1 Cíle práce 

Hlavní cíl: Zhodnotit spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí jako hlavní indikátor 

kvality v anesteziologii. 

Dílčí cíl č. 1: Zjistit, jaké indikátory kvality jsou v současné době v ČR v anesteziologii 

doporučovány. 

Dílčí cíl č. 2: Vyhledat doporučení zahraničních odborníků, nebo odborných společností 

z oblasti anesteziologie, jaké indikátory kvality jsou ve světě v anesteziologii doporučovány.  

Dílčí cíl č. 3: Na základě zjištěných poznatků navrhnout záznamový list pro sledování 

indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní pracoviště anestezie.   

6.2 Metodika výzkumného šetření 

Mezi metody výzkumného šetření sledovaní indikátorů kvality patřilo studium literárních 

zdrojů, doporučení odborných společností a monografií, či portálu elektronických zdrojů. 

Jako další metodu jsem si zvolila kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření 

v podobě nestandardizovaného dotazníku vlastní konstrukce.  

Výzkum byl proveden kvantitativní metodou dotazníkového šetření vlastní konstrukce 

(příloha C). Po písemném souhlasu etické komise a hlavní sestry s provedením výzkumu 

(souhlas k nahlédnutí u autorky práce) byl dotazník distribuován pacientům. Výzkum 

probíhal anonymně a za dodržení etických aspektů výzkumu.  

Distribuováno bylo celkem 140 dotazníků, z nichž bylo vráceno 122, 4 dotazníky byly 

vyřazeny z důvodu neúplného vyplnění, 1 dotazník nesplňoval věkovou hranici respondenta 

nad 18 let. Celkem bylo tedy hodnoceno 117 dotazníků. Dotazníkové šetření obsahovalo 18 

otázek. V úvodu byly uvedeny otázky, zjišťující pohlaví a věk, další otázky směřovaly 

k informacím v souvislosti s anesteziologickou péčí. Zahrnuty byly otázky, týkající se 

poučení před anestezii, spokojenosti s podanými informacemi, typu provedené anestezie, 

typu operace a pooperační nauzey a bolesti. Jak zdravotnický personál reagoval na 

pacientovy potíže.  

Výzkumné šetření bylo uskutečněno v nemocnici městského typu. Sběr dat probíhal od 

začátku října 2017 do konce prosince 2017. Výzkum byl pro pacienty zcela dobrovolný. 

Dotazník byl pacientům předán v den jejich propuštění. Pacientům jej předaly sestry 

a následně od pacientů převzaly vyplněný v zalepené obálce. Někteří pacienti ponechali 

dotazník v zalepené obálce na pokoji. O formě výběru dotazníků rozhodly vrchní sestry 

jednotlivých oddělení.  Já jsem si dotazníky na jednotlivých odděleních vyzvedla. 
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6.3 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvořili dospělí pacienti nad 18 let věku, po operacích chirurgických, 

ortopedických a gynekologických po celkové a lokální anestezii, na třech standartních 

lůžkových odděleních a jedné jednotce intenzivní péče ve zvoleném zdravotnickém zařízení.  

6.4 Analýza dat 

Zpracování dat jsem provedla v programu Microsoft Excel a Microsoft Word. Výsledky 

výzkumného šetření jsou znázorněny ve sloupcových grafech, kde je pro přehlednost 

vytvořena i tabulka. V tabulkách jsou hodnoty znázorněny v relativní a absolutní četnosti. 

Pro lepší přehlednost jsou čísla zaokrouhlena na celé procento. Protože se jednalo o osoby, 

bylo nutné čísla zaokrouhlit na celá procenta.  
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7 Analýza výsledků výzkumu 

Otázka č. 1: Pohlaví 

Z následujícího grafu č. 1 je patrné, že mezi respondenty bylo 17 % (tj. 20) mužů a 83 % (tj. 

97) žen. 

Graf 1: Pohlaví respondentů 
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Otázka č. 2: Věk 

Z následujícího grafu č. 2 je patrné, že 28 % (tj. 33) respondentů bylo ve věkové kategorii 

18-30 let, 26 % (tj. 31) respondentů ve věkové kategorii 30-40 let, 27 % (tj. 32) respondentů 

ve věkové kategorii 40-50 let, 16 % (tj. 19) respondentů ve věkové kategorii 50-60 let, 

1 % (tj. 1) respondent ve věkové kategorii 60-70 let a 1 % (tj. 1) respondent ve věkové 

kategorii 70 a více let.  

 

Graf 2: Věk respondentů 
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Otázka č. 3: Měl(a) jste před úvodem do anestézie možnost probrat s anesteziologem 

možnosti volby anestezie? 

Z následujícího grafu k otázce č. 3 je patrné, že 69 % (tj.81) respondentů hovořilo 

s anesteziologem před výkonem. 25 % (tj.29) respondentů před operací nehovořilo 

s anesteziologem a 6 % (tj.7) respondentů zvolilo možnost nevím. 

Graf 3: Rozhovor respondentů s anesteziologem před výkonem 
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Otázka č. 4: Byl(a) jste spokojený(á) s informacemi o zvolené anestezii, byly pro Vás 

informace dostačující? 

Z následujícího grafu k otázce č. 4 je patrné, že 81 % procent (tj. 95) respondentů bylo 

spokojeno s informacemi o anestezii a informace pro ně byly dostačující. Pro 3 % procenta 

(tj. 4) respondentů nebyly informace dostačující a nebyli tak spokojeni. A 15 % (tj. 15) 

respondentů zvolilo možnost „nevím“.  

Graf 4: Spokojenost respondentů s informacemi 
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Otázka č. 5: Byl(a) jste před úvodem do anestezie upozorněn(a) na možné nežádoucí 

účinky, výhody a nevýhody zvolené anestézie? 

Z následujícího grafu k otázce č. 5 je patrné, že 80 % (tj. 94) respondentů bylo před výkonem 

upozorněno na možné nežádoucí účinky anestezie, 12 % (tj. 14) respondentů nebylo 

upozorněno na nežádoucí účinky anestezie. 8 % (tj. 9) respondentů zvolilo možnost „nevím“. 

 

Graf 5: Upozornění respondentů na nežádoucí účinky anestezie 
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Otázka č. 6: Jaký druh anestezie jste absolvoval(a)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 6 je patrné, že 75 % (tj. 88) respondentů absolvovalo výkon 

v celkové anestezii, 10 % (tj. 12) respondentů absolvovalo výkon v lokální anestezii a 15 % 

(tj. 17) respondentů absolvovalo výkon ve spinální anestezii.  

Graf 6: Druh anestezie, kterou respondenti absolvovali 
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Otázka č. 7: Jaký druh operace jste absolvoval(a)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 7 je patrné, že 10 % (tj. 12) respondentů podstoupilo 

chirurgický výkon, 22 % (tj. 26) respondentů podstoupilo ortopedický výkon, 52 % (tj. 61) 

respondentů podstoupilo gynekologický výkon a 15 % (tj. 18) respondentů podstoupilo 

císařský řez.  

