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Základní východiska 

 Nebudu vám říkat, jak to máte dělat nebo 
nedělat 

Proč ???        
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 Premedikace
 Pooperační analgetizace
 Emergentní delirium 
 Prevence a léčba PONV
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Poporodní adaptace 

 Proces přechodu z intrauterinního do 
extrauterinního života

 72 hodin je klíčových
 Kardiovaskulární systém
 Respirační systém
 Vylučovaní systém



PODVAZ PUPEČNÍKU 
PRVNÍ 
DECHY
PODTLAK V 
HRUDNÍKU 
NA – 40 AŽ -
60CM H20

TEKUTINA V 
ALEVOLECH

VZDUCH

Paralelní zapojení komor Sériové zapojení 



´´ Novošovo srdéčko ´´

Organizace kontraktilního aparátu kardiomyocytu

Sarkoplazmatické retikulum a transportéry pro 
calcium



Respirační systém aneb proč jsou z dětí 
šmoulové?



Mr. Barash na to říká : 

 MV / FRC je 2-3x větší než u 
dospělého



Mechanika ventilace 

 Plíce novorozence mají relativně nízkou 
statickou compliance 

 Hrudní koš je naopak velmi poddajný –
nízká mechanická podpora a 
charakteristické ´´zatahovaní´´

 Bránice : 
Svalové vlákno I 
Svalové vlákno II 



Airway managment 

• Novorozenci jsou prefereční ´´ nosní dýchači´´ nikoliv 
obligatorní

• Glottis ve výši C3-C4 ( dospělý C5- C6)
• Velký jazyk 

• Larynx více vpředu ( antepozice) epiglottis široká
• Špička epiglottis až do výše C1 ( až do úrovně 

měkkého patra)
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Premedikace – proč dětem dávat?

 70% dětí podstupujících operační či diagnostické výkony 
pociťují úzkost, organizmus reaguje stresem se svou 
fyzickou a psychickou komponentou

 Kritické jsou zejména 2 momenty :
 Odloučení od rodiče před operačním výkonem – parental 

separation

 Přiložení obličejové masky před inhalačním úvodem do celkové 
anestezie : mask induction  



Pooperační komplikace neléčené 
předoperační úzkosti
 54% dětí vykazovalo poruchy chování 2 týdny po operačním 

výkonu a u 20% dokonce 6měsíců

 separační úzkost, noční můry, epizody neutišitelného pláče,  
poruchy v příjmu potravy, enuresis nocturna

 Vyšší výskyt emergentního deliria a škál hodnoticích bolest –
VAS, FLACC 

Kain ZN et al. Distress during the induction of anesthesia and postoperative 
behavioral patterns.Anesth Analg.1999



Můžem předoperační úzkost 
objektivizovat ?  m YPAS 





Rizikové faktory a predikace 
úzkostného pacienta 
 Věk : separační úzkost se u dětí začíná vyskytovat ve 

věku od 9 měsíců – 1 rok, věk 1-5 let je nejrizikovější

 Temperament a osobností charakteristiky : dětí stydlivé 
či inhibované, děti s vysokým IQ a nízkým stupněm 
sociální adaptace

 Předchozí zkušenost dítěte s nemocnicí

 Kvalita vztahu dítě-rodič 



Jak to léčit / řešit? 

 FARMAKOLOGICKY – PREMEDIKACE
midazolam – ketamin – clonidin – opioid ...

 NEFARMAKOLOGICY
Uvážlivý managment perioperační péče 
PPIA ( parenteral presence at induction of 

anesthesia)
Distrakční techniky-hračky, přátelské 

prostředí
Předoperační příprava, ukázka pomůcek 



MIDAZOLAM 
 krátce působící benzodiazepin
 za fyziologického pH velmi lipofilní
 různé způsoby podání: p.os, i.v. intranasalně, per 

rectum
 standartní dávka je 0,5 mg/ kg ( 0,25 – 0,75 mg/ kg t.h. 

dítěte) pro perorální podání
 po podání iv. lze očekávat maximální účinek za 4,8 

min ( dle změn na EEG)
 Midazolam způsobí anterográdní amnézii ( cca 10 min 

po p.os podání)
 Midazolam působí synergisticky na GABA 

receptorech spolu s propofolem ( spotřeba propofolu 
klesá asi o třetinu )

 Nevýhody: hořká chuť po p.os podání, intranasalní 
podání nepřijemné, u některých dětí paradoxní reakce 



MIDAZOLAM 
Způsob aplikace Dávka ( mg/kg t.hm 

dítěte)

Perorální aplikace 0,5 ( 0,25- 0,75 )

Intravenozní aplikace 0,025-0,1

Intramuskulární aplikace 0,3

Intranasální aplikace 0,2



Premedikace Parenteral separation Mask induction

Midazolam 0,5mg/ kg t.hm 75% 65%

Ketamin 6mg/ kg t.hm 90% 42%

Midazolam 0,4 plus ketamin 4 mg/ 
kg t.hm

100% 85%

WARNER, D.L., CABARET, J. and VELLING, D. (1995), Ketamine plus 
midazolam, a most effective paediatric oral premedicant. Pediatric 
Anesthesia, 5: 293–295. doi:10.1111/j.1460-9592.1995.tb00307.x
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Pooperační analgetizace 

 Základní pilíř perioperační péče 

Paracetamol 
Do 10 kg 7,5 mg/kg 
Nad 10kg 15mg/kg

Čípky   ????
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Emergentní delirium 

• Emergentní delirium (ED) je stav akutně vzniklého 
psychomotorického neklidu, neztišitelného pláče a 
dezorientace dítěte po probuzení z celkové anestezie

• Emergence delirium can be defined as a state of mental 
confusion, agitation and disinhibition marked by 
hyperexcitability, crying, restlessness and hallucinations during 
emergence from general anesthesia (Stamper, 2014).

