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Před založením ARO

• V 50. létech 20. století se v naší nemocnici používalo 
    převážně místního znecitlivění, celková anestezie byla na nízké 

úrovni 

• Podával se N20, éter otevřenými způsoby, případně 
    Barbituran i.v.

• V podniku Chirana byly vyrobeny první anesteziologické 
přístroje pro inhalační anestezii

• Počátkem 60 let podával anestezii středně zdravotnický 
    personál, případně nejmladší lékař příslušného oboru



Rozvoj operativy

• zdokonalením anestezie po stránce 
farmakologické, přístrojové a zajištěním 
anestezie odborně školenými lékaři

• 1962 vznik Subkatedry  anesteziologie v rámci 
Katedry chirurgie ILF 



1966

• přijat do naší nemocnice MUDr. Jaroslav Kremel 
jako ordinář pro anestezii, 

• zároveň vedl Jednotku intenzivní péče v rámci 
Chirurgického oddělení na Popské ulici

• zajišťoval pooperační péči



Založení ARO
• 19.3.1969 založeno samostatné ARO pod 

vedením primáře MUDr. Kremela

• zajišťovalo anesteziologické služby postupně pro 
všechny operační obory  

• pod vedením primáře se erudovalo několik 
mladých lékařů, ale jen malá část zůstala oboru 
celoživotně věrná





Lůžková stanice ARO

• na 5-ti lůžkách

• převážně pro chirurgicky nemocné či traumata

• péči zajišťovalo 5 sester v třísměnném provozu





70. léta

• celostátně mohutný rozvoj oboru

• 1971  deklarován obor jako základní s 
dvojstupňovou atestaci

• přijímání a školení další lékaři a sestry

• koncepční záměry oboru bylo obtížné plnit pro 
stísněné prostory a skromné materiální a technické 
zabezpečení 



70. léta II.

• od r. 1975 pracuje oddělení po 19 let pod 
vedením primáře MUDr. Matouška

• ve funkci vrchní sestry se střídají s. Horáková, 
Cibulková, Wágnerová, Bitomská, Ryšavá, 
Binarová



70. léta III.

• v r. 1976 byla při ARO zřízena stanice RZP

• vedením pověřen MUDr. Ticháček, pozdější 
ordinář, po řadě organizačních změn primář 
Záchranné služby  - samostatné zdravotnické 
organizace

• odborný personál téměř kompletně rekrutován z 
lékařů a sester ARO



70. léta IV.

• v r. 1979 oddělení se společně s chirurgii stěhuje do 
rekonstruovaného Pavilonu V na Olomoucké ulici

• zlepšení pracovních podmínek pro personál

• péče o resuscitované pacienty na 5 lůžkách

• i přes jistá zlepšení provozu nové ARO nevyhovovalo 
představám o moderním oddělení ani koncepci oboru



Stěhováni do rekonstruovaného pavilonu V 
společně s chirurgií na Olomoucké ulici



Lůžka resuscitačního oddělení



90. léta
• v polovině 90. let dochází k výrazným personálním změnám 
    nejen ve vedení oddělení, v r. 1993 se vrchní sestrou stává s. 

Binarová

• v r. 1995 se na krátké přechodné období stal primářem MUDr. A. 
Procházka 

• několik lékařů i velký počet sester odchází na jiná oddělení,
    kde jsou pro svou odbornost i zkušenosti vítanou platnou posilou

• v roce 1996 získává nemocnice pro ARO účelovou dotaci,
    díky které je možno již zcela nevyhovující technické zázemí lůžkové 

stanice nahradit novými přístroji – zejména ventilátory a monitory



Přístrojové vybavení lůžkové stanice



90. léta - operační sály

• na operačních sálech přetrvává naprostý 
nedostatek zejména monitorovací techniky

• ztížené pracovní podmínky se daří překonat jen 
s vysokým pracovním nasazením lékařů a sester 
s dopadem na interpersonální i mezioborové 
vztahy.

• ARO opouštějí další erudovaní pracovníci



90. léta - Anesteziologický tým na 
chirurgickém operačním sále 



90. léta – stabilizace stavu a provozu

• od r. 1996 pohotovostní služby zajišťovány 2 
lékaři, což vedlo ke zlepšení v zajištění 
anesteziologických služeb i úrovně péče o 
pacienty na lůžkové stanici, 

• vedením lůžkové stanice byla pověřená MUDr. 
Jana Stypová, která zůstala oboru a opavskému 
ARO věrná až dodnes





90. léta – stabilizace stavu

• od r. 1996 pracuje oddělení pod vedením Prim. 
MUDr. I. Marcalíkové

• přijetím nových lékařů a sester a po jejich 
zaškolení se personální situace stabilizuje

• anesteziologické služby jsou zajištěné v plném 
rozsahu požadavků operačních oborů, konziliární 
činnost je prováděná pro celý ústav 

• je otevřená Ambulance pro léčbu chronické 
bolesti.



Milenium

• v r. 2000 byla zahájená výstavba nových operačních sálu a ARO

• v r. 2002 stěhování do nově postavené budovy na nové lůžkové 
oddělení

• od r. 2002 pracuje oddělení pod vedením Prim. MUDr. P. 
Šípkové

• péče je poskytovaná na 6-ti lůžkách, později na 9-ti lůžkách

• celé ARO oddělení je vybaveno novými přístroji, na lůžkové části 
i na anesteziologické



ARO a operační sály - nové prostory



Další vývoj

• rozvoj regionální anestezie a navýšení počtu 
anestezií

• zavedená do praxe punkční dilatační 
tracheostomie

• ve spolupráci s GPO rozvoj porodnické 
epidurální analgezie, postupně poskytováno 
24h/7d



2007

• od r. 2007 vedení oddělení přebírá Prim. MUDr. B. Hanna

• nově otevřená Anesteziologická ambulance

• na lůžkové stanici zavedená do praxe kontinuální mimotělní náhrada 
funkce ledvin – CVVH (heparin)

• invazivní monitorování hemodynamiky

• terapeutická hypotermie jako součást terapie u pacientů po srdeční 
zástavě  

• postupné navyšování počtu pacientů Ambulance léčby chronické bolesti



Další vývoj
• od r. 2010 do roku 2013 pracovalo oddělení pod 

vedením Prim. MUDr. V. Hrazdíry

• snížení počtu lůžek na 8, snížení počtu nelékařských 
pracovníků

• regionální citrátová antikoagulace při kontinuálních 
eliminačních metodách-CVVHD 

• Metanolová aféra



• od roku 2013 změna ve vedení oddělení

• v r. 2014 se vrchní sestrou stala Mgr. P. Bučková

• zvyšuje se erudice lékařského a nelékařského 
personálu

• výrazný rozmach ultrazvuku v intenzivní péči i v 
anesteziologii



• místnost pro komunikaci s příbuznými 

• od roku 2017 se vrchní sestrou stala Mgr. R. Klímová

• pořízení POCT přístroje (laboratorní diagnostika u 
lůžka pacienta)  

• navýšení počtu přístrojů pro CVVHD



2018
• obnova technického vybavení lůžkové stanice i operačních sálů







2018

• počet hospitalizovaných pacientů - 240

• počet podaných anestezií - 7100

• počet ošetřených pacientů na Ambulanci léčby 
chronické bolesti - 2200



Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem našim předchůdcům 
za skvěle vykonanou práci, za trvalý rozvoj 

našeho oddělení a zlepšování kvality péče o naše 
pacienty.



Děkuji za pozornost
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