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Kompetence všeobecné 
sestry se specializací v 
perioperační péči



NLZP legislativa – co nového přináší

▪ Novelizace Z 96/2004 Sb.

▪ 105/2011 Sb.

▪ 201/2017 Sb.

▪ Novelizace V 55/2011 Sb.

▪ 391/2017 Sb.

▪ Novelizace Katalogu prací 222/2010 Sb.

▪ 399/2017 Sb.



Upravuje podmínky získávání a uznávání způsobilosti k 
výkonu NLZP a k výkonu činnosti související s 

poskytováním zdravotní péče.



*Informuje nás o činnostech NLZP

*Obecná ustanovení

*Činnosti všeobecné sestry po získání odborné 

způsobilosti - § 3 a § 4

*Činnosti všeobecné sestry po získání specializované 

způsobilosti - § 54 a § 56



*

VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ 54 Činnosti všeobecné sestry se specializovanou 
způsobilostí

*Všeobecná sestra uvedená v §54 až 67 po získání 
specializované způsobilosti vykonává činnosti podle §4 a dále 
bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje, organizuje 
a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce 
specializované ošetřovatelské péče, v oboru specializace, 
případně zaměření. 



*

Naše činnosti (kompetence) upravuje § 54 a § 56

§ 56
*Bez odborného dohledu a bez indikace

*provádí antisepsi operačního pole u pacientů

*zajišťuje stálou připravenost pracoviště ke standartním 
a speciálním operačním výkonům

*provádí s operatérem početní kontrolu nástrojů a 
použitého materiálu

*provádí zarouškování operačního pole

*instrumentuje při operačních výkonech



Naše činnosti upravuje § 56

*S indikací lékaře

*zajišťuje polohu a fixaci pacientů na operačním 

stole před, v průběhu a po operačním výkonu, 

včetně prevence komplikací z imobilizace

*asistuje u méně náročných operačních výkonů

*



*

Chirurgická asistentka poskytuje pomoc při přípravě na

operaci, při hemostázi, uzavření operace a dalších

perioperačních funkcích, které pomáhají chirurgovi

poskytnout bezpečnou péči. Kromě interoperačních

povinností instrumentářka také zajišťuje preoperační a

pooperační úkoly, aby zlepšila péči o pacienta.



*Základní chirurgické techniky a dovednosti

*Preparaci tkání

*Techniky uzlení

*Chirurgická hemostáza

*Asistence v průběhu operačního výkonu

*

* Asistence u méně náročných operačních výkonů



Jak připravit sestru specialistku v 
perioperační péči na sestru asistentku?

▪ Certifikovaný kurz

▪ 40 hodin teorie na 
akreditovaném pracovišti

▪ 80 hodin praxe na 
akreditovaném pracovišti

Teorie!

Praxe!Praxe!



*

*Legislativa MZ ČR

*EORNA dokumenty

*IHNÁT, P. Základní chirurgické techniky a dovednosti. 1.vyd. 

Praha: GRADA Publishing, 2017. 152 s. ISBN 978-80-271-0334-8.

*KRŠKA Z. a kol., Techniky a technologie v chirurgických oborech.

1.vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. 264 s. ISBN 978-80-247-

3815-4.



*Projednání s MZ ČR

*Projednání s chirurgickou 

lékařskou společností JEP

*


