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jeden z nejvýznamnějších osobností české medicíny

● byl to český lékař v oboru chirurgie

● jeho vzorem a učitelem byl prof. Arnold Jirásek

● od roku 1945 - 1974 byl prim. a přednostou chir.kliniky 

nemocnice Motol v Praze

● v r.1966 se stal profesorem

● dostalo se mu několika poct a uznání

● v r.1999 byl pasován na Rytíře českého lékařského stavu

● byla mu udělena zlatá medaile University Karlovy

● zabýval se terapií chir. nemocí

● oper.maligních strum, chir.léčbou GIT a byl odborníkem v 

oblasti chirurgie žlučových cest



Pan profesor dosáhl proslulosti a věhlasu u nás i v zahraničí.

Byl členem několika významných společností

(ČLS JEP, Čes.chir.spol., Čes.spol.gastroenterologická,

Sociéte Internationale de Chirurgie,Internationale College of

Surgeons,Inter.Board of Proctology atd.).

● Je autorem několika monografií z nichž nejproslulejší je :

●CHIRURGIE ŽLUČOVÝCH CEST - r.1977

●Pro nás byla jedinečná jeho kniha :

● PRÁCE SESTRY NA OPERAČNÍM SÁLE – 1.vyd. 1954



Motto:
„Operační sál je místem, v jehož magickém 

prostředí jsou instrumentářky 

nepostradatelnými, tichými a spolehlivými 

průvodkyněmi nemocných i chirurgů“



První odborná literatura pro instrumentářky

„Práce sestry na 

operačním sále“

- 1. vydání r.1954

- 2. vydání r.1956

- 3. vydání r. 1965

- 4. vydání r. 1986

Kniha je určená nejen  

sestrám, ale i začínajícím 

chirurgům.



Vydané publikace pro sestry :

autor Prof.MUDr.Niederle Bohuslav, DrSc.



Operační sestra, kterou někde nazývají instrumentářkou, 

pracuje na celém operačním oddělení a nejen u 

instrumentačního stolku. Dovede-li sebeobratněji podávat 

nástroje, jo to jen zlomek jejích četných a rozmanitých úkolů 

jiných, velmi odpovědných, i když třeba méně efektivních, než 

je vlastní instrumentování. Sestra se proto musí především 

seznámit s celým svým pracovištěm a jeho zařízením, a musí 

pochopit jeho smysl a účel, aby pracovala s plným 

porozuměním a svědomitě naplnila jeho poslání.

Citováno z knihy „Práce sestry na operačním sále“ - r. 1954



Fotografická část knihy



Přenášení síta s nástroji ze sterilizačního krbu



Ukázka otírání potu, kdy operující lékař musí odvrátit tvář od 

sterilní oblasti



Manuální ovládání operačního stolu



Manuál operací: poloha pacienta, postavení oper.skupiny, typ 

anestezie, seznam instrumentária, přístroje, pomůcky a 

postup operace



Ruční elekt.motorek s vrtáčky, frézami a pilkami



Elektrokauter



Základy a zásady (citováno z knihy)

● Operační oddělení s operačními sály se zřizuje 

proto, abychom nemocným zajistili co největší 

úspěch a bezpečnost při operaci. Musí zde 

proto vládnout zásady přísné asepse, 

dokonalá čistota a pořádek, hygienické 

pracovní podmínky a k tomu ovšem 

uvědomělá kázeň, soustavnost a pracovní 

nadšení.

● Práce sester na oper.sálech vyžaduje 

zvláštních schopností a vědomostí.

● Asistenti musí trvale myšlením sledovat 

operatéra a okamžitě reagovat na jeho 

postup.Nesmějí však přebírat jeho výkony ani 

si libovolně sami zaměňovat své úkoly.



PRAVIDLA, která platí dodnes

●Za chyby při operaci se nikdo při výkonu neomlouvá, 

ale také při výtce nic nevysvětluje, i kdyby byla 

neoprávněná.

●Všechny omluvy nebo ohražení se vyřizují až po 

skončení operace a mimo sál.

●Patří k nezbytné kázni chirurgické při operaci, že 

nikdo nemocného pod žádnou záminkou neopustí, 

leda že sám náhle  onemocní.

●Operatér nese plnou odpovědnost za celý výkon, 

musí ho proto při operaci všichni bezpodmínečně 

poslechnout. To jej ovšem tím více zavazuje k tomu, 

aby se i ve chvílích napětí co nejvíce ovládal, a druhé 

naopak k tomu, aby s plným pochopením pomáhali 

mu nést jeho velikou odpovědnost za zdraví a život 

nemocného.



Jednou z dominant chirurgického vědomí profesora 

Niederleho bylo, co by si i ten nejdokonalejší a nejmravnější 

chirurg počal, kdyby při něm nestála odborně i lidsky 

příkladná zdravotní sestra – u lůžka i na operačním sále.

Prof. Niederle byl svými schopnostmi, mravním 

přesvědčením, pokorou, lidskostí a postoji k člověku 

samotném, velkou osobností naší společnosti a chirurgie.

Takové osobnosti si je třeba připomínat a snad bude vzorem 

všem začínajícím lékařům, ale i ostatním chirurgům

a zdrav. sestrám.



Celý život se řídil moudrostí Konfucia (čínský 

filozof):

„Jsou tři cesty k získání moudrosti.

První je cesta zkušeností, ta je nejtěžší. Druhá cesta 

je napodobení. Ta je cestou nejlehčí. Třetí je cestou 

přemýšlení. Ta je nejušlechtilejší“.



Děkujeme za pozornost


