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XI. KONGRES PERIOPERAČNÍCH SESTER S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POD ZÁŠTITOU  

FZS UPCE 

3. - 4. června 2022 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice 

 

Ve dnech 3. - 4. června 2022 se v centru Pardubic, v aule Fakulty elektroniky a informatiky uskutečnil 

XI. Kongres perioperačních sester s mezinárodní účastí. Organizátorem byl výbor sekce perioperačních 

sester ČAS pod záštitou Fakulty zdravotnických studií UPCE.  

Kongres zahájila předsedkyně sekce perioperačních sester ČAS a vrchní sestra Centrálních operačních 

sálů ve Fakultní nemocnici Brno Ing. Jaroslava Jedličková, MBA. Přivítala účastníky, pozvané hosty, 

seznámila s organizací kongresu. Poděkovala všem partnerům, kteří podpořili dvoudenní kongres. Za 

FZS oslovila přítomné paní děkanka doc. Ing. Jana Holá, doc. MUDr. Karel Havlíček, rytíř lékařského 

stavu, primář chirurgie v Pardubicích MUDr. Sákra Lukáš. Za ČAS přišla pozdravit účastníky kongresu 

paní Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně ošetřovatelské péče ve FN Hradec Králové. 

Po zahájení kongresu Ing. Jaroslava Jedličková ocenila medailí Heleny Frýdecké navrženou perioperační 

sestru - instrumentářku za její celoživotní práci v oboru a výuku mladých perioperačních sester. Předala 

jí pamětní medaili i pamětní list. Oceněnou se stala paní Ladislava Kašparová, dlouholetá pracovnice v 

Pardubické nemocnici a posledních 19 let pracovala na operačních sálech jako vrchní sestra.  

Motto kongresu “Vědění je poklad, ale praxe je klíčem k němu“ se prolínalo v řadě přednášek 

všech bloků v oba dva dny. 

První blok se zabýval především adaptačním procesem a legislativou nejen pro perioperační péči, 

úlohou mentora a školitele v adaptačním procesu na operačních sálech a také současnou situací 

v našem zdravotnictví při zaměstnávání zahraničních nelékařských pracovníků, kterou přednesla 

zástupkyně MZ ČR. 

Druhý blok a třetí blok odborného programu byl zaměřen na robotickou chirurgií, která se dostává i 

v našem zdravotnickém systému velmi do popředí. Přednášející účastníky seznámili se začátky robotiky 

na operačních sálech, na vnímání práce s robotem z pohledu perioperační sestry a zazněly prezentace 

ve všech odbornostech. 

Ve čtvrtém bloku s názvem „Jak perioperační sestra mění teorii v praxi“ zazněla sdělení perioperačních 

sester o způsobech proškolení s novými technologiemi i speciálními zdravotnickými prostředky. 

V podvečerních hodinách měli účastníci možnost zúčastnit večerních „Pernštýnských slavností“ na 

náměstí Pardubic. 

Společenský večer s DJ byl příjemným zakončením náročného přednáškového dne. 
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Druhý den kongresu byl vyčleněn dvěma blokům, z nichž jeden byl zaměřen na varia. Přednášky byly 

zaměřeny na chirurgii jater, miniinvazivní metody na žaludku a tlustém střevě, na jícnu, na páteři a 

nová metoda operace plic tzv. N.I.T.S. 

Sedmý interaktivní blok představil PROJEKT ERASMUS+ MYORCO, který připravuje ve spolupráci šesti 

evropských zemí krátká výuková videa pro začínající perioperační sestry. Již je natočeno na 100 videí a 

tyto budou poskytnuty dalším zemím k výuce studentů perioperační péče bezplatně do roku 2026. 

Záměr projektu byl účastníky kongresu hodnocen velmi pozitivně, o čemž svědčí výsledky diskuse 

v rámci interaktivního bloku.   

Kongresu se celkově zúčastnilo na 153 účastníků, 25 přednášejících, 96 pasivních účastníků a 32 

zástupců podporujících firem.  

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

výši konferenčního poplatku. Kongres podpořilo 17 zdravotnických firem. Ty představily ve 

vyhrazených prostorech své produkty používané především na operačních sálech. 

V 13.00 hodin v sobotu 4. 6. 2022 byl kongres ukončen. Poděkování za jeho úspěšnou realizaci patří 

nejen organizátorům kongresu, kolegyním z FZS UPCE 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, jsou již vystaveny 

v složce publikace-přednášky.  

Již nyní se těšíme na následující kongres v Českých Budějovicích, který se uskuteční 2. - 3. června 2023.  

Zapsala Jaroslava Jedličková 

 