Graf 7: Druh operace, kterou respondenti absolvovali 
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Otázka č. 8: Jaký typ operace jste absolvoval(a)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 8 je patrné, že 12 % (tj. 14) respondentů absolvovalo 

neplánovanou operaci, vyžadující akutní operační výkon a 88 % (tj. 103) respondentů 

absolvovalo plánovaný operační výkon. 

Graf 8: Naléhavost operačního výkonu 
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Otázka č. 9: Byl personál na operačním sále pozorný vůči Vašim potřebám?    

Z následujícího grafu k otázce č. 9 je patrné, že u 87 % (tj. 102) respondentů byly 

respektovány jejich potřeby na operačním sále, 13 % (tj. 15) respondentů uvedlo odpověď 

„nevím“. Žádný z respondentů nezvolil možnost „ne“. 

Graf 9: Pozornost personálu vůči potřebám respondenta na operačním sále 
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Otázka č. 10: Bylo na operačním sále respektováno Vaše soukromí? 

Z následujícího grafu k otázce č. 10 je patrné, že 89 % (tj. 104) respondentů uvedlo, že bylo 

respektováno jejich soukromí na operačním sále, 2 % (tj. 2) respondentů uvedlo, že nebylo 

respektováno jejich soukromí a 9 % (tj. 11) respondentů odpovědělo „nevím“.  

Graf 10: Respektování soukromí respondentů na operačním sále 
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Otázka č. 11: Měl(a) jste po operaci pocit chladu a zimy (0-4 hod po operaci)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 11 je patrné, že 21 % (tj. 25) respondentů uvedlo, že měli 

po operaci pocit zimy a chladu, 67 % (tj. 78) respondentů nemělo po operaci pocit chladu, 

či zimy a 12 % (tj. 14) respondentů zvolilo odpověď „nevím“. 

Graf 11: Pocit chladu, zimy po operaci 
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Otázka č. 12: Měl(a) jste po operaci bolesti (0-4 hod po operaci)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 12 je patrné, že 46 % (tj. 54) respondentů uvedlo, že měli 

po operaci bolesti, 51 % (tj. 60) respondentů neměli po operaci žádné bolesti a 3 % (tj. 3) 

respondentů uvedlo odpověď „nevím“.  

Graf 12: Bolest po operaci 
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Otázka č. 13: Pokud jste měl(a) po operaci bolesti, bylo na ní zdravotnickým 

personálem včas reagováno? 

Z grafu k otázce č. 13 je patrné, že pokud měli pacienti po operaci bolesti, tak 40 % (tj. 47) 

respondentů odpovědělo, že zdravotnický personál na jejich pocit bolesti včas reagoval, 5 % 

(tj. 6) respondentů odpovědělo, že zdravotnický personál včas nereagoval, 10 % (tj. 12) 

respondentů nevědělo a 44 % (tj. 52) respondentů uvedlo, že nemělo žádné bolesti. 

Graf 13: Reakce personálu na bolesti pacienta 
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Otázka č. 14: Měl(a) jste po operaci pocity na zvracení (0-4 hod po operaci)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 14 je patrné, že 4 % (tj. 5) respondentů mělo po operaci 

pocit na zvracení, 95 % (tj. 111) respondentů uvedlo, že neměli žádné pocity na zvracení a 1 

% (tj. 1) respondent uvedl, že neví, zda měl pocity na zvracení.  

Graf 14: Nauzea po anestezii 
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Otázka č. 15: Pokud jste měl(a) po operaci pocity na zvracení/zvracel(a) jste, bylo na 

to zdravotnickým personálem včas reagováno? 

Z následujícího grafu k otázce č.  15 je patrné, že 5 % (tj. 6) respondentů uvedlo, že pokud 

měli pocity na zvracení, či po operaci zvraceli, bylo na ně zdravotnickým personálem včas 

reagováno, 3 % (tj. 4) respondenti uvedli, že na jejich pocity na zvracení nebylo reagováno 

personálem vůbec, 3 % (tj. 3) respondenti zvolilo odpověď „nevím“ a 89 % (tj. 104) 

respondentů odpovědělo, že pocity na zvracení neměli vůbec. 

Graf 15: Reakce personálu na nauzeu/zvracení po anestezii 
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Otázka č. 16: Měl(a) jste po operaci pocit žízně (0-4 hod po operaci)? 

Z následujícího grafu k otázce č. 16 je patrné, že 33 % (tj. 39) respondentů mělo po operaci 

pocit žízně, 62 % (tj. 73) respondentů nemělo po operaci pocit žízně a 4 % (tj. 5) respondentů 

zvolilo možnost „nevím“. 

Graf 16: Pocit žízně po anestezii 
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Otázka č. 17: Byl(a) jste spokojen(a) s kvalitou anesteziologické péče? 

Z následujícího grafu k otázce č. 17 je patrné, že 89 % (tj. 104) respondentů bylo spokojeno 

s kvalitou anesteziologické péče a 11 % (tj. 11) respondentů zvolilo možnost „nevím“.  

Graf 17: Spokojenost respondentů s anesteziologickou péčí 

 

Otázka č. 18: Měl(a) jste po operaci nějaké jiné obtíže, související s anestezii, které 
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8 Diskuse 

V diskuzi se budu nejdříve zabývat dílčími cíli a na závěr zhodnotím hlavní cíl.  

Dílčí cíl č. 1: Zjistit, jaké indikátory kvality jsou v současné době v ČR v anesteziologii 

doporučovány. 

V ČR byly v roce 2008 odbornou společností stanoveny indikátory kvality pro obor 

anesteziologie. Jedná se o Českou společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní 

medicíny (dále jen ČSARIM). ČSARIM je dobrovolná odborná vědecká organizace, 

sdružující lékaře, střední zdravotnické a jiné odborné pracovníky, která se zaměřuje na 

urgentní medicínu, anesteziologii, intenzivní a resuscitační péči.  

ČSARIM považuje bezpečnost a kvalitu anesteziologické péče za jednu z hlavních priorit 

oboru. Tato společnost doporučuje využívat celou řadu indikátorů kvality v anesteziologické 

péči, neboť se domnívá, že na každém úseku anestezie by měl být specifikován konkrétní 

soubor indikátorů kvality zcela individuálně. Nemusí využívat všechny, avšak musí být 

důkladně monitorovány a vyhodnocovány. ČSARIM doporučuje následující indikátory 

kvality (ČSARIM, 2017, online). 

Indikátory kvality v anestezii doporučené ČSARIM:    

• „Zrušení plánovaného výkonu z anesteziologické indikace (plánovaný výkon = výkon 

s požadavkem anesteziologické péče, který je uveden v operačním programu na 

následující pracovní den)“.  

• „Neplánované přijetí pacienta po anestézii na oddělení typu JIP/ARO z důvodu 

anesteziologické komplikace“. 

• „Poranění, nebo poškození pacienta v souvislosti s anesteziologickou péčí (poranění, 

nebo poškození např. očí, nervů, zubů, nebo jiných tkání/orgánů, které si vyžádalo 

ošetření)“. 

