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Mimořádnou událostí je jakákoli 
nepředvídatelná událost, která by mohla 
vést k poškození pacienta, k narušení 
normálního fungování operačního sálu 
nebo by mohla představit bezpečnostní 
riziko pro zaměstnance. 



● Záměna pacienta

● Záměna dokumentace

● Pád pacienta

Rizika na operačním sále
rizika při příjezdu do prostor COS



Rizika na operační sále
rizika na daném operačním sále
Rizika na operační sále
rizika na daném operačním sále

● Záměna operované strany

● Pád a sesunutí

● (NE)nalepení neutrální elektrody

● Alergická reakce





Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci
Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

● Pracovní úrazy

● Infekce

● Ionizující záření

● a další...



Při výkonu zdravotnického povolání
  dochází relativně často k úrazům

Hlavní riziko je dáno možností přenosu 
infekčního agens

Mnohdy nedochází k hlášení samotného 
úrazu (Zákon 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví, § 75b)



Nejčastější místo poraněníNejčastější místo poranění

Hodová, S., Balšínková, P., Jedličková  J. Drobné pracovní úrazy na Centrálních operačních sálech I 
ve FN Brno, 2014, Florence

Analýza bodných a řezných poranění na COS I FN Brno, 2006 - 2010
Celkem: 304 úrazů (bodné 247, řezné 57)



● Nechat ránu několik minut krvácet

● Potom cca 10 minut vymývat mýdlem a 
dezinfikovat

● Pokud rána nekrvácí, provést vymývání

● Okolí rány nehmoždit tlakem

● Krytí rány dle rozsahu a druhu poranění

Postup při poranění ostrým 
kontaminovaným předmětem
Postup při poranění ostrým 
kontaminovaným předmětem



Postup při kontaminaci sliznic  
biologickým materiálem

• Oko
– výplach oka pomocí roztoků na bázi 

povidonjodu (Betadine (1:20) nebo Braunol (1:10))

• Sliznice
– neředěný antiseptický prostředek 

(Octenisept, Skinsept mucosa,…)

Zdroj: Dezinfekční program FN Brno



Postup evidence pracovního 
úrazu – FN Brno

Postup evidence pracovního 
úrazu – FN Brno

• Nahlášení vedoucímu pracovníkovi
• Zápis úrazu do databáze
• Návštěva závodního lékaře do 24 hodin 

po vzniku
– zápis do karty zaměstnance
– odběr krve (0 – 3 – 6 měsíců)
– odeslání na další doplňující vyšetření
– HIV+ (podání antivirotik v Centru pro AIDS FN Brno)



Riziko přenosu infekčního 
agens 
Riziko přenosu infekčního 
agens 



ShrnutíShrnutí

• Můžeme:
– Snížit výskyt nežádoucích úrazových dějů 

dodržováním bezpečnostních i bariérových 
ošetřovatelských technik a postupů      

• Nemůžeme:
–  Ovlivnit vyšší moc aneb momentální situaci při 

týmové spolupráci.  Ale…pokusme se.



Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.
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