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Abstrakt 
 

Bakalářská práce je zaměřena na historii profese sálové sestry, a to od roku 1953 po 

současnost, a to především na vývoj a změny pracovní náplně sálové sestry a moţnosti 

jejího vzdělávání. 

V teoretické části práce jsou objasněny základní pojmy s tématem související, jakými jsou 

například perioperační péče, náplně práce sester na operačním sále, přístrojové vybavení 

operačních sálů aj. Práce je zaměřena na vyvíjející se rozdíly v náplni práce a 

kompetencích sálových sester v průběhu celého období vzhledem mimo jiné i k narůstající 

potřebě porozumět technickému vybavení operačních sálů a jeho provozu. 

Cílem této bakalářské práce je zmapovat vývoj vzdělávání a právní regulace 

instrumentářek. Druhým cílem je zjistit, jaké jsou rozdíly v charakteru práce sálových 

sester dnes a před 50 lety. 

Bakalářská práce vyuţívá kvalitativních výzkumných metod, a to metodu historickou a 

metodu řízených rozhovorů. Zpracovává archivní dokumenty a soudobou literaturu, která 

byla podle moţností doplněna o rozhovory s pamětníky (sestrami, ev. lékaři, dalšími 

zdravotnickými pracovníky).  

Bakalářská práce poukazuje na změny především ve vzdělání, a to hlavně vznik střediska 

pro další vzdělávání v Brně. Dále ukazuje na fakta týkající se právní regulace 

instrumentářek. 

Klíčová slova: perioperační péče, operační sály, sálová sestra, instrumentářka, operační 

kompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt  

Bachelor thesis is focused on the history of the profession operating nurses, from 1953 to 

the present, primarily on the development and changes in workload of operating nurses at 

this time period and educational possibilities.  

The theoretical part explains the basic concepts of the theme, such as perioperative care, 

job descriptions of the staff in the operating theatre, operating theatre equipments et cetera. 

The thesis is focused on the differences development in the workload and competencies of 

the operating nurses throughout the entire period, and the increasing need to understand the 

technical equipment in the operating theatre and its operation.  

The aim of this thesis is to map the development in the education and legal regulation for 

the operating nurses. The second objective is to determine the differences in the character 

of the operating nurses’ work nowadays and 50 years ago.  

Bachelor's thesis is theoretical and practical nature.  

To meet the goals and answer research questions was chosen the form of qualitative 

research, studying of archival documents and the period literature, which has been within 

the options complemented with structured interviews with witnesses (nurses, even. doctors, 

and other health care professionals).  

Keywords: perioperative care, operating rooms, theatre nurse, the operationa lcompetence 
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ÚVOD 

„Instrumentování se nelze naučit z knihy, neboť je otázkou cviku a zkušeností“
1 

Tématem mé bakalářské práce je „Vývoj náplní práce sálové sestry napříč půl stoletím“. 

Toto téma jsem si vybrala, protoţe práce na operačním sále je mi velmi blízká. Jako 

instrumentářka nepracuji dlouho, jen osm let, ale i tak mi tato práce přirostla k srdci a její 

historie mě velmi zajímá. 

Kdyţ jsem se ptala své kolegyně, která jako instrumentářka pracuje jiţ 40 let, co jí na této 

práci naplňovalo, bylo mi řečeno, ţe je to právě práce v týmu, ve své době určitá prestiţ a 

snaha se seberealizovat. I já si myslím, ţe pro tuto profesi je velice důleţitá práce v týmu a 

soudrţnost celé operační skupiny. Vţdyť lékař se musí spolehnout na pravdomluvnost a 

profesionalitu instrumentářky a instrumentářka se spoléhá na znalosti a medicínskou 

zručnost operatéra. Dále spolupráce s anesteziologem, anesteziologickou sestrou a 

zbytkem personálu, který je nedílnou součástí této sehrané skupiny. 

Ve své práci jsem se zaměřila na vývoj profese instrumentářky od roku 1953 a moţnosti 

další seberealizace a vzdělávání. Tento předěl jsem zvolila z důvodu určitých změn 

v oblasti náplně práce a ve vzdělání instrumentářek.  V roce 1953 vydává ministerstvo 

zdravotnictví vyhlášku č. 40/1953 Úředních listů (dále jen „ Ú. l“), o odborné způsobilosti 

a odborné výchově středních a niţších zdravotnických pracovníků
2
, která poprvé upravuje 

další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. V roce 1960 vzniká institut pro 

další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. Po roce 1989 nastaly změny jak 

v oblasti politických změn, tak i v oblasti vzdělávání instrumentářek. Změna se týkala 

hlavně v konání přednášky a zkoušky politické a ideologické, která po roce 1989 se jiţ 

nevykonávala. V roce 2004 je vydán nový zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a 

uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, a tím i změny 

související k výkonu práce instrumentářky. 