• „Prodloužené zotavení pacienta z celkové anestézie (doba od ukončení operace do 

plánované extubace delší než 30 minut)“. 

Dále ČSARIM zmiňuje seznam nejčastěji uváděných indikátorů kvality anesteziologické 

péče:  

• „Zrušení plánovaného výkonu z anesteziologické indikace“  

• „Neplánovaná obtížná intubace (více jak 2 pokusy)“ 

• „Nemožnost intubace (opakované pokusy bez úspěchu)“  

• „Hypoxemie/desaturace (SpO2<90 % déle jak 3 minuty)“ 

• „Poranění zubů (vyžadující následnou intervenci)“  

• „Aspirace (vyžadující léčebnou intervenci)“   

• „Reintubace po anestézii“ 
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• „Neplánovaná pooperační ventilace“ 

• „Neplánované přijetí na JIP/ARO (pro anesteziologickou komplikaci)“  

• „Neplánovaná hospitalizace (u ambulantních výkonů)“  

• „Myokardiální ischémie (nově detekovaná ischémie myokardu v období od zahájení 

anestézie do doby předání pacienta z anesteziologické péče)“  

• „Infarkt myokardu v období 24 nebo 48 hodin po anestézii“  

• „Zástava oběhu se zahájením KPCR v období do 24, nebo 48 hodin po anestézii“ 

• „Poranění nervů v souvislosti s anestézií (výskyt poranění nervu v období do 24, 

nebo 48 hodin po anestézii)“   

•  „Awareness“ během anestézie (pacient si pamatuje průběh operace během celkové 

anestézie)“  

• Selhání nervové blokády   

• „Postpunkční bolest hlavy“  

• „Punkce dury s únikem CSF při epidurální anestézii“  

• „Časná nauzea/zvracení (vyžadující intervenci) v období od konce anestézie do doby 

předání pacienta z anesteziologické péče“   

• „Hypotermie (pokles TT pod 36 st. C)“  

• „Hypotenze vyžadující léčbu (v období od zahájení anestézie do doby předání 

pacienta)“ 

• „Hypertenze vyžadující léčbu (v období od zahájení anestézie do doby předání 

pacienta z anesteziologické péče)“ 

• „Poranění očí v souvislosti s anestézií vyžadující léčbu“ 

•  „Prodloužený pobyt na tzv. dospávací jednotce (déle než 2 hodiny). Prodloužené 

zotavení z anestézie (doba od ukončení anestézie do extubace delší než 30 minut)“  

• „Smrt v období od zahájení anestézie do 24 hodin po anestézii“ (ČSARIM, 2008, 

online). 

Dílčí cíl č. 2: Vyhledat doporučení zahraničních odborníků, nebo odborných společností 

z oblasti anesteziologie, jaké indikátory kvality jsou ve světě v anesteziologii doporučovány.  

V zahraničí jsou indikátory kvality v anestezii specifikovány různými způsoby, zde uvádím 

přehled několika zahraničních článků. Některé země nemají přímo stanoveny konkrétní 

indikátory kvality, ale zaměřují se na jednotlivé oblasti bezpečné péče. 

Ze studie švýcarského lékaře Hallera a kol. bylo zjištěno, že v zahraničí (USA, Austrálie, 

Kanada, Nový Zéland, Velká Británie) je využíváno až 55 různých indikátorů kvality, které 

jsou přímo spojené s anesteziologickou praxí, přičemž se užívá dalších 53 indikátorů, které 

přesahují do oboru chirurgie, intenzivní medicíny a pooperační péče. Většina využívaných 

indikátorů kvality má komplexní charakter, kdy se hodnotí několik rozměrů kvality. Dalším 

aspektem literatury o klinických indikátorech je nedostatek standardizovaných a 
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konsenzuálních definic napříč systémy a zeměmi. Například perioperační mortalita, 

související s anestezií, může být měřena třemi různými indikátory: úmrtím do 48 hodin od 

anestezie, mírou úmrtí po anestezii, nebo úmrtím během 30 dnů po operaci. Dalším zjištěním 

tohoto přehledu je to, že stávající ukazatele, vyvinuté a definované jako takové v anestezii, 

se zaměřují převážně na komplikace, lékařské chyby a nežádoucí příhody z pohledu lékaře. 

Pohled pacientů na kvalitu anesteziologické péče je začleněn do definic klinických 

indikátorů jen velmi zřídka. Další výzkum by se měl zaměřit na vývoj klinických ukazatelů, 

založených na vnímání pacientů a na perspektivu kvality anesteziologické péče (2009, 

online). 

USA 

American Society of PeriAnesthesia Nurses (dále je ASPAN) v roce 2007 vydala strategický 

dokument Peranesthesia data elements, kde bylo stanoveno čtrnáct klíčových bodů, 

zaměřených na bezpečnostní a datové prvky, jejichž cílem je začít sdružovat klíčová data o 

anestezii, jako nástroj identifikace kritických prvků anestezie. Tato dokumentace je vedena 

elektronicky. Jedná se o následující body: bezpečné zajištění dýchacích cest, adekvátní 

oxygenace, adekvátní hemodynamická stabilita a srdeční perfuze, stabilní objem tekutin, 

základní neurologické funkce, normotermie, hodnocení bolesti dle VAS pod 4, pohodlí 

pacienta (fyzické, psychosociální, psychospirituální), minimalizace, či vyloučení nauzey a 

zvracení, zajištění ochrany kožního systému (prevence proleženin během operace, přiložení 

neutrální elektrody aj), předoperační a pooperační edukace, snížení úzkosti, ochrana 

pacientů (ověření - informovaný souhlas aj.), splnění bezpečnostních protokolů (ASPAN, 

online). 

Hyder a kol. zmiňují problém, kdy se anesteziologové potýkají s rostoucím tlakem, aby 

prokázali hodnotu péče, kterou poskytují, ať už na místní, nebo národní úrovni. Popisuje 

současný stav v anesteziologii a upozorňuje na mezery s tím, že většina měření není 

specifická jen pro anestezii, ale je společná s chirurgickými obory. Indikátory v anestezii 

jsou specifické jen málo, např. perioperační řízení teploty těla a udržení normotermie. 

American Society of Anesthesiologists tuto otázku řešila vytvořením interního oddělení 

kvality Anesthesia Quality Institute, založenou v roce 2008 (dále jen AQI), která usnadňuje 

řízení kvality, založené na praxi prostřednictvím zpětné vazby v oblasti vzdělávání a kvality. 

Vydává metodiku pro zlepšení výkonnosti v oblasti anesteziologie. Cílem instituce je 

pracovat na vývoji a zavedení nových opatření v perioperační anesteziologické péči. AQI je 

důležitou, nově vznikající organizací v oblasti kvality anestezie. AQI v roce 2014 

publikovala seznam "NACOR" (National Anesthesia Clinical Oucomes Registry), největší 

registr v zemi, jehož vizí je být primárním zdrojem informací pro hlášení a zlepšení kvality 

v klinické praxi anesteziologů, který zahrnuje i výsledky. AQI získává údaje o výkonech, 

souvisejících s anestezií, které by měly usnadnit proces vytváření a prověřování 

smysluplných ukazatelů výkonnosti na místní a národní úrovni pro anesteziologickou péči. 

