
 

 

ČAS SEKCE PERIOPERAČNÍCH SESTER  

 

 

SEKCE PERIOPERAČNÍCH SESTER ČAS pod záštitou FN Brno 

uspořádala v sobotu 5. 10. 2019 ve FN Brno  

WORKSHOP PRO PERIOPERAČNÍ SESTRY s mottem „KOMFORTNÍ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ 

OPERAČNÍHO SÁLU JE ZÁKLADEM KVALITNÍ PÉČE.“ 

 

Čtyři desítky perioperačních sester z celé ČR se zúčastnilo v sobotu 5. 10. 2019 pracovního 

workshopu. Hned na počátku workshopu se účastnící oblékli do jednorázových halen a 

kalhot z nového materiálu, který na konci workshopu zhodnotili pro firmu Hartmann. Na pěti 

stanovištích přímo na Centrálních operačních sálech FN Brno se účastnici vystřídali při 

předoperační přípravě pacienta na operační výkon a činnostech související s touto přípravou 

z oddělení i na sále. Jejich průvodci byly perioperační sestra Mgr. Belžíková a Mgr. Kučerová, 

vrchní sestra Kliniky úrazové chirurgie. Na dalším operačním sále se seznámili s veškerými 

možnostmi zajištění normothermie – zahřívání pacienta v průběhu operace, ohřev roztoků, 

vyhřívací přístroje. Toto téma si připravily kolegyně staniční sestra anesteziologické stanice 

p. Mezenská a staniční sestra popálenin p. Sedláčková. Staniční sestra ortopedické stanice 

paní Jedonová připravila pro účastníky další zajímavé téma a to zabezpečení pacienta 

v průběhu operace – bezpečné polohování, fixace na operačním stole, polohovací pomůcky. 

Zastávka na čtvrtém operačním sále se týkala sterilní ochrany zdravotnických přístrojů, které 

představila staniční sestra neurochirurgické stanice paní Vidláková spolu s firmou Ecolab. 

Poslední zastávkou bylo společné posezení a diskuze na téma „supervize“ na operačním sále 

s Mgr. Slavíčkovou členkou týmu supervizí pro NLZP FN Brno.  

Témata i průběh workshopu byly všemi účastníky velmi kladně hodnoceny včetně příležitosti 

prohlédnout si zrekonstruované operační sály ve FN Brno. 

Jednotlivé činnosti workshopu byly zaznamenány na video, které bude uloženo na webové 

stránky perioperačních sester - http://www.perioperacni-sestry.cz/ 

Sestry získaly účastí na workshopu nové profesní informace, aktivně se zapojily do činnosti se 

všemi zdravotnickými prostředky a hojně diskutovaly s kolegyněmi. 

Velké poděkování patří především všem spolupracovníkům workshopu z FN Brno i 

spolupartnerům. 

Zapsala Jaroslava Jedličková, organizátor workshopu, Brno, 2019 


