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Zásadní problém – nedostatek všeobecných sester

Adaptační proces a programy na jeho podporu mají     

za cíl usnadnit všeobecným sestrám stát se 

profesionálkou a vytvořit jim takové prostředí, které 

podporuje jejich udržení ve zdravotnické instituci 

(Park, Jones, 2010, s. 142–149).

Stabilizace pracovníků znamená dobrý adaptační proces



Délka adaptace pracovníka na OS

• Co musíme vzít v úvahu:

• absolventka

• předchozí pracovní zkušenosti

• vlastnosti, znalosti, dovednosti a schopnosti a délce předchozího zaměstnání a okolnostech 

odchodu 

• Obecně platí, že čím je vykonávaná práce složitější, tím se délka adaptace 

prodlužuje

V ÚVN 10 -12 měsíců, až pak může do služeb



Rozčlenění AP

• Základní – mimo operační sál, přehled o nemocnici

• Všeobecný – obecné znalosti operačního sálu a všech procesů, 

chování

• Speciální – zaměřeno na obor



Základy adaptačního procesu:

pro všechny zaměstnance stejné

• Přijetí do nemocnice – první 3 dny

• Seznámení se s prostředím nemocnice

• Co všechno nemocnice nabízí

• Jaká jsou pravidla

• Jaké služby nabízí



• Personalistika

• Požární ochrana

• Intranet, interní normativní akty

• Kvalita, Akreditace

• Základy komunikace, firemní kultura

• Bezpečnost práce, manipulace s chemickými 

látkami

• Nemocniční hygiena

• Duchovní služba ÚVN

• Bezpečnost areálu, potrubní pošta, trauma 

plán, ochrana os. údajů, prohlídka ÚVN

• KPR

• Vedení zdravotnické dokumentace

• Vedení ošetřovatelské dokumentace

Základy adaptačního procesu – přijetí do nemocnice

• Edukační proces

• Akutní příjem pacienta

• Škola zad

• RDG vyšetření, prohlídka pracoviště

• Laboratorní vyšetření, prohlídka pracoviště

• Periferní vstupy

• Problematika podávání transfuze

• Hodnocení EKG

• Péče o výživu, péče o pacienty s diabetem

• E-learning

• Ošetřovatelský proces

• Manipulace s tlakovými láhvemi a s rozvody 

technických a medicinálních plynů

• Péče o zdravotnickou techniku



Centrální operační sály

• Všeobecná a speciální část AP

• Teoretická část

• Praktická část



1. den na OCOS 

Vypracování a realizace adaptačního plánu



Plán adaptace



Plán zapracování nového zaměstnance



Plán zapracování nového zaměstnance





Přístrojová technika – seznam přístrojů po oborech



Otázky průběžné a na závěr 

AP na OS

• Ověření a vyhodnocení průběhu 

adaptace s následnými 

personálními kroky

• Plán – kopírování směn 

mentorky



Plán zapracování nového zaměstnance



Závěr AP mimo OCOS



Praktická část

Helena Dědková



Ne každá sestra má předpoklady pro práci na OS

•…je to o disciplíně a 

všechno musí mít řád, 

jinak to nemůžete dělat…



Praktická část a její úskalí

Systém práce 

na operačním 

sále a sterilizaci

Seznámení se s 

oddělením –

provoz - rytmus 

OS

Operační 

program

Perioperační 

dokumentace

Absolventka 

vs zkušená 

sestra

Osobnost

ní stránka

„Deníček“



Praktická část a její úskalí

Postupy obecné

Postupy operací

Příprava k operaci 

– obíhající, 

instrumentující

Jak si 

zorganizovat 

práci

Dámský 

kolektiv –

úskalí

Šití, nástroje, 

rouškování, 

implantáty

Kontrola, jestli 

své práci rozumí 

a pochopili ji

Přístrojová 

technika



… a aby se z toho 

člověk nezbláznil a 

všechno to zvládal a 

ustál, tak je potřeba 

mít ještě nějaké 

koníčky, čas 

odpočívat a 

sportovat…



Ukončený proces – zaškolená sestra

• Vydrží a zůstane

• …odchází – po pár 

měsících, po roce, 

3 letech… 



Začátek operačního 

programu



Kniha „Špitál“ od Josefa Veselky

„Ti, kteří medicíně nerozumí, si myslí, že stačí najmout lidi v 
bílých pláštích, k nim koupit pár moderních strojů a výsledky 
se automaticky dostaví. 

Medicína se však podobá sportu. Kdo chce podávat nejlepší 
výkony a hrát Ligu mistrů, musí kolem sebe mít nejlepší lidi, 
každodenně trénovat a i tak se k úspěchu občas protrápí.

Zkušení doktoři to stejně jako sportovci dávno vědí“. 



Děkujeme za pozornost


