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ERAS
ERAS – Enhanced Recovery After Surgery –
zrychlené zotavení po operaci
 ERAS program – multimodální perioperační péče,
jejímž cílem je dosáhnout časného zotavení
pacientů, kteří podstupují závažný operační výkon
 ERAS protokol – soubor léčebných kroků během
perioperačního procesu založených na EBM, které
prokázaly vliv na dobu hospitalizace a pooperační
komplikace


FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOBU HOSPITALIZACE
Potřeba parenterálního podávání analgetik
(přetrvávající bolest)
 Potřeba intravenózního podávání tekutin
(přetrvávající dysfunkce střeva)
 Klidový režim na lůžku (pacient není dostatečně
mobilizován)
 Tyto faktory popsal Profesor Henrik Kehlet z
Dánska a následně vypracoval sérii opatření a
intervencí, která počátkem devadesátých let 20.
století uvedl do praxe
 Cílem těchto opatření je minimalizovat rozsah
pooperační stresové odpovědi organismu a
usnadnit návrat normálních orgánových funkcí


ERAS PROTOKOL
Doporučení ERAS protokolu vedou ke zkrácení doby
hospitalizace a finančním úsporám
 ERAS protokol se neustále vyvíjí
 Znovu hodnotí tradiční postupy a nahrazuje je nejlepšími
postupy dle Evidence Base Medicine
 Je doplňován nejnovějšími opatřeními, která se týkají
všech fází perioperačního procesu – fáze předoperační,
intraoperační a pooperační
 Součástí ERAS protokolu jsou strategie z oblasti
předoperační přípravy, anestezie, operačního výkonu a
následné pooperační péče


ERAS PROGRAM






Nejpropracovanější a nejdokonalejší doporučení s
nejpřesvědčivými důkazy na podkladě EBM pro
kolorektální chirurgii poskytuje: Guidelines for
Perioperative Care in Elective Colonic Surgery:
Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society
Recomendations
World Journal of Surgery. February 2013, Volume 37,
Issue 2, pp 259-284.
The Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society.
http://www.erassociety.org
The European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism (ESPEN). http://www.espen.org
The International Association for Surgical Metabolism
and Nutrition (IASMEN). http://www.iasmen.org

ERAS DOPORUČENÍ – PŘEDOPERAČNÍ FÁZE










Pohovor s pacientem, podrobné vysvětlení smyslu výkonu,
objasnění všech úkonů v rámci anesteziologické péče a
pooperační péče
Premedikace se podává jen u velmi úzkostných pacientů,
kteří nereagují na verbální uklidnění (podávat anxiolytika, ne
opioidy)
Příjem běžné stravy 6 hodin před výkonem
Příjem tekutin bohatých na cukry (maltodextriny) 2 hodiny
před výkonem – 800 ml do půlnoci a 400 ml ráno v den
výkonu
Prevence trombembolické nemoci podáním dávky
nízkomolekulárního heparinu
Střevní příprava – pacienti, kteří podstupují resekci střeva, by
neměli mít dle doporučení ERAS protokolu žádnou přípravu
střeva (Jindrová, 2011)

ERAS DOPORUČENÍ – INTRAOPERAČNÍ FÁZE












Epidurální katetr - zavádí se obvykle v úrovni Th 7/8, pro výkony z laparotomie,
anestezie se doporučuje bez opioidů (Lyon, 2012)
Intravenózní podávání opioidů pouze při nedostatečné epidurální analgezii
Nasogastrickou sondu zavádět jen v případě distenze žaludku při insuflaci
vzduchu při prodýchávání pacienta obličejovou maskou, po desuflaci vzduchu
sondu odstranit
Použití svalových relaxancií s krátkým poločasem a predikovatelnou eliminací
Striktní normotermie, aktivní ohřívání pacienta celotělovým ohřevem, monitorování
tělesné teploty
Perioperační management tekutin, vhodně zvolený infuzní roztok a množství jeho
objemu má zásadní význam pro pacienty, kteří podstupují dlouhotrvající a náročný
chirurgický operační výkon, trvalá hypovolémie je spojena s výskytem komplikací
ale retence tekutin je taky škodlivá (Lobo, 2011)
Intraoperační monitoring hemodynamiky – Pico, Lidco, Lidco Rapid,
Transezofageální Doppler
Limitovaná délka incizí, transverzální incize, minimalizace používání drénů
Podání ATB profylaxe v jedné dávce 30 minut před operačním výkonem,
kombinace ATB s účinkem na aerobní a anaerobní bakterie (Gustaffson, 2012)