Na základě těchto změn jsem si stanovila tyto výzkumné otázky:  

 Kdy začala být profese instrumentářky regulovaná právem?  

 Jaká byla příprava prvních instrumentářek, čistě praktická, nebo i 

teoretická?  

 Jaké byly kompetence prvních instrumentářek, zahrnovaly i činnosti při 

anestezii?  

 Jak se vyvíjely kompetence sester při sterilizaci?  

 Jak se vyvíjelo vzdělávání od roku 1953 do současnosti? 
                                                      
1
 NIEDERLE, Bohuslav. Práce sestry na operačním sále. 4., doplň.  A zcela přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 

1986. 
2
 Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 40/ 1953 Ú. l., o odborné způsobilosti a odborné výchově středních a 

niţších zdravotnických pracovníků 
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V bakalářské práci jsem vyuţila kvalitativních výzkumných metod a historickou analýzu. 

K získání podstatných informací, bylo zapotřebí nastudovat velké mnoţství literatury, a to 

především soudobou odbornou literaturu. Knihy a časopisy jsem vyhledávala 

v knihovnách, archivech a antikvariátech. 

Bylo také zapotřebí vyhledat staré sbírky zákonů a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. 

Dále pro mě byla velkým přínosem spolupráce s Jindrou Pavlicovou, bývalou hlavní 

sestrou Ministerstva zdravotnictví, a PhDr. Hanou Peltrámovou, která i přes svůj vysoký 

věk je neuvěřitelně bystrá. 

Paní PhDr. Hana Peltrámová sama začínala svojí profesní kariéru jako zdravotní sestra, a 

to na neurologickém oddělení. V roce 1947 studovala ošetřovatelství a stala se 

diplomovanou ošetřovatelkou a v pozdějších letech vystudovala vysokou školu a pracovala 

na Ministerstvu zdravotnictví. 

I přes nastudování literatury a rozhovory s PhDr. Peltrámovou a paní Jindrou Pavlicovou 

bylo zapotřebí vědět názor instrumentářek z praxe, které ve své profesi jiţ mnoho zaţily.  

Samotný název pro označování sestry pracující na operačním sále se za dané období 

vyvíjel. Před padesáti lety se sestry pracující na operačních sálech nazývaly sálové sestry 

nebo bylo velice často pouţívané označení instrumentářky. Změna názvu je znatelná i na 

vysvědčení, která se sestrám udělovala po absolvování pomaturitního specializačního 

vzdělávání. Vysvědčení jsem uvedena v příloze mé práce.  

Do roku 2006 bylo moţné studovat pomaturitní specializační studium instrumentování na 

operačním sále podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.
3
Dle zákonu č. 96/2004 Sb.

4
, o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, byla jiţ 

sestra pracující na operačním sále označována jako sestra pro perioperační péči. Výraz 

perioperační plně vystihuje práci na operačním sále, předoperační péče, péče v průběhu 

operace- pooperační péče. 

 

 

 

. 

 

 

                                                      
3
 Vyhláška č. 77/ 1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 

4
  Zákon č. 96/ 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činností související s poskytováním zdravotní péče v platném znění. 

Novelizován jako zákon č. 105/ 2011 Sb. 
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1. OBDOBÍ 1953 - 1960 

1. 1 České zdravotnictví v letech 1953 - 1960 

Po druhé světové válce došlo k celé řadě společenských změn, které vyvrcholily událostmi 

roku1948. Došlo ke změnám ve všech oblastech ţivota, výjimkou nebylo ani zdravotnictví. 

Přišla radikální přestavba našeho zdravotnictví. Zestátnění a centralizace zdravotnického 

systému a jeho institucí, včetně vědeckých a výukových, na přelomu čtyřicátých a 

padesátých let stály na počátku budování tzv. socialistického zdravotnictví se všemi jeho 

deklarovanými úspěchy i zakrývanými nedostatky. 

V důsledku válečných ztrát a poválečného odsunu Němců se počet obyvatel českých zemí 

sníţil k roku 1946 na necelých devíti milionů (oproti jedenácti milionů v roce 1944). Tento 

pokles a další migrace ve druhé polovině čtyřicátých let, ovlivnily mj. věkové sloţení 

obyvatelstva, coţ se následně projevilo také ve struktuře výskytu nemocí, příčinách úmrtí i 

potřebách zdravotnictví. 

