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VIII. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU  

FN OSTRAVA 

6. - 7. ČERVNA 2019 HOTEL HARMONY CLUB/OSTRAVA 

 

Ve dnech 6. - 7. června 2019 se v severomoravském městě Ostravě, v hotelu Harmony Club 

uskutečnil VIII. Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce 

perioperačních sester ČAS ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.  

Kongres zahájila paní PhDr. Dana Streitová, manažerka Centrálních operačních sálů ve Fakultní 

nemocnici Ostrava. Přivítala účastníky, pozvané hosty, seznámila s organizací kongresu a poděkovala 

všem partnerům, kteří podpořili dvoudenní kongres. Za ČAS vystoupila s pozdravem všem přítomným 

viceprezidentka Mgr. Tydlačková, za FN Ostrava přednesla zdravici Mgr. Eva Mynaříková PhD. 

Předsedkyně sekce paní Ing. Jaroslava Jedličková ocenila dvě navržené osobnosti z FN Ostrava za 

jejich celoživotní práci v oboru a předala pamětní medaile. Oceněnými jsou paní Zdenka Zajíčková, 

bývalá staniční sestra chirurgické stanice a pan MUDr. Tomáš Posolda, dlouholetý primář operačních 

sálů ve Fakultní nemocnici, oceněný za výbornou spolupráci a podporu perioperačních sester. Oba 

dva jsou stále ještě v pracovním poměru na COS ve FN Ostrava. 

Motto kongresu “Riziko se objevuje vždy, když nevíte, co děláte“ se prolínalo v řadě přednášek 

všech bloků a především aktivním představením práce se zdravotnickými přístroji formou workshopů.  

První blok se zabýval především vědou a výzkumem v perioperační péči, zhodnocením mezinárodního 

projektu, mezioborovou spoluprací ERAS a průběhem Kongresu EORNA 2019 v Holandsku. 

Druhý blok odborného programu nás seznámil s využitím elektrochirurgie spektrem všech oborů i 

využitím jiných náročných přístrojů používaných na operačních sálech. 

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

v perioperační péči.  

V podvečerních hodinách měli účastníci možnost zúčastnit se i prohlídky „Dolní oblast Vítkovice - 

Vysokopecní okruh včetně návštěvy Bolt Tower“. Všichni, kteří přijali naše pozvání, byli prohlídkou 

těchto prostor nadšeni. 

Společenský večer s DJ byl příjemným zakončením náročného přednáškového dne. 

Druhý den kongresu byl vyčleněn třem workshopům. Na úvod vystoupil MUDr. Sinkovič z Banské 

Bystrice s přednáškou „Principy elektrochirurgie – teoria a prax.“ Workshopy byly zaměřeny na 

principy monopolární, bipolární koagulace a použití pokročilé techniky v elektrochirurgii.  
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Kongresu se celkově zúčastnilo na 176 účastníků, 25 přednášejících, 103 pasivních účastníků a 48 

zástupců podporujících firem.  

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

výši konferenčního poplatku. Kongres podpořilo 25 zdravotnických firem. Ty představily své produkty 

používané především na operačních sálech. 

V 12.30 hodin v pátek 7. 6. 2019 byl kongres ukončen. Poděkování za jeho úspěšnou realizaci patří 

nejen organizátorům kongresu, sestrám z FN Ostrava a výboru sekce perioperačních sester ČAS, ale 

především autorům přednášek. 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 Ústí nad Labem, který se uskuteční 4. - 5. června 2020.  

Zapsala Jaroslava Jedličková 

 