Dále má AQI velmi dobře zpracované záznamové listy pro sledování indikátorů kvality 

v souvislosti s anestezií (2015, online), (Anesthesia Quality Institute, 2017, online). 

Nizozemsko 
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Emond se v Nizozemsku zaměřil na zlepšení perioperačního bezpečí pacientů dle evidence, 

založené na perioperačních bezpečnostních opatřeních. Pro usnadnění tohoto procesu je 

důležité nahlédnout do současné praxe. Za tímto účelem se Emond a kol. zaměřili na tyto 

ukazatele bezpečnosti pacienta: např. předoperační řízení rizik, plánování provozu, protokol 

o antibiotikách (včasné podávání antibiotik jako profilaxe), protokol o podání 

antikoaguancií, systém sledování pooperační infekce v ráně, pooperační úmrtnost aj. (2015, 

online). 

Německo 

Německé pracovní skupiny z roku 2016 Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und 

Intensivmedizin (dále jen DGAI) - Německá společnost pro anesteziologii a intenzivní péči, 

a Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten (dále jen BDA) - Profesní sdružení německých 

anesteziologů, se shodly na indikátorech kvality a vytvořily deset kvalitativních kritérií, 

které byly konsolidovány ve třech průzkumech a vypracovaly následující strukturální 

ukazatele, které jsou nutné: bezpečnostní protokoly, základní soubor dat, evidence a vedení 

chyb, blood management, management řízení teploty, chirurgický bezpečnostní list, výroční 

zpráva o perioperační mortalitě včetně morbidity a opatření ke zlepšení, předávací protokol 

pacienta, pooperační vizity, DGAI dokument o klíčových otázkách. Tato kritéria 

samozřejmě mohou pomoci vyvinout vysoký standard kvality, nicméně ukazatele byly 

vybrány tak, aby byly snadno měřitelné. To ale neznamená, že ukazatele kvality musí nutně 

plně odrážet kritérium kvality. Cílem je stále více využívat převažující strukturální a 

procesní indikátory ve výsledných ukazatelích a být tak důležitým základem pro hodnocení 

objektivních změn (např. míra komplikací, úmrtnost a subjektivní úspěšnost např. 

spokojenost pacienta). Z předcházejících bodů je zřejmé, že „proces identifikace kritérií 

kvality a výsledná definice kvalitativních ukazatelů by měla být opakována ve stanoveném 

časovém intervalu tří let. Aby zahrnovala nová kvalitativní kritéria v případě potřeby a 

přehodnotila ty staré. To zajišťuje, že kritéria a ukazatele kvality se nadále mohou vyvíjet a 

vždy splní aktuální vývoj ve zdravotnictví“ (Coburn a kol., 2016, online).  

Velká Británie 

Benn a kol. ve svém britském článku popisují, že indikátory kvality by měly být zvoleny 

tak, aby byly zcela jasně definovatelné, spolehlivé a založené na důkazech. Mohou být 

klinicky zaměřené (např. teplota pacienta po operaci, bolest, či pooperační nauzea, zvracení), 

ale neměla by být opomínána ani zpětná vazba pohledem pacienta. Z praxe vyplývá, že 

anesteziolog jen málokdy obdrží zpětnou vazbu od pacienta po proběhlé operaci. Právě 

zkušenosti pacienta mohou poskytnout platné a spolehlivé výsledky. Autoři naznačují, že je 

zapotřebí další výzkum, který se týká otázek, jak mohou být informace z ukazatelů kvality 

vráceny a účinně využívány ke zlepšení kvality péče (2012, online). 

Milne a kol. uvádí, že ač ve Velké Británii anestézie učinila velké kroky při vytváření 

a udržování norem bezpečnosti a kvality, neexistuje žádný národní standard pro měření 

kvality anesteziologické péče. Zaměřili se na oblasti před, během a po anestezii. Z výzkumu 

z počtu 3817 pacientů vyplynulo, že 7,2 % pacientů nehovořilo před operací 
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s anesteziologem a nebylo provedeno předanestetické vyšetření. Až 40,4 % mělo 

nedostatečně dokumentovanou monitoraci během anestezie. Tento audit ukazatelů kvality 

ukázal několik oblastí, kde by se péče mohla zlepšit (2013, online). 

Studie Walkera a kol. z roku 2016 z Velké Británie sledovala spokojenost pacientů 

s anesteziologickou péčí, kdy pacienti, kteří podstoupili anestezii, odpovídali na otázky, 

zaměřené na pooperační nepohodlí a spokojenost s anesteziologickou péčí. Celkem se 

zúčastnilo 257 nemocnic a dotazník vyplnilo více než patnáct tisíc pacientů. Nejčastějším 

důvodem diskomfortu byla úzkost (35 %), 18, 5 % pacientů uvedlo žízeň, bolest 11 % 

a ospalost 10 % pacientů. Přesto pouze 5 % pacientů uvedlo nespokojenost s jakýmkoliv 

aspektem anestezie. Z toho vyplývá, že spokojenost s anesteziologickou péči ve Velké 

Británii je vysoká (2016, online). 

Britský článek autorů Peden, Campell, Aggarwal přezkoumává některá klíčová témata 

a výzvy v oblasti kvality, bezpečnosti péče, měření a zlepšování výsledků v anestézii. 

Témata byla vybrána na základě zkušeností s kvalitou a bezpečnostními znalostmi 

a současnými zkušenostmi ve Velké Británii i v USA. Mezi nejdůležitější témata řadí např. 

bezpečnost léčiv, uvádějí, že jeden z dvaceti případů podání léku při operaci vedl k chybě. 

Podtrhují také trend neustálého zvyšování kvality formou podpory rozsáhlých studií 

o kvalitě. Poprvé zmiňují také problém tzv. “stárnoucí populace“, kdy anesteziolog musí 

řešit více komorbidit vzhledem k vyššímu věku nemocných. Jedná se převážně o pacienty 

nad osmdesát let věku. Jedním z doporučení je vytvořit pracovní skupinu, složenou ze 

specialistů anesteziologů pro geriatrické a starší pacienty, tak jak je tomu např. v pediatrii. 

Dalším tématem je pracovní vyhoření. Pokud je zdravotnický personál vyčerpaný, jeho 

schopnosti se snižují a dochází častěji ke snížení kvality poskytované péče a k chybám. 

