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Konference k Evropskému dni perioperačního ošetřovatelství na téma 

„The Art of Perioperative Nursig – Perioperační ošetřovatelství jako umění“. 

Dne 15. 2. slaví každý rok evropské perioperační sestry den perioperačního 

ošetřovatelství. 

České perioperační sestry tento den oslavily již 14. 2. při setkání na konferenci 

v Praze ve školicích prostorech Thomayerovy nemocnice v Praze.  

Podporu a záštitu konference vyjádřila náměstkyně pro NLZP Mgr. Jaroslava 
Mrkvičková MBA. a popřála všem přítomným získání kvalitních informací pro 
práci perioperační sestry. 

V prvním bloku s názvem Umění pracovat v perioperačním týmu – „koncert na 
operačním sále“ byla pozvána Mgr. Erna Mičudová, z vedení FN Brno, která 
vysvětlila, zda dle platné legislativy může na operačním sále pracovat v týmu i 
praktická sestra. Přednáška vyvolala velkou diskuzi mezi přítomnými. Paní Mgr. 
Wichsová Ph.D., ČAS informovala o současné situaci v EORNA a pozvala 
přítomné na X. Kongres EORNA, který se koná v norském Stavangeru 27. - 30. 5. 
2021. Bc. Poláková přítomným připomněla průkopníka vzdělávání sester 
instrumentářek Prof., MUDr. Bohuslava Niederleho, jehož jméno se prolínalo 
dalšími přednáškami. Přednáška „Perioperační sestra – what else?“ Mgr. P. 
Abrahámové přinesla úsměvný a odlehčený pohled na osobnost a náročnou 
práci perioperační sestry. 

Druhý blok s tématem Kreativita perioperační sestry – „Perioperační sestra jako 
umělkyně“ zazněly přednášky s tématy Mgr. Vojtěchové, p. Eisové, Nemocnice 
Jihlava – Co mi na sále komplikuje život, Mgr. Bělíkové, ÚVN Praha – Cesta od 
instrumentářky k perioperační sestře a Ing. Jedličkové, p. Fraňkové, FN Brno – 
Moderní intuitivní instrumentování nebo řád a režim. Ke všem těmto 
prezentacím byla řada dotazů a velmi se mezi účastníky diskutovalo, což velmi 
zhodnotilo průběh celé konference. Závěr tohoto bloku byl poskytnut 
spolupartnerům konference, firmě Hartmann, která se snaží zpříjemnit pobyt 
pracovníkům na operačním sále svými novými operačními oděvy. 

Třetí část s názvem Neočekávaný operační výkon - „Drama či komedie na 
operačním sále“ jsme zacílili na nenadálé situace na operačním sále, ať 
příjemné či negativní. Mgr. Opálková, FN Brno představila traumaplán 
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nemocnice a jak musí reagovat perioperační sestry na operačním sále. Další 
témata byla jako varia s tématy - Kolářová Z. DiS. – Jsem Eliška a jsem zdravá 
holčička, Mgr. Záček, Nemocnice na Bulovce – Emergentní zajištění dýchacích 
cest na Emergency, Mgr. Feňová – Naše cesta k hybridnímu sálu. I tyto 
prezentace velmi zaujaly přítomné. 

Krátce před 15 hodinou byla konference ukončena. Poděkování za její 
úspěšnou realizaci patří nejen organizátorům a partnerům konference, ale 
především autorům přednášek.  Největší dík však patří vám, kteří jste se 
konference zúčastnili a vytvořili jste tvořivou a pozitivní atmosféru.  

Závěrem byli všichni přítomní srdečně pozváni na červnový Kongres 

perioperačních sester spojený s Konferencí COS a CS v Ústí n. Labem dne 4. – 5. 

6.2020. 

 

Zapsala Jaroslava Jedličková, předsedkyně sekce perioperačních sester CAS. 
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