
Způsobilost všeobecné sestry a způsobilost praktické sestry a činnosti na operačním sále 
 
Zákon 96/2004 Sb. v platném znění: 
 
§ 5 Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry  
(2) Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se 
všeobecná sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, 
diagnostické, rehabilitační, paliativní, neodkladné nebo dispenzární péči.  
 
§ 21b  Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry  
(3) Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se praktická 
sestra ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, 
paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.  
 
Z uvedeného je jasné, že mají stejně definovaný výkon povolání a to bez odborného dohledu. Toto je 
však blíže specifikováno ve Vyhlášce 55. 
 
VYHLÁŠKA  55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků  
 
Perioperační péče je považována za vysoce  specializovanou ošetřovatelskou péči. 
 
(5) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým 
vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou 
způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru vykonávat činnosti 
podle odstavce 1 písm. a) až l), p) a q).  
  
§ 4a Praktická sestra  
 
                (1) Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez 
indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje 
základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může  
  
a) sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace 
zaznamenávat do dokumentace,  
  
b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,  
  
c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,  
  
d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování 
pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,  
  
e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,  
  
f) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,  
  
g) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,  
  
h) vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,  
  
i) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a 
porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, 
dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody 
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bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch 
vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,  
 
p) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení 
zdravotnických prostředků11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné 
zásoby,  
  
q) vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického 
vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.  
 
Z dané legislativy vyplývá, že praktická sestra nemůže zajišťovat specializovanou ošetřovatelskou péči 
a tudíž nemůže po ukončení kvalifikačního vzdělání a získání odborné způsobilosti získat 
specializovanou způsobilost (tedy absolvovat specializační vzdělání). 
 
§ 4 Všeobecná sestra  
 
                (1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a 
bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně 
zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu 
 
§ 54 Činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí  
 
                Všeobecná sestra uvedená v § 55 až 67 po získání specializované způsobilosti vykonává 
činnosti podle § 4 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje 
ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v oboru specializace, 
případně zaměření. Přitom zejména může  
  
a) bez odborného dohledu a bez indikace  
1. edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských postupech a 
připravovat pro ně informační materiály,  
2. sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a 
podílet se na jejich řešení,  
3. koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace,  
4. hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče,  
5. provádět ošetřovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné činnosti, realizovat 
výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním 
pracovišti i v rámci oboru,  
6. připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti,  
7. vést specializační vzdělávání v oboru své specializace,  
8. provádět a dokumentovat fyzikální vyšetření pacienta;  
  
b) na základě indikace lékaře  
1. provádět přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy, doprovázet je a 
asistovat během výkonů, sledovat je a ošetřovat po výkonu,  
2. edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných diagnostických a léčebných postupech.  
 
 
§ 56 Sestra pro perioperační péči (všeobecná sestra se specializací) 
 
                Sestra pro perioperační péči vykonává činnosti podle § 54 při péči o pacienty před, v 
průběhu a bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, invazivních a diagnostických 
výkonů. Přitom zejména může  
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a) bez odborného dohledu a bez indikace  
1. připravovat instrumentarium, zdravotnické prostředky a jiný potřebný materiál a pomůcky před, v 
průběhu a po operačním výkonu,  
2. provádět specializované sterilizační a dezinfekční postupy,  
3. zajišťovat manipulaci s operačními stoly, přístroji a tlakovými nádobami,  
4. provádět antisepsi operačního pole u pacientů,  
5. provádět ve spolupráci s lékařem-operatérem před začátkem a ukončením každé operace početní 
kontrolu nástrojů a použitého materiálu, zajišťovat stálou připravenost pracoviště ke standardním a 
speciálním operačním výkonům,  
6. provádět zarouškování operačního pole,  
7. instrumentovat při operačních výkonech;  
  
b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře  
1. zajišťovat polohu a fixaci pacientů na operačním stole před, v průběhu a po operačním výkonu, 
včetně prevence komplikací z imobilizace,  
2. asistovat u méně náročných operačních výkonů.  
  
Závěr:  
Z uvedeného vyplývá že „asistovat během výkonů“ během výkonu může pouze všeobecná sestra. 
Praktická sestra má v kompetenci pouze základní ošetřovatelskou péči a při poskytování vysoce 
specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se 
specializovanou způsobilostí na operačních sálech vykonávat činnosti uvedené v § 4a a to „q) 
vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického 
vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.  
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