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Rizika na operačním sále

 bezpečný provoz

 dodržování bariérového ošetřovatelského 
režimu, s tím související režimová opatření

 bezpečnost pacienta

 



Stavební a provozní uspořádání sálů 
 maximální bezpečnost provozu

 hygienicko-epidemiologické podmínky

 stavebně-technická a technologická 

řešení operačních sálů



 umístění mimo hlavní 

činnost 

 ve vyšších patrech 

centrální budovy

 v bezpečném a čistém 

prostředí

 uzavřený stavební 

celek bez přístupu 

běžného provozu



Zajištění aseptických podmínek
na operačních sálech

 laminární proudění 

 klimatizace

 pravidelná výměna a kontrola hepafiltrů

 snížení prašnosti na OS

 minimální počet personálu na OS

 dodržování režimu zavřených dveří

 teplota 20-21 stupňů

 vlhkost 45-55 %



Bariérový ošetřovatelský režim

 systém pracovních a organizačních opatření, které 
mají zabránit vzniku a šíření nozokomiálních nákaz

 asepse je základem na operačních sálech všech 

oborů

 v traumatologii je nezbytné dodržování přísných 

aseptických kautel 

 infekce v kostní operativě je nejzávažnější a  

nejhůře řešitelnou komplikací



Rozdělení operačního traktu dle zón čistoty

Ochranná zóna
Čistá zóna

Sterilní zóna

Odsunová zóna



Používání ochranných pomůcek



Používání operačního oděvu a obuvi



Používání jednorázových 
pomůcek

Dodržování pravidel pro 
hygienu rukou – HMR, 
HDR, CHDR 



A jak by to vypadat nemělo!

 otevřené dveře na OS

 nošení šperků, hodinek, mobilních telefonů na OS

 nevhodné oblečení – fleecové vesty, plátěné 
čepice

 křížení zón čistoty

 nesprávné nasazení ústenky a čepice

 noviny, knihy, kabelky na OS

 přítomnost nadbytečného personálu

 nepřítomnost povinného personálu





Neočekávaná rizika na operačním sále 
a) ze strany pacienta

 záměna pacienta – vícestupňová kontrola

 záměna operované strany – vertifikační protokol, 
check list

 alergická reakce – ústně x dokumentace

 zapomenutý nástroj, rouška

 popálení

 pád, sesunutí

 otlačení, ischemie



Kontrolní list - check list



b) ze strany přístrojového vybavení
 nefunkčnost elektrokoagulačního 

přístroje

 nefunkčnost operačního stolu

 selhání RTG přístroje

c) ze strany perioperační sestry
 chybění implantátu

 nesprávné operační síto – záměna síta



Závěr

 Práce na operačním sále je velmi 
náročná. Ve velké míře závisí na 
profesionálním přístupu zdravotníků, 
jakým způsobem se staví k již 
zmíněným rizikovým situacím, které 
mohou nastat.



Děkuji za pozornost
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