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Benefity mladých lékařů
• Odborná stáž na pracovišti před dokončením studia
• Náhled do pracovního prostředí a kolektivu
• Nemají problém se zvládnutím anesteziologických přístrojů



Mladý lékař  -  zkušená sestra

Maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního 
rozhodnutí

Potýkáme se 
• Manuální zručnost - nesoulad rukou ( lékař – sestra)
• Prodloužený čas při uvádění do anestézie a probouzení
• Nedostatek důvěry ze strany operačního týmu
• Opouštění sálu na nezbytně nutnou dobu
• Myslet dopředu a vykrýt případné nedostatky

Předejít možným komplikacím



Předat informace o pacientovi
Komunikační zásady
• Co připravit k zajištění pacienta
• Zvláštnosti pacienta – záznam z anesteziologické ambulance
    (malé děti nesdělí)
• Jaký je plán  postupu – co uděláme jako první, druhou věc…
• Co můžeme očekávat v průběhu operačního výkonu



Chyby při volbě a dávkování léků

Pohled sestry
• Jak diplomaticky sdělit, že velikost ordinované dávky není správná ?
    (přítomnost operačního týmu)
• Mám podat nesprávnou dávku ?
• Zpětná vazba ?



 Komunikační zadání
„tři požadavky v jedné větě..“

Pohled sestry
• Který z nich mám udělat nejdřív ?
• Udělám si to podle mých představ, jak jsem zvyklá ?
• Jak to dělají zkušení lékaři ?



Komunikační zadání

• Ordinace léků v ml – v mg (dáme dvojku sufenty)..

• Zřetelně mluvit přes operační roušku



Každý jednou povolí…

• Startovní čára různé délky
• Lékař přeroste svoji sestru



 Komplikace při osamostatnění lékaře

• Nesprávné přečtení a vyhodnocení situace

• Následný řetězec komplikací

• Včasné přivolání pomoci

• Využít zkušenosti sestry



Poděkování sestře závěrem

Sestra v akci  -  jedny ruce  jedny nohy



7 divů anesteziologie..

Pro odlehčení tématu…
• Skvěle uspat, skvěle probudit, přitom čelist nevyhodit

• Chmury zahodit, plyny nahodit, hlavu zaklonit

• Vatru přisunout, rouru zasunout

• Propofol, sukcinyl, laryngospasmus
    Kde člověk zažije takový orgasmus

• S chirurgem se vyladit a umět mu poradit
    Největší adrenalin je, když ti chirurg extubuje

• Buzení bez vztekání, kopání a vzlyků
    Chce zkušenost a velkou kliku

• Tlaky, akce, saturace – naše správná reputace



Děkuji za pozornost
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