Z tohoto důvodu je nutné zlepšit podmínky v oblasti péče o zaměstnance. Existuje skutečná 

potřeba zvážit odpočinek, pohodu a podporu u zaměstnanců. Protože pracoviště, kde se 

zaměstnanci budou cítit odpočatě, produktivně, angažovaně, fyzicky a psychicky dobře, 

zajistí, že zaměstnanci budou schopni poskytovat pacientům bezpečnou a vysoce kvalitní 

péči. V pohledu do budoucnosti autoři předesílají, že pacienti se stávají stále 

informovanějšími spotřebiteli, technologie pravděpodobně přispějí k většímu zapojení 

pacientů ať už v podobě aplikací, kde mohou pacienti zpětně reagovat na jejich zotavování 

po operacích, nebo mohou být technologie použity k lepší přípravě před operací. Např. na 

Univerzitě v Jižní Kalifornii reagovali na otázky pacientů tím, že pacientům virtuálně 

představili prostředí operačního sálu. Pacient se tak před operací cítí mnohem lépe, pokud 

již dané prostředí zná. „Důležité je zajištění toho, abychom dlouhodobě sledovali všechny 

naše pacienty, zaměřili se na výsledky, které jsou pro ně nejdůležitější. V práci s pacienty 

navrhovat takovou péči, která přináší to, co opravdu chtějí. To vše povede k většímu 

pochopení toho, jak zlepšit kvalitu péče o všechny naše pacienty“ (2017, online). 

Z uvedených studií je patrné, že kvalita anesteziologické péče je velmi aktuálním tématem. 

Samotní anesteziologové se kvalitou zabývají intenzivně téměř nepřetržitě. Z výše 

uvedeného je zřejmé, že si jednotlivé země mohou stanovit, které indikátory 

anesteziologické péče, ať už samostatné, či ve spojení s chirurgickými obory, budou 
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sledovat. V některých případech jsou zmiňovány konkrétní indikátory kvality, v jiných jde 

o doporučení, či obecná kritéria, kterým je zapotřebí se v oblasti zlepšení kvality péče 

věnovat. A neodmyslitelnou součástí je možnost zpětné vazby. V ČR jsou převážně 

sledovány všeobecné indikátory kvality, jako jsou např. pády pacientů ve zdravotnickém 

zařízení, výskyt dekubitů, nozokomiální nákazy aj. Nicméně sledování indikátorů kvality 

v anesteziologii je stále na dobrovolné úvaze každého zdravotnického zařízení a děje se tak 

převážně v rámci akreditace nemocnic z doporučení akreditačních standardů.  

Dílčí cíl č. 3: Na základě zjištěných poznatků navrhnout záznamový list pro sledování 

indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní pracoviště anestezie.   

ČR má dle doporučení ČSARIM dobře zpracované indikátory kvality anesteziologické péče, 

které jsem uvedla v diskuzi u prvního dílčího cíle. Je jen na volbě každého zdravotnického 

zařízení, jak budou kvalitu anesteziologické péče sledovat a jaké indikátory si z doporučení 

zvolí. Zásadní je najít to, co chceme monitorovat, není důležité sledovat velké množství 

informací, ale ty důležité. Pročež je nezbytné zvolit si takové indikátory, či oblasti, s jejichž 

výsledky budeme umět pracovat.  

Ve zdravotnickém zařízení, kde pracuji, jsou indikátory kvality sledovány velmi 

krátce - sledování indikátorů probíhá od září 2017. Ke sledování bylo vedoucím lékařem 

anesteziologického úseku a vedením nemocnice na radě kvality zvoleno těchto deset 

indikátorů kvality anesteziologické péče: zrušení plánovaného výkonu z anesteziologické 

indikace, neplánované přijetí na JIP/ARO (pro anesteziologickou komplikaci), poranění  

v souvislosti s anestezií (oči, zuby, nervy, ústa), neplánovaná obtížná intubace (více jak 

2 pokusy lékařem), aspirace (vyžadující léčebnou intervenci), neplánovaná hospitalizace 

(u ambulantních výkonů), postpunkční bolest hlavy, hypertenze, vyžadující léčbu (v období 

od zahájení anestézie do doby předání pacienta z anesteziologické péče), časná 

nauzea/zvracení (vyžadující intervenci) v období od konce anestézie do doby předání 

pacienta z anesteziologické péče, hypotenze, vyžadující léčbu (v období od zahájení 

anestézie do doby předání pacienta z anesteziologické péče). Všechny indikátory vycházejí 

z doporučení ČSARIM.  

Na pracovišti, kde pracuji, není k dispozici žádný záznamový list ke sledování indikátorů 

kvality v anesteziologii. Na úseku anestezie je k dispozici jen seznam vybraných indikátorů 

a sledování probíhá pouze záznamem identifikačních údajů pacienta a indikátorem, který byl 

u pacienta zaznamenán. Tato skutečnost mne vedla k myšlence vytvořit návrh záznamového 

listu indikátorů kvality, který by podrobnějším způsobem upřesňoval události vzniku 

indikátoru a případného nápravného opatření. Vytvořila jsem proto návrh záznamového listu 

indikátorů kvality v anesteziologii, který byl předložen ke schválení vedení nemocnice. Do 

záznamového listu zapisuje lékař anesteziolog a anesteziologická sestra, kteří vyberou, jaký 

indikátor sledovali. Dále jsou na záznamu jednotlivé indikátory kvality, které byly vedením 

nemocnice ke sledování schváleny. Nově jsem přidala inovativní část s uvedením možné 

příčiny, nebo důvodu (pokud je znám) a případná opatření, či léčbu, která byla provedena ve 

spojení se vzniklým indikátorem kvality anesteziologické péče. Tento dokument by zřetelně 
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objasnil nejenom samotné vysledované indikátory, ale i potencionální příčinu a nápravná 

opatření, které doposud zaznamenávány nebyly.  

Hlavní cíl: Zhodnotit spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí jako hlavní indikátor 

kvality v anesteziologii. 

Kvalitní péče musí být poskytována individuálně každému, musí být dostupná, ekonomická 

a podle nejnovějších výsledků dle evidence based practise. Musí být v souladu s potřebami 

jedince. Na kvalitní ošetřovatelské péči se podílí všichni zaměstnanci, jimž musí být 

filozofie zvyšování kvality vlastní, protože každý zaměstnanec je její součástí. Každý by si 

toho měl být vědom a měl by mít základní znalosti o kvalitě.  

Do sledování a zvyšování kvality zdravotní péče je začleněna i monitorace a vyhodnocování 

rizikových činností. Patří k nim i sledování indikátorů kvality. Ve zdravotnictví je uváděno 

mnoho indikátorů kvality, většina z nich byla vytvořena na základě potřeb nemocnic a 

zdravotnických zařízení v rámci kontinuálního zvyšování kvality. Ukazatele kvality se 

zaměřením na hlášení nežádoucích událostí nestačí na to, aby mohlo docházet ke zlepšování 

kvality péče. Důležité je zohlednit jakožto jeden z indikátorů kvality především spokojenost 

samotných pacientů. Spokojenost pacientů lze hodnotit jako komplexní indikátor kvality, 

neboť jeho prostřednictvím lze celkově přistupovat ke kvalitě daného zdravotnického 

zařízení. V souvislosti s bezpečnou anestezií se objevují poznatky, kdy začíná být 

upřednostňován subjektivní pohled a názor pacienta, na což se v minulosti příliš nenahlíželo. 