• Poprvné popsáno Dr. Eckenhoffem v 60-tých letech : 
disociační stav( porucha)vědomí po probuzení z celkové 
anestezie 



Emergentní delirium 
 Emergentní delirium se objevuje nejčastěji během 30min 

po probuzení z celkové anestezie

 Jedná se většinou o self-limited problém, odezní 
většinou spontánně do 5-15 min 

 V literatuře popsány i 2 dny trvající agitace a známky 
regresního chování 

 ED velmi často dáváno do spojinosti s novými málo 
rozpustnými volatilními anestetiky –sevofluran , 
desfluran 

 Porucha díky rychlému probuzení do neznámého 
prostředí 

Sevoran > Desfluran > Isofluran  > Halotan  > TIVA 



Emergentní delirium 
 incidence emergentního deliria nejvyší ve věkové 

distribuci 2-5 let

>



Diferenciální diagnostika ED 

• Hypoxémie
• Hyperkapnie
• Hypotenze
• Hypoglykémie
• BOLEST !!!!!!!!



JAK TO LÉČIT ??? 
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Prevence a léčba PONV 

• Časná příčina dětské morbitidy v pooperační péči 
• PONV a pooperační bolest dva zakládní problémy péče o 

dětského pacienta v pooperačním období 
• Nespokojenost rodičů s péči o dítě
• Delší pobyt na PACU, delší hospitalizace,  readmissions

Problémy : PONV x POV ( nauzea, retching , vomiting)



Proč nás to má trápit??? 
 dehiscence operační rány
 dehydratace
 rozvratu vnitřního prostředí
 plicní aspirace s možným rozvojem aspirační 

pneumonitidy
 interference s peroralní výživou a 

farmakoterapií
 prodloužení celkové rekonvalescence
 zpomalení mobilizace
 poranění jícnu



Stratifikace rizika konkretního 
pacienta – POVOC skóre

 Věk nad 3 roky

 Délka výkonu nad  
30 minut

 Operace strabismu

 Anamnéza PONV 

Eberhart LHJ, Geldner G, Kranke P et al The development and validation of a risk 
score to predict the probability of postoperative vomiting in pediatric patients. 
Anesth Analg 2004,99, 1630-7



Stratifikace rizika konkretního 
pacienta VPOP skóre 

Bourdaud, N., Devys, J.-M., Bientz, J., Lejus, C., Hebrard, A., Tirel, O., Lecoutre, D., Sabourdin, N., Nivoche, 
Y., Baujard, C. and Orliaguet, G. A. (2014), Development and validation of a risk score to predict the 
probability of postoperative vomiting in pediatric patients: the VPOP score. Paediatr Anaesth, 24: 945–
952. doi:10.1111/pan.12428

• 0-1 bodů – nízké riziko
• 2-3 body- střední riziko
• 4 a více – vysoké riziko



Předoperační úzkost a PONV ?

 NE !

Souvislost mezi předoperační úzkostí a PONV se zdá být 
minimální. Kontrola předoperační úzkosti nemá prediktivní 
hodnotu pro výskyt PONV u dětí na PACU 1. pooperační 
den

Wang SM, Kain ZN. Preoperative anxiety and postoperative nausea and vomiting in 
children: is there an association? Anesth Analg 2000, 90(3): 571-5



Rajský plyn a PONV ???

 Bortone L., Picetti E, Mergoni M. Anaesthesia with sevoflurane in 
children:nitrous oxide does not increase postoperative 
vomiting.Paedatr Anesth 2002, 12(9)775-9

 Splinter WM, Komocar L. Nitrous Oxide does not increase vomiting 
after dental restorations in children.Anesth Analg 1997, 84 (3): 506-8

Možná 





Kolik čeho ??? 
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Hypotermie

 60% operačních výkonů v celkové 
anestezii je provázeno hypotermií

 Pokles TT pod 36 °C v perioperační 
medicíně  

Radiace   Evaporace   
Kondukce   Konvekce





Teplotní managment

Hypotermie

Koagulace
Metabolismus

léků
SVR

Vyšší riziko arytmií, hemodynamická instabilita, útlum 
dechového centra
Anestezie je hůře řiditelná ....

Netřesová termogeneze ( hnědá tuková tkáň –
mitochondrie – UCP 1 termogenin)
Třesová termogeneze 



Peroperační procitnutí ? 



Zkrácení času zotavení z celkové anestezie pomocí BIS 
monitoru u dětí...



Specifické situace 







Děkuji za pozornost 


