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ARO 
SPEKTRUM POSKYTOVANÉ PÉČE 

 

Anesteziologická činnost:  

Podávání anestezie pro operační výkony všech chirugických oborů nemocnice, dále pro 
bolestivé a náročné výkony diagnostického a léčebného rázu všech oborů, pacientům 
všech věkových kategorií včetně dětí od 2 let a geriatrických pacientů, pacientům se 
zvýšenou rizikovostí ASA III a více, pro plánované i akutní výkony hospitalizovaných  
i ambulantních pacientů. 

Anesteziologickou péči poskytujeme pacientům těchto operačních oborů nemocnice: 
všeobecná chirurgie, traumatologie, urologie, orthopedie, gynekologie a porodnictví, oční 
a ORL; z neoperačních oborů: interna-JIP, endoskopická a RDG pracoviště nemocnice  

1.  

 anesteziologická konziliární činnost  

 anesteziologické vyšetření před výkonem  

 zhodnocení klinického stavu, zhodnocení rizikovosti a volba anestezie  

 předoperační příprava a premedikace, doplňující informace pacienta s poučením  
a získáním souhlasu pro navrhovanou anestezii  

 vyšetření, úprava terapie  

 indikace a načasování výkonu v souladu s operatérem  

 

2. podávání celkové anestezie  

3. podávání místní-regionální anestezie  

4. analgosedace či anesteziologický dohled pro operační, diagnostické i léčebné výkony  

5. epidurální porodnická analgezie  

6. poanestetický dohled na dospávacím pokoji 

 
Resuscitační a intenzivní péče:  
Resuscitační péče o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí, u nichž je 
nutno tyto selhávající funkce podporovat nebo uměle nahrazovat, intensivní sledování  
a léčba s cílem předejití opakovaného selhání s možností zajištění neodkladného 
intervenčního léčebného zákroku, trvalé monitorování základních životních funkcí s možností 
statimového laboratorního a rtg zázemí s dostupností eliminačních metod, EKG, ECHO  
a vyšetření CT  
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Převážně se jedná se o stavy:  

 bezprostřední stav po KPCR  

 stavy bezvědomí  

 stavy dušnosti vyžadující podporu dýchání  

 oběhové poruchy se závažným stupněm oběhového selhání  

 těžké poruchy výživy a rozvrat vnitřního prostředí  

 závažná akutní centrální mozková postižení  

 závažné akutní intoxikace 

 polytrauma, těžká poranění hrudníku, lbi, rozsáhlé popáleniny  

 komplikované stavy po náročných operacích s konkrétním ohrožením některé vitální 
funkce  

 protrahované šokové stavy  

 resuscitace novorozenců 
 

1. AUP - ambulance urgentního příjmu  
Rozšířená resuscitace a následná resuscitační péče je poskytována nemocným přivezeným  
k ošetření z terénu službou RLP, LSPP nebo laiky. 

2. ARO lůžková stanice  
Přebírá indikované stavy po ošetření na AUP, přebírá indikované stavy z jiných oddělení 
nemocnice včetně JIP všech oborů a některé pooperační stavy přímo z operačních sálů, dále 
po domluvě přebírá do péče indikované stavy z jiných nemocničních zařízení. 

3. Intenzívní péče JIP operačních oborů  
Zajišťuje intenzívní péči se zaměřením na stabilizaci vitálních funkcí, především intenzivní 
pooperační péči pacientům všech operačních oborů indikovaně i ORL a očního oddělení, dále 
intenzivní péči u některých intoxikací, delirantních stavů, poranění mozku, páteře, hrudních 
poranění atp., intenzivní péči o pacienty s hrudní drenáží. 

 
Ošetření a příjem nemocných na lůžkové oddělení ARO a JIP je realizován na AUP, v případě 
překladu z operačního sálu pak přímo na lůžku.  
 
Ostatní činnost oddělení ARO:  

 konziliární činnost - stálá pro všechny obory zdravotnického zařízení  

 zajištění rozšířené KPR pro všechna oddělení nemocnice  

 zajištění péče o dárce orgánů  

 pravidelné školení zdravotníků nemocnice v problematice KPR 