Pacient začíná být aktivnější, zajímá se o své zdraví a má v úmyslu být součástí léčebného 

procesu. Nechce být jen pasivním spotřebitelem zdravotní péče, ale přeje si být aktivním 

účastníkem v procesu svého léčení. 

Spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí považuji za velmi důležitý faktor kvality 

vzhledem k tomu, že je zde posuzován i subjektivní pohled nemocného. Osobní pohled 

pacienta považuji za klíčový. Jak se sestry chovají k pacientům, jestli působí profesionálně 

ve vztahu k jednotlivým pacientům. Jak celkově hodnotí pacienti nemocniční prostředí 

a celé zdravotnické zařízení. Jsem toho názoru, že každé zdravotnické zařízení by mělo 

průběžně spokojenost pacientů monitorovat.  

Výzkumné šetření bylo tudíž zaměřeno na spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí. 

Výzkum probíhal kvantitativní metodou formou dotazníku pro pacienty vlastní konstrukce. 

Vzorek respondentů tvořili pacienti nad 18 let věku, kteří absolvovali 

anestezii. Distribuováno bylo celkem 140 dotazníků a návratnost byla 117 dotazníků. 

Sběr dotazníků probíhal ve zdravotnickém zařízení městského typu na oddělení 

gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, ortopedickém a na oddělení intenzivní péče. 

Dotazník obsahoval 18 otázek, zaměřených na subjektivní pocity respondentů. Ve většině 

otázek byly odpovědi specifikovány možnostmi „ano“, „ne“, „nevím“. Poslední otázka 

dávala prostor k vlastnímu vyjádření pacienta s celkovou spokojeností s anesteziologickou 

péčí.  
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V průběhu hodnocení dotazníků jsem shledala za nevyhovující, že některé otázky nebyly 

doplněny možností „jiné“, protože se v několika případech opakovalo, že za zvolenou 

odpovědí bylo ještě slovní vyjádření pacientů. Další nedostatek vznikl ve špatné formulaci 

některých otázek. Otázka č. 14 zněla, zda měl pacient po operaci bolesti a pacient uvedl, že 

bolesti neměl. V následující otázce bylo dotazováno, zda bylo na pacientovy bolesti včas 

zdravotnickým personálem reagováno. I když pacient uvedl, že bolesti neměl, v další otázce 

zvolil odpověď, že na jeho bolest bylo zdravotnickým personálem včas reagováno, ale 

správně měla být zvolena odpověď: „neměl(a) jsem bolesti“. Pacient tím pravděpodobně 

myslel reakci personálu, kdy se sestry nemocných dotazovaly, jestli pociťují bolesti.  

Výzkumného šetření se zúčastnilo 17 % (tj. 20) mužů a 83 % (tj. 97) žen ve věkové hranici 

18 až 71 let. 28 % (tj. 33) respondentů uvedlo věkovou hranici 18-30 let, 26 % (tj. 31) 

respondentů ve věku 30-40 let, 27 % (tj. 32) respondentů ve věku 40-50 let, 16 % (tj. 19) 

respondentů ve věku 50-60 let, 1 % (tj. 1) respondent ve věku 60-70 let a 1 % (tj. 1) 

respondent v rozmezí 70 let a více. 69 % (tj. 81) respondentů uvedlo, že hovořilo před 

operací s anesteziologem a 25 % (tj. 29) pacientů odpovědělo, že nemělo možnost před 

operací hovořit s anesteziologem, což považuji za vysoký počet. Pravděpodobně to bylo 

způsobeno tím, že pacient byl přijímán v den operace a neabsolvoval tak rozhovor 

s anesteziologem, který je standardně prováděn den před operací, či pacient absolvoval 

akutní výkon. 6 % (tj. 7) pacientů nevědělo, zda před výkonem hovořili s anesteziologem. 

Přesto 81 % (tj. 95) respondentů uvedlo, že pro ně byly informace o zvolené anestezii 

dostačující, 3 % (tj. 4) respondenti uvedli informace o zvolené anestezii jako nedostačující 

a 15 % (tj. 18) respondentů uvedlo možnost „nevím“. V otázce, zda byli pacienti upozorněni 

na možné nežádoucí účinky anestezie, 80 % (tj. 94) respondentů uvedlo, že upozorněni byli, 

12 % (tj. 14) pacientů upozorněno nebylo a 8 % (tj. 9) nevědělo. 75 % (tj. 88) pacientů 

absolvovalo celkovou anestezii, 10 % (tj. 12) pacientů lokální anestezii a 15 % (tj. 17) 

pacientů spinální anestezii.  Nejčastějším druhem operace byla v 52 % (tj. 61) operace 

gynekologická, 22 % (tj. 26) operace ortopedická, 15 % (tj. 18) císařský řez a 10 % (tj. 12) 

chirurgický výkon. K plánovanému operačnímu výkonu bylo přijato 88 % (tj. 103) 

respondentů a 12 % (tj. 14) respondentů absolvovalo akutní výkon. Na otázku, zda byl 

personál operačního sálu pozorný vůči potřebám pacientů, 87 % (tj. 102) respondentů 

zvolilo odpověď „ano“, 13 % (tj. 15) respondentů zvolilo „nevím“, jednalo se spíše o akutní 

operační výkon. Respektování pacientova soukromí personálem operačního sálu uvedlo 89 

% (tj. 104) respondentů, u 2 % (tj. 2) respondentů nebylo soukromí respektováno a 9 % (tj. 

11) respondentů uvedlo odpověď „nevím“. Dalším zjištěním bylo, že 21 % (tj. 25) pacientů 

pociťovalo po operaci pocit chladu, či zimy (v rozmezí 0-4 hod po operaci), 67 % (tj. 78) 

respondentů nemělo pocit chladu a zimy po operaci a 12 % (tj. 14) nevědělo. Zde je na místě 

zamyšlení, zda byl správně řešen termo management v perioperačním období. Na operačním 

sále jsou v dispozici pouze termofolie, žádné jiné metody ohřevu pacienta využívány nejsou. 

Řešením by mohl být návrh rozšíření pomůcek k prevenci perioperační hypotermie, např. 

průtokový ohřívač infuzí, nebo ohřev teplým vzduchem. Dalším zjištěním bylo, že 46 % (tj. 

54) pacientů pociťovalo po operaci bolesti (v rozmezí 0-4 hod po operaci), 51 % (tj. 60) 

respondentů bolesti nemělo a 3 % (tj. 3) respondenti uvedli odpověď „nevím“.  
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Indikátorům kvality v anestezii se věnuje studie Fritscherové a kol., která proběhla ve 

Fakultní nemocnici Olomouc v letech 2008–2009 u 1942 pacientů a následně pak v roce 

2014 u 693 pacientů. Ukazuje se, že studie z roku 2008-2009 prokázala, že přibližně 53 % 

respondentů nemělo po anestezii žádné obtíže. Zbylí pacienti však uváděli pooperační bolest 

(28,1 %), bolest v krku (16,2 %), sucho v ústech (15 %), nauzeu (13,4 %), zvracení (8,6 %) 

a třesavku (4,5 %). Oproti tomu v roce 2014 došlo ke snížení v počtu pacientů, kteří si 

stěžovali na pooperační bolest (20,2 %), bolest v krku (3,9 %) a sucho v ústech (1,3 %), 

naopak u zvracení došlo k minimálnímu zvýšení na 10,8 % a u nauzey na 9,1 %. Ačkoli 

nelze tyto obtíže zcela eliminovat, je cílem je co nejvíce snížit (2015, s. 53).   

