
Je to nutné?Je to nutné?Je to nutné?Je to nutné?

Mgr. Kateřina OpálkováMgr. Kateřina Opálková

Ilona DrápelováIlona Drápelová

Centrální operační sály (úrazová chirurgie) FN BrnoCentrální operační sály (úrazová chirurgie) FN Brno

XI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařstvíXI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství



Konfliktní situace na OSKonfliktní situace na OSKonfliktní situace na OSKonfliktní situace na OS



Význam pojmuVýznam pojmuVýznam pojmuVýznam pojmu
 z lat. z lat. conflictumconflictum
 srážkasrážka nebo střet   nebo střet  
 činí rozhodnutíčiní rozhodnutí
 provozní řád stanovuje pravomoci a odpovědnostprovozní řád stanovuje pravomoci a odpovědnost
 je průvodním jevem sociálního životaje průvodním jevem sociálního života



Proč?Proč?Proč?Proč?

PersonálPersonál
 Profesionalita – Profesionalita – příchod, úprava…příchod, úprava…

 Emoce – nevrlost, únava, …Emoce – nevrlost, únava, …
 EtikaEtika
 KomunikaceKomunikace



Externí faktoryExterní faktory

Firmy
Servis
Zápůjčky instrumentárií – nejlépe hned

http://galeriatomaszow.pl/bezplatne-szkolenie/


Multioborová spolupráceMultioborová spolupráce

 Sál >< oddělení, ambulance, oddělení 
urgentního příjmu

 ARO
 NLZP – sanitáři
 Centrální sterilizace

http://alenajachimova.cz/wp-content/uploads/2014/08/3-4e0c6c7e353a1.jpg


RTGRTG

Vedoucí úloha laboranta – kontrola 
ochranných pomůcek
Ochranné pomůcky  - límec a brýle (nepovinné)

Bezpečnostní vzdálenost – nově < 2,5 m
Znalost atomového zákona ?!
Poloha RTG



Faktory prostředí na OSFaktory prostředí na OS

HlukHluk
SvětloSvětlo
KlimatizaceKlimatizace
Teplota Teplota 
DveřeDveře
PersonálPersonál
Bariérový ošetřovací režimBariérový ošetřovací režim



Materiální a přístrojové vybaveníMateriální a přístrojové vybavení

 Operační pole  - příprava
 Operační stoly
 Instrumentárium – vysoké nároky na erudici sester – 

135 traumatologických sít

 Přístroje
 Navigace (odpovědnost)

https://twitter.com/emilyanneflimf1


Zásady BOZPZásady BOZP

Operační prádlo
Obuv
Polohování pacienta



Provozní problematikaProvozní problematika

 Operační týmy
 Přidávání operačních výkonů
 Typ anestezie
 Přetahování programu do ÚPS – akutní operativa?!
 Tlak na maximální využití sálů – otevřít další sál?!
 Pauza na oběd…
 Timing operace a délka výkonů – neplánované zdržení
 Komunikace s vedením ?!
 Inkoherence směn personálu – nedostatek personálu
 Pooperační směrování pacienta



ZávěrZávěrZávěrZávěr

 Komunikace
 Spolupráce
 Konsensus
 Tolerance
 Empatie



Něco k zamyšleníNěco k zamyšleníNěco k zamyšleníNěco k zamyšlení

><><



… a nebo se jít prostě někam schovata nebo se jít prostě někam schovat… a nebo se jít prostě někam schovata nebo se jít prostě někam schovat



Týmová práce na OPTýmová práce na OP

Učit se znamená objevovat to, co už víš.Učit se znamená objevovat to, co už víš.

Konat znamená demonstrovat, že to víš.Konat znamená demonstrovat, že to víš.

Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí 
stejně dobře jako ty.stejně dobře jako ty.

Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“Všichni jsme zároveň žáci, praktikanti a učitelé.“

Richard Bach
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