ERAS DOPORUČENÍ – POOPERAČNÍ FÁZE
















Prevence pooperační nevolnosti a střevní paralýzy
Epidurální analgezie bez opioidů 48 hodin po výkonu, doplnění analgetizace perorálním
podáním paracetamolu
Časná mobilizace pacienta, cílem jsou 2 hodiny mimo lůžko v den operace, 6 hodin mimo lůžko
denně po dobu hospitalizace
Výživa pacienta – nabídka běžné stravy 4 hodiny po výkonu, dále jen běžná strava
Management tekutin – cílem je vysazení intravenózního podávání tekutin, plný perorální příjem,
dosažení předoperační hmotnosti
Překlad pacienta na standardní oddělení jakmile to stav pacienta dovoluje (hemodynamická a
ventilační stabilizace, sebeobsluha)
Odstranění permanentního močového katetru a epidurálního katetru 2. den po operaci
Propuštění pacienta do domácí péče – po splnění definovaných kritérií :
Dobrá kontrola bolesti, analgetizace perorálními analgetiky, která je plně dostačující
Plný příjem tuhé stravy , dostatečný perorální příjem tekutin (2000 ml tekutin)
Gastrointestinální funkce jsou obnoveny
Mobilita pacienta na předoperační úrovni
Pacient nejeví známky závažné pooperační komplikace
Splnění všech výše uvedených kritérií a touha pacienta jít domů (Jindrová, 2011)

ERAS PROGRAM FN OSTRAVA
Soubor: 40 pacientů
 Muži: 22 pacientů
 Ženy: 18 pacientek
 Věkové rozpětí: 35 – 84 let
 věk nad 65 let: 24 pacientů
 Kritéria pro zařazení do studie: občan ČR, rozumí a
hovoří česky, věk nad 18 let, pacientem podepsán
souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace
 Sledované období: leden, únor, březen 2014


ERAS PROGRAM FN OSTRAVA –
PŘEDOPERAČNÍ FÁZE

Střevní příprava: všichni pacienti absolvovali
tradiční ortográdní střevní přípravu
 Předoperační hladovění: všichni pacienti
dodržovali dlouhou dobu předoperačního lačnění
 Antitrombotická terapie: ano, všichni pacienti,
aplikace Fraxiparine s. c.
 Nutriční podpora před výkonem: žádný pacient
nedostal před operačním výkonem nutriční podporu
 Premedikace: všichni pacienti dostali premedikaci
(29 pacientů v premedikaci opiát)


ERAS PROGRAM FN OSTRAVA –
INTRAOPERAČNÍ FÁZE

ATB profylaxe: všichni pacienti dostali ATB
profylaxi 30 minut před začátkem operačního
výkonu, účinek ATB na aerobní a anaerobní
bakterie
 Perioperační monitoring hemodynamiky: leden,
únor – neměřeno u žádného pacienta, březen – 6x
Transezofageální Doppler
 Nasogastrická sonda: neměl zavedenu žádný
pacient
 Epidurální katetr: zaveden u 10 pacientů, ostatní
pacienti analgetizace opioidy (Dipidolor)