Ve srovnání s mým výzkumným šetřením považuji bolest u 46 % (tj. 54) respondentů za 

velmi vysoké číslo. Pokládají sestry správné otázky, používají všechny sestry vizuální 

analogovou škálu? Jako řešení bych doporučila edukaci sester v oblasti sledování, měření, 

hodnocení bolesti a hodnotících škál. U otázky č. 13 kdy byla pacientům položena otázka 

včasné reakce personálu na jejich pooperační bolest. 40 % (tj. 47) respondentů odpovědělo, 

že bylo zdravotnickým personálem reagováno včas, 5 % (tj. 6) respondentů uvedlo, že nikoli 

a 10 % (tj. 12) respondentů volilo odpověď „nevím“. Naopak u otázky pooperační nauzey 

(v rozmezí 0-4 hod po operaci) 95 % (tj. 111) respondentů uvedlo, že neměli pocit na 

zvracení, 4 % (tj. 5) mělo nauzeu a 1 % (tj. 1) respondent nevěděl. Toto považuji za dobrý 

výsledek. V otázce č. 15 bylo dotazováno, zda zdravotnický personál včas reagoval na 

pacientovu pooperační nauzeu - 5 % (tj. 6) respondentů odpovědělo „ano“, 3 % (tj. 4) 

respondenti uvedli „ne“ a 89 % (tj. 104) respondentů uvedlo, že neměli nauzeu vůbec. 

Pooperační pocit žízně (v rozmezí 0-4 hod po operaci) uvedlo 33 % (tj. 39) respondentů, 62 

% (tj. 73) respondentů nemělo po operaci pocit žízně a 4 % (tj. 5) volilo možnost „nevím“. 

Na otázku, zda byli pacienti spokojeni s kvalitou anesteziologické péče, 89 % (tj. 104) 

respondentů odpovědělo „ano“, 0 % „ne“ a 11 % (tj. 11) respondentů uvedlo „nevím“. I když 

89 % pacientů uvedlo, že bylo celkově spokojeno s anesteziologickou péčí, výsledky mne 

velmi negativně překvapily a staly se tak důležitou zpětnou vazbou, zda anesteziologickou 

péči poskytujeme v té nejlepší možné míře- je zřejmé, že zde stále existuje velký prostor pro 

další zlepšení. 

Pokud se zamyslím nad výsledky výzkumu, bylo by vhodné výzkum po čase opakovat 

a zaměřit se na problémové oblasti, kterými jsou absence rozhovoru s anesteziologem, 

pooperační bolest, termo management v průběhu operačního výkonu. V rámci mého 

výzkumného šetření jsem očekávala zcela jiné výsledky, např. nižší procento subjektivního 

hodnocení bolesti pacientem - už proto, že jsem s pacienty po operaci denně v kontaktu. 
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9 Doporučení pro praxi 

Z mého výzkumného šetření a studia literárních zdrojů vyplynulo, že důležitým faktorem je 

v kvalitě péče právě spokojenost pacientů. To vyplývá i z doporučení ze zahraničních zdrojů 

a vše nasvědčuje tomu, že by se vývoj v kvalitě péče v anesteziologii měl ubírat právě tímto 

směrem. Každé zdravotnické zařízení by mělo umožnit svým pacientům mít možnost 

vyjádřit se k poskytnuté anesteziologické péči např. dotazníkem spokojenosti. 

Mým doporučením pro praxi je k současným indikátorům kvality v anesteziologii zařadit 

právě sledování spokojenosti pacienta s anesteziologickou péčí. Ze zahraničních článků je 

patrné, že výzkum v oblasti kvality anestezie se ubírá právě tímto směrem. Odkazuje na to i 

Helsinská deklarace v jednom ze svých cílů, kde je uvedeno, že pacientova role v bezpečné 

péči je velmi důležitá, měl by se o ni zajímat, a měla by mu být poskytnuta příležitost zpětné 

vazby k dalšímu zlepšení procesu. Na tuto skutečnost odkazuje i dokument ASPAN, který 

se zaměřuje mimo jiné na kontrolu pacientova pohodlí.  Zdravotnický personál si musí začít 

uvědomovat novou roli pacienta, který, pokud má tu možnost, rád sdělí své „dojmy 

z proběhlé anestezie“. Usuzuji tak i ze svého výzkumu, který měl pro mne překvapivé 

výsledky. Zdravotničtí pracovníci nejsou stále ještě zvyklí na situace, kdy je ze strany 

nemocného projeven velký zájem na aktivním podílu na léčbě. Pokud ale budeme trpělivě 

zvyšovat povědomí zdravotníků o kvalitě, o jejím programu kontinuálního zvyšování 

kvality, ať už v jakémkoliv oboru, budeme vnímaví ke zpětné vazbě od pacienta, k jeho 

pocitům, potřebách, můžeme tím učinit další krok ke zkvalitnění péče.  

Dalším faktem je, že ve zdravotnickém zařízení, kde pracuji, neexistuje žádný záznamový 

list pro sledování indikátorů kvality v anesteziologii. Z toho důvodu jsem navrhla 

záznamový list indikátorů kvality v anesteziologii. Tento dokument by měl zřetelně 

zviditelnit výsledky a tím by mohl pomoci zdokonalit kvalitu poskytované péče 

v anesteziologii.  
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LOGO NEMOCNICE 

ZÁZNAMOVÝ LIST – INDIKÁTORY KVALITY 

ANESTEZIOLOGIE 

Pacient: 
Datum: 

Lékař: Sestra: 

 Operační sál  Dospávací jednotka 

 Zrušení plánovaného výkonu z anesteziologické indikace                       

 Neplánované přijetí na JIP/ARO (pro anesteziologickou komplikaci) 

 Poranění v souvislosti s anestezií:  

            oči        zuby     nervy     ústa      jiné……………………….. 

