ČAS SEKCE PERIOPERAČNÍCH SESTER

Konference k Evropskému dni perioperačního ošetřovatelství na téma
„PERIOPERAČNÍ OŠETROVATELSTVÍ – MĚNÍME TVÁŘ OPERAČNÍHO SÁLU“.
Dne 15. 2. slaví každý rok evropské perioperační sestry den perioperačního
ošetřovatelství.
V tento den oslavilo svůj svátek více jak padesát českých perioperačních sester
setkáním 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 Perioperační péče s novou tváří vystoupila s
prezentací „Legislativní smršť 2017, 2018“ Mgr. Erna Mičudová, vedení FN
Brno, která velmi jasně vysvětlila složité změny, které nastaly v legislativě NLZP,
především v zákoně 96/2004 Sb. a ve vyhlášce 55/2011 Sb. Paní Mgr. Wichsová
Jana Ph.D., CAS pozvala přítomné na letošní již 9. Kongres EORNA, který se koná
v holandském Haagu 16. - 19. 5. 2019. Ing. Jedličková Jaroslava, NCO NZO Brno,
předložila připravované změny ve specializačním vzdělávání pro perioperační
všeobecné a dětské sestry specialistky a pro porodní asistentky, které se
připravují na půdě NCO NZO Brno pod akreditací MZ ČR.
Druhý blok s tématem „ Výjimečnost mého operačního sálu“ měly možnost
perioperační sestry vystoupit s představením svých pracovišť a sdělit nám, na
co jsou hrdé a co by chtěly ještě zlepšit. Vystoupila Mgr. Romana Škarecká
z COS Kyjova s tématem: „Znáte Operis?“. Paní Bc. Petra Abrahámová, COS Ústí
n.L. představila širokou činnost svého oddělení s prezentací „COS – srdce
nemocnice“. „Procházkou stoletími“ nás provedla paní Marcela Vidláková z COS
I FN Brno. Posledním příspěvkem v druhém bloku bylo odborné téma
perioperační sestry p. Eisové Anety z COS Jihlava s prezentací „Časově a
technicky nejnáročnější výkon v oboru urologie v Nemocnici Jihlava“.
Třetí blok „Anatomie tváře operačních sálů aneb stavebně technický facelifting“
byl zaměřen na změnu operačních sálů v důsledku nových, unikátních
technologií, v důsledku rekonstrukcí, renovací a revitalizací. Zazněla prezentace
Ing. Jedličkové, COS I FN Brno, s přednáškou „Kamikaze na sále aneb strasti a
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radosti rekonstrukce sálů za pochodu“. Navázáním na tuto prezentaci
přednášel ing. Slezáček, Hochtief CZ, na téma „Co znamená rekonstruovat
operační sály za provozu“, především z pohledu stavební firmy a jak musí
stavební firma přizpůsobovat podmínky stavby s provozem zdravotnického
zařízení. Upřesnění, jak by měly vypadat nově zrekonstruované sály, představil
své téma „Operační sály s tváří 21. století“ Ing. Konvičný, Block a.s. Pan Bc.
Žáček, N Bulovka, přítomné seznámil s tématem jak se chovat v případě nových
technologií na sále s přednáškou „Vliv moderních technologií na perioperační
péči a potřebu adekvátní úrovně vzdělávání sester“.

V 15 hodin byla konference ukončena. Poděkování za její úspěšnou
realizaci patří nejen organizátorům a partnerům konference, ale především
autorům prezentací. Největší dík však patří vám, kteří jste se konference
zúčastnili a vytvořili jste tvořivou a pozitivní atmosféru.
Již nyní se těšíme na následující kongres v Ostravě, který se uskuteční začátkem
června 2018.
Zapsala Jaroslava Jedličková, předsedkyně sekce perioperačních sester CAS.