ERAS PROGRAM FN OSTRAVA –
POOPERAČNÍ FÁZE










Per os příjem: v den operace – všichni pacienti, průměr
150 ml, 1. a 2. den po operaci příjem per os individuální,
velké rozdíly v množství přijatých tekutin
Vertikalizace: v den operace – žádný pacient nebyl
vertikalizován, 1. den po operaci individuálně, ve většině
případů ano, 2. den po operaci všichni pacienti
vertikalizováni
Odstranění epidurálního katetru 2. den po operaci:
pokud pacient zůstává dále hospitalizován na ORIM, katetr
neodstraňován, pokud je překládán na standardní
chirurgické oddělení, ano, odstraněn
Odstranění PMK 2. den po operaci: pokud pacient
zůstává dále hospitalizován na ORIM, neodstraňován,
pokud je překládán na standardní chirurgické oddělení,
ano, odstraněn
Antiemetická terapie: ano, všichni pacienti, Degan 10 mg
intravenózně, 1-1-1, denní dávka 30 mg

KOMPLIKACE PO OPERAČNÍM VÝKONU
1x MRSA, následná resutura operační rány
 1x revize dutiny břišní pro krvácení
 1x revize dutiny břišní pro rozpad anastomózy
 1x následná rehospitalizace, pneumoperitoneum,
dehiscence rány, rozpad anastomózy, revize, sepse
 Exitus: 2 pacienti – 1x oběhové selhání (CH-JIP),
1x velké krevní ztráty při operačním výkonu,
ascites, hepatopatie, MODS (ORIM)


DÉLKA HOSPITALIZACE









Délka hospitalizace ve FN Ostrava:
Nekomplikovaný průběh hospitalizace: průměrně 8, 2 dnů
Při výskytu komplikací: průměrná délka hospitalizace 20 dnů

Délka hospitalizace dle zahraničních studií:
Střední délka pooperační hospitalizace byla 6 dnů, průměrná pooperační
délka pobytu po chirurgickém zákroku byla pro pravostrannou
hemicolectomii a sigmoidectomii 8 dnů, levostrannou hemicolectomii 6
dnů a příčnou resekci a kolektomii 5 dnů. Dodržování doporučení ERAS
protokolu bylo 65% (Ramírez, 2011).
Laparoskopická kolorektální resekce je spojena s krátkou dobou
hospitalizace a nízkou morbiditou. Kratším pobytem v nemocnici po
kolorektální operaci je dosaženo lepšího zotavení po operaci u pacientů,
kteří jsou zařazeni do ERAS programu. Díky těmto postupům dosahuje
střední délka pobytu v nemocničním zařízení 3, 5 – 4, 5 dnů u pacientů s
nízkou mírou nemocnosti (Rossi, 2013).

ZÁVĚR


Kolorektální chirurgie je spojena s výskytem
komplikací v 15-20 %. Principy rychleného zotavení
po operačním výkonu jsou dobře propracované a
byly vyvinuty s cílem optimalizovat perioperační
péči a usnadnit zotavení po operaci. Bezpečnost
těchto protokolů je ratifikována randomizovanými
kontrolovanými studiemi. Zahrnují celou řadu
opatření realizovaných v perioperačním období,
které snižují stresové reakce související s
operačním výkonem (Rawlinson, 2011).

ZÁVĚR


Ve snaze vyjasnit úlohu ERAS v kolorektální
chirurgii provedl Varadhan et. al. metaanalýzu,
která prokázala snížení délky pobytu a výskytu
komplikací bez kompromisů v zajištění bezpečnosti
pacienta. Účelem tohoto systematického přehledu
je představit aktualizované posouzení perioperační
péče u kolorektální operace z dostupných důkazů a
ERAS skupinových doporučení. K dispozici je v
současné době rozsáhlý přehled literatury a
důkazů. Tato zjištění pomáhají potvrdit, že ERAS
protokoly by měly být realizovány jako standardní
přístup v perioperační péči u kolorektálních operací
(Rawlinson, 2011).
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