 Neplánovaná obtížná intubace (více jak 2 pokusy lékařem) 

 Aspirace (vyžadující léčebnou intervenci) 

 Neplánovaná hospitalizace (u ambulantních výkonů) 

 Postpunkční bolest hlavy 

 Hypertenze, vyžadující léčbu (v období od zahájení anestézie do doby 

předání pacienta z anesteziologické péče) 

 Časná nauzea/zvracení (vyžadující intervenci) v období od konce anestézie 

do doby předání pacienta z anesteziologické péče 

 Hypotenze, vyžadující léčbu (v období od zahájení anestézie do doby 

předání pacienta z anesteziologické péče) 

PŘÍČINA/DŮVOD 

 

 

LÉČBA/OPATŘENÍ 

 

 

Podpis sestra: …………………………………………… 

Podpis lékař: ……………………………………………. 
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10 Závěr 

Vzhledem k povaze zdravotní péče, která je poskytována pacientům, musí být neustále 

dbáno na její vysokou kvalitu. Kvalita zdravotní péče se v posledních letech stává 

významným pojmem, který hraje důležitou roli nejenom v oblasti zdravotní politiky, ale 

především ve vztahu k národnímu hospodářství. Proto se také kvalitou zdravotnictví 

zabývají jednotlivé vlády, národní instituce, ale také samotní pacienti, pro něž je kvalita 

daného zdravotnického zařízení předpokladem pro rozhodnutí, zda je tato nemocnice natolik 

kvalitní a profesionální, aby se zde sami léčili. V dnešní době má již každý možnost volby, 

v kterém zdravotnickém zařízení se nechá ošetřit, a proto se zpravidla řídí kvalitou 

poskytované péče. V České republice jsou vydávány žebříčky, v nichž je hodnocena kvalita 

nemocnic, např. pořadí nejlepších porodnic aj. 

Ve výzkumné části jsem se zaměřila na sledování spokojenosti pacientů v oblasti 

anesteziologické péče. Výzkumné šetření bylo provedeno kvantitativní metodou formou 

nestandardizovaného dotazníku pro pacienty, kteří podstoupili anestezii. 

Pacienti byli hospitalizováni ve vybraném zdravotnickém zařízení na oddělení 

gynekologicko-porodnickém, chirurgickém, ortopedickém a na jednom oddělení intenzivní 

péče. Distribuováno bylo 140 dotazníků. Po vyřazení nesprávně vyplněných dotazníků bylo 

hodnoceno 117 dotazníků. Návratnost byla 84 %. 

Hlavní cíl i dílčí cíle byly zaměřeny na spokojenost pacientů s anesteziologickou péčí jako 

hlavní indikátor kvality v anesteziologii. Výsledek výzkumu ukázal, že ač jsou pacienti 

z převážné části spokojeni s celkovou anesteziologickou péčí, je stále co zlepšovat. Přesně 

25 % (tj. 29) pacientů uvedlo, že před operací nehovořili s anesteziologem, 21 % (tj. 25) 

pacientů po operaci pociťovalo chlad a zimu a 46 % (tj. 54) pacientů mělo po operaci bolesti. 

Výzkumné šetření ukázalo, že by neměl být opomíjen vlastní pohled pacienta a na kvalitu 

by mělo být nahlíženo i z tohoto úhlu. Z praxe vyplývá, že pacienti se stále více zajímají o 

kvalitu poskytované péče v zařízení, kam přicházejí.  

Dílčími cíli bylo zjištěno, že ČR má dle doporučení ČSARIM velmi dobře vypracované 

doporučení pro sledování indikátorů kvality v anesteziologické péči. Nicméně ze 

zahraničních doporučení je patrné, že výzkum v oblasti kvality anestezie se ubírá také 

směrem subjektivního názoru pacienta.  

Mým doporučením je k současným indikátorům kvality v anestezii přiřadit ještě sledování 

spokojenosti pacienta s anesteziologickou péčí. Na základě zjištění absence záznamového 

listu jsem navrhla záznamový list pro sledování indikátorů kvality v anestezii pro konkrétní 

pracoviště anestezie. Stanovené dílčí cíle i hlavní cíl byly splněny. 
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Příloha A:  Surgical Safety Checklist  

 

Surgical Safety Checklist, zdroj: World Health Organization [online]. Dostupné z: 
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Příloha B:  Anesthesia Safety Checklist 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anaesthesia Safety Checklist, zdroj: World Health Organization [online]. Dostupné z: 

www.who.int/surgery/publications/s15980e.pdf 

 

  



 

 

Příloha C: Dotazník 

Vážená paní, vážený pane, 

 jmenuji se Petra Šimonová, jsem studentkou 2. ročníku magisterského studijního programu 

intenzivní péče na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Obracím se na Vás s žádostí o 

vyplnění dotazníku, týkajícího se Sledování indikátorů kvality anesteziologické péče, který 

je součástí mé diplomové práce. Tento dotazník je zcela anonymní, Vaše účast je zcela 

dobrovolná. Výsledky budou použity pro zpracování diplomové práce. Pokud není uvedeno 

jinak, zakroužkujte prosím nejlépe se hodící možnost, popřípadě doplňte. Předem děkuji za 

Váš čas (vyplnění dotazníku Vám zabere cca 10 min.).  

 Děkuji Vám za spolupráci. 

 

1. Vaše pohlaví: 

a) Muž 

b) Žena 

 

2. Věk: 

a) 18-30 let 

b) 30-40 let 

c) 40-50 let 

d) 50-60 let 

e) 60-70 let 

f) 70 a více 

 

3. Měl(a) jste před úvodem do anestézie možnost probrat s anesteziologem možnosti 

volby anestezie? (Celková anestezie, místní anestezie, spinální anestezie). 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 



 

 

4. Byl(a) jste spokojený(á) s informacemi o zvolené anestezii, byly pro Vás informace 

dostačující?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

5. Byl(a) jste před úvodem do anestezie upozorněn(a) na možné nežádoucí účinky, 

výhody a nevýhody zvolené anestézie? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

6. Jaký druh anestezie jste absolvoval(a)?  

a) Celková anestezie 

b) Místní (lokální) anestezie 

c) Spinální anestezie 

 

7. Jaký druh operace jste absolvoval(a)? 

a) Operace chirurgická 

b) Operace ortopedická 

c) Operace gynekologická 

d) Císařský řez 

 

8. Jaký typ operace jste absolvoval(a)? 

a) Akutní (neplánovaná) operace 

b) Plánovaná operace 



 

 

9. Byl personál na operačním sále pozorný vůči Vašim potřebám?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

10. Bylo na operačním sále respektováno Vaše soukromí?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

11. Měl(a) jste po operaci pocit chladu a zimy (0-4 hod po operaci)? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

12. Měl(a) jste po operaci bolesti (0-4 hod po operaci)? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

13. Pokud jste měl(a) po operaci bolesti, bylo na ní zdravotnickým personálem včas 

reagováno?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

d) neměl(a) jsem bolesti 



 

 

14. Měl(a) jste po operaci pocity na zvracení (0-4 hod po operaci)? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

15. Pokud jste měl(a) po operaci pocity na zvracení/zvracel(a) jste, bylo na to 

zdravotnickým personálem včas reagováno?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

d) neměl(a) jsem pocity na zvracení/ nezvracel(a) jsem 

 

16. Měl(a) jste po operaci pocit žízně (0-4 hod po operaci)?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

17. Byl(a) jste spokojen(a) s kvalitou anesteziologické péče? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

18. Měl(a) jste po operaci nějaké jiné obtíže, související s anestezii, které byste nám 

chtěl(a) sdělit? 

 

       Vyplněný dotazník vložte do obálky. Děkuji 
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