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VII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ VE SPOLUPRÁCI S ÚVN PRAHA 

7. - 8. ČERVNA 2018 HOTEL OLŠANKA/PRAHA 

Ve dnech 7. - 8. června 2018 se v hlavním městě Praze, v hotelu Olšanka uskutečnil již VII. Kongres 

perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních sester ČAS 

ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí Praha.  

Kongres zahájila paní Zuzana Holečková, místopředsedkyně sekce perioperačních sester ČAS, přivítala 

účastníky, seznámila s organizací a poděkovala všem partnerům, kteří podpořili dvoudenní kongres. 

Předsedkyně sekce paní Jaroslava Jedličková ocenila pražské perioperační sestry za jejich celoživotní 

práci v oboru a předala pamětní medaile. Oceněnými jsou paní Jana Bittmannová z Thomayerovy 

nemocnice, paní Eva Studničková z ÚVN a paní Mgr. Jana Wichsová Ph.D., dlouholetá sestra z FN 

Královské Vinohrady a FN Motol, nyní působící na Fakultě zdravotnických studií Pardubice.   

Motto kongresu “Posilujeme naše kompetence a zkušenosti v perioperační péči““ se projevilo 

v přednáškách každého bloku.  

První blok se zabýval především změnami v legislativě NLZP a kompetencemi perioperačních sester 

V tomto bloku zazněla informace o práci sekce perioperačních sester z úst J. Jedličkové. E. Mičudová 

informovala o kompetencích NLZP dle nového zákona o vzdělávání sester. 

Druhý blok odborného programu se zabýval srovnáním rouškovacích systémů, používaných v našich 

nemocnicích a evropskou normou, která určuje pravidla pro výrobu i použití roušek a oděvů na 

operačních sálech.  

Ve třetím bloku zazněla sdělení perioperačních sester o novinkách a zajímavých postupech 

v perioperační péči. 

V předvečer čtvrtečního dne byl již tradičně zařazen do programu kongresu perioperačních sester 

interaktivní blok, tentokrát ve spolupráci s Aesculap akademií. Organizátoři se zaměřili na asepsi, 

chirurgickou ránu, prevenci infekce v místě operace v perioperační péči. Dotazy k fóru byly hned 

následovány odpověďmi, což posílilo edukační charakter bloku. Otázky a odpovědi budou k dispozici 

na webu Perioperačních sester. 

V podvečerních hodinách některé účastnice využily společné vycházky na Žižkovskou věž. 

Společenský večer s Živým Jukeboxem, ohnivou show, kartářkou a s nabídkou šperků a luxusních svíček 

potěšil většinu přítomných. 

Druhý den kongresu byl zahájen blokem, zaměřeným na prevenci infekce v perioperační péči. Zde jsme 

především přivítaly účastnice ze zahraničí a to paní Caroline Bilen a paní Ewu Zamojskkou-Koscow. 

Paní Zamojska-Koscow z Polska s přednáškou Úloha perioperační sestry při prevenci infekce v místě 

chirurgického výkonu nám umožnila srovnání mezi perioperační péčí v Polských nemocnicích a na  
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našich operačních sálech. Caroline Bilen přednesla přednášku Surgical safety solutions part of patient 

safety  tlumočenou do češtiny. Infekcí v místě chirurgického výkonu se zabývala i přednáška MUDr. 

Hedlové z ÚVN. Tento blok byl velkým přínosem pro všechny účastníky kongresu. 

V obou dalších programových blocích druhého dne měly účastnice kongresu možnost nahlédnout do 

práce svých kolegyň z Prahy, Brna, Českých Budějovic, Olomouce, Liberce, Jihlavy i slovenského 

Martina. Každá taková zkušenost je pro práci perioperační sestry obohacením. 

Kongresu se celkově zúčastnilo cca 171 účastníků, 31 přednášejících, 100 pasivních účastníků a 40 

zástupců podporujících firem.  

Je třeba velmi poděkovat všem partnerům kongresu, bez kterých by nebylo možné zachovat nízkou 

výši konferenčního poplatku. Kongres podpořilo 26 zdravotnických firem. Ty představily své produkty 

používané především na operačních sálech. 

V 13.30 hodin v pátek 8. 6. 2017 byl kongres ukončen. Poděkování za jeho úspěšnou realizaci patří 

nejen organizátorům kongresu, ale především autorům prezentací a posterů. Největší dík však patří 

vám, kteří jste se ho zúčastnili a vytvořili jste tvořivou a pozitivní atmosféru.  

Přednášky, jejichž autoři souhlasili s vystavením prezentace na naše webové stránky, budou vystaveny 

v složce publikace-přednášky.  

Již nyní se těšíme na následující kongres v Ostravě, který se uskuteční 6. - 7. června 2019.  

Zapsala Jaroslava Jedličková 


