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Výzkum v „našem“ oboru 
Jak podpořit a motivovat ? 
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Jak si stojí „anesthesia research“
ve srovnání s ostatními obory ?



„Anesthesia research“
Jak jsou čerpány peníze na výzkum ? 

USA 
– 40% ze 128 akreditovaných pracovišť čerpá z National Institute 

of Health Funding (NIH)
– „Anesthesia research“ čerpá 0,6-0,9% ročního rozpočtu NIH 

(Anesthesiology, 2006)

Velká Británie 
– Zájem o výzkum udává 15% univerzitních konzultantů (clinical

anesthesia faculty)  
– „Anesthesia research“ čerpá 0,3% ročního rozpočtu 

WellcomeTrust/Medical Research Council funding (the Pandit
report, 2005)

Data z ČR nejsou k dispozici, 
... ale není d ůvod p ředpokládat zásadní rozdíly
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Reves, Anesthesiology, 2005

Pořadí jednotlivých obor ů v „ čerpání státních pen ěz“ na výzkum



Akademické hodnosti 
jako „nep římý ukazatel“ výzkumné aktivity

Reves, Anesthesiology, 2005

„full rank anesthesia professors“
o 30% méně než ostatní obory ...

Habilitace LFUK 1999-2009
(Docenti)

Celkem: 312
AR (AIM): 10 (3%)

Jmenovací řízení 1999-2009
(Profesoři)

Celkem léka řské obory: 261
AR (AIM): 5 (2%)

Zdroj: Rektorát UK Praha
(k 21.9.2009)

Ješt ě „horší“ jsou ☺☺☺☺: urologie, ortopedie, 
oční,psychiatrie, lékařská biologie, mikrobiologie, 
ORL



Výzkum v oboru – jsme „v ohrožení“ ? 

1985 - obava ze ztráty 
„vydobytých pozic“ a 
zdůraznění významu 
výzkumu pro rozvoj 
oboru ...



„... if we do not develop the knowledge, 
both practical and academic, of 
anesthesiology through research, our 
specialty might gradually become a 
simple clinical service or technical 
department ...“ (Buratti,  2009)

Bez výzkumu bude naše činnost  postupn ě

vnímána jen jako servis (i když pov ětšinou 
velmi kvalitní)  a  nikoliv jako respektovaný a 

plnohodnotný obor ...



Motivace k výzkumu: 
Kdy začíná ? Kdy ji podchytit ? 

Jde jen o peníze ?  



Motivace k výzkumu

„Vlastní“ motivace – zásadní podmínka !

– Prezentace oboru v rámci výuky 
na LF 

– Zapojení student ů LF do 
výzkumu 

– „Stimulujicí a inspirující“
atmosféra na pracovišti 

– Úloha mentor ů/školitel ů

– Možnosti daného pracovišt ě





Motivace k výzkumu

1985 – můj nástup na ARO FN Hradec Králové

„Až si dod ěláš svou práci na sále, 
můžeš dělat výzkum ...“



Motivace k výzkumu
Příprava na výzkum, realizace projektu a zpracování výsledků

musí mít svůj „protected research time“

Chceme-li po n ěkom výzkum, tak mu musíme dát 
především čas v rámci pracovní doby

...



Má obor dostatek témat ? 
Je experimentální výzkum 

„cenn ější a významn ější“ než tzv. 
klinicky orientovaný výzkum ?



Témata výzkumu nemusí být 
jen z oblastí, která jsou pro 
většinu z nás nedostupné, 
jako je např. molekulární
biologie, genetika aj.

Činnost oboru AIM a počty pacientů dávají obrovský prostor 
pro tzv. klinicky orientovaný výzkum ... srovnatelný s 

jinými obory (kardiologie)



Aktuální témata 
(klinicky orientovaný  výzkum)

– Vliv anestezie na orgánové
funkce (long term outcomes)

– Regionální techniky a recidiva 
malignit

– Kvalita a bezpe čnost anestezie

– Bolest a její lé čba

... mnoho dalších



Cerny_jmenovaci_rizeni_Brno_2008

Teoretické
obory

Anesteziologie a 
intenzivní medicína

Anatomie
– rozvoj regionální anestezie
– nácvik výkonů a technik

Mezioborová spolupráce

Černý, Schreiberová: Nácvik koniotomie
na kadaverech: prospektivní studie. 
Anest. Intenziv. Med., 2003.

Histologie, patologie
– změny tkání během remodelace a reparace po tkáňovém 

poškození (např. po dlouhodobé umělé plicní ventilaci)

Fyziologie, patologická fyziologie
– mikrocirkulace

Ale i další teoretické obory …



Úloha ČSARIM v podpo ře 
výzkumu ?



1. Koncentrace na studenty se zájmem o výzkum 
2. Změna kurikula rezident ů – základy výzkumu do plánu 

výuky

3. Změna „departmental value system“
4. Finanční motivace 





Projekt schválen výborem ČSARIM

dne 15.9.2009



Multicentrické projekty v minulosti 
(koordinované ČSARIM)



Czech Anesthesia and Critical Care Clinical
Trials Network (CACCCTN)

Koordina ční přípravná skupina 

Příprava pravidel a princip ů činnosti CACCCTN
(Základní pravidlo: spolupracovníci = spoluautoři všech publikačních 

výstupů)

Webové stránky (součást www.csarim.cz)

Plán projekt ů na 2009/2010:
– EASY trial (hyperoxie jako součást EGDT)
– Czech Anesthesia Day (prevalenční jednodenní studie)
– Prevalence mykotických infekcí na oddělení typu ARO/JIP
– Czech Kidney (ARF a CRRT na JIP/ARO)



1. Výzkum je základní podmínka udržování/rozvoje 
oboru AIM  

2. Nedostate čná kvalita a kvantita výzkumu snižuje 
prestiž a postavení oboru 

3. Činnost oboru AIM má mimo řádný potenciál pro  
„clinically-relevant“ výzkum

4. ČSARIM může významn ě přispět k 
podpo ře/koordinaci výzkumu v oboru AIM v ČR

Závěr 



Děkuji za pozornost 