Rychlý pokles úmrtnosti a podstatné zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva lze právem 

přičíst ke kladům poválečného zdravotnictví. Kojenecká úmrtnost, jeden z hlavní ukazatelů 

kvality zdravotnického systému, poklesla z 87 ‰ 1945- 1949 na 30 ‰ koncem šedesátých 

let. Povinné očkování proti tuberkulóze pomohlo tuto nemoc postupně zkrotit a spolu 

s dalšími infekčními nemocemi dýchacího a trávicího ústrojí odsunout v ţebříčku příčin 

úmrtí na niţší příčky. Nahradil je ovšem trend onemocnění srdce, oběhové soustavy a 

zhoubnými nádory. Výrazným úspěchem bylo naprosté vymizení dětské obrny v důsledku 

očkování z konce padesátých let. 

Koncepční změny se v oblasti zdravotnictví prosazovaly pomaleji, v závislosti na 

rostoucích rozporech v rámci národně-frontovního politického systému. Zdravotní politika 

nejvlivnější strany KSČ byla z velké části zaloţena na projektech vypracovaných během 

války komunistickými lékaři. Vehementně propagovala sovětské vzory. Zdravotnictví 

mělo být sjednoceno, řízeno státem a budováno plánovitě v souladu se současným stavem 

lékařské vědy, se zvláštním zřetelem na preventivní péči. 

Rozhodující zlom nastal s převzetím veškeré moci ve státě komunistickou stranou v únoru 

1948
5
. Aţ tzv. Ústava 9. Května ve svém § 29

6
zakotvila právo kaţdého na ochranu zdraví 

a právo všech občanů na léčebnou péči.
7
 

1. 2 Vzdělávání středních zdravotnických pracovníků 

V roce 1946 bylo v českých zemích 32 škol pro ošetřovatelky. Dvě z nich byly určeny pro 

dětské ošetřovatelky, jedna Vyšší ošetřovatelská škola v Praze pro vedoucí sestry. Školy 

                                                      
5
 SVOBODNÝ, Petr — HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004. 

ISBN: 80-7254-424-1 
6
 Ústavní zákon č. 150/ 1948 Sb., ze dne 9. Května 1948, Ústava Československé republiky 

7
 PROŠKOVÁ, Eva. Právní regulace k výkonu zdravotnických povolání na území České republiky. Olomouc, 

2015. Disertační práce. Univerzita Palackého. 
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v této době nebyly členěny na obory.
8
V roce 1955 bylo 85 škol s celkovým ročním počtem 

téměř 4000 absolventek.9 

Školským zákonem č. 95/1948 Sb., zákon o úpravě jednotného školství
10

byla zavedena 

jednotná soustava obecného a odborného vzdělávání. Mezi vyššími odbornými školami 

byly také školy pro sociální a zdravotní sluţbu. V roce 1949 přešlo jejich řízení na 

Ministerstvo školství.
11

 Škol bylo 143, ale počet absolventů byl velmi nízký a pokrýval 

zhruba jen 26% potřebu kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví. 

V roce 1951 byly vyšší sociální školy přejmenovány na střední zdravotnické školy a 

studium zkráceno ze čtyř let na tři roky.
12

 Tříleté studium bylo jen přechodné a absolventi 

těchto škol nesli označení „diplomovaný/á“. První dva ročníky měly společný základ, další 

dva představovaly specializovanou způsobilost podle zvoleného oboru ošetřovatelka, 

dětská sestra, zdravotní pracovnice, sociální pracovnice, porodní asistentka, zdravotní 

laborant, zubní laborant, pracovnice v oblasti výţivy.
13

 

Obsahem výchovy zdravotnických škol bylo organické spojení výchovy a výuky s praxí ve 

zdravotnických zařízeních. 

Praktický výcvik a výuka v ošetřovatelské technice zaujímala zhruba jednu třetinu 

celkového vyučovacího a výchovného procesu. Praktický výcvik byl zajišťován na 

školních stanicích. Školní stanice měla ţákyním vštěpovat správné praktické dovednosti, 

zručnost a pracovní návyky. 

Aby byly zajištěny základní podmínky pro praktický výcvik, vydalo ministerstvo 

zdravotnictví v roce 1957 organizační řád školních stanic, který vymezoval povinnosti škol 

i vedení ústavů národního zdraví vůči pracovištím, která slouţila jako základny pro 

praktický výcvik ţáků zdravotnických škol(Přímá instrukce reg. č. 108Úp-1957.
14

 

 

1. 3 Vzdělávání instrumentářek  

Je zřejmé, ţe charakter práce setry na operačním sále byl zcela odlišný od ostatní 

ošetřovatelské péče, a tudíţ vyţadoval dalších vědomostí a dovedností. Jiţ v roce 1954 

uváděl známý chirurg Bohuslav Niederle ve své publikaci „Práce sestry na operačním 

                                                      
8
 PROŠKOVÁ, Eva. Právní regulace k výkonu zdravotnických povolání na území České republiky. Olomouc, 

2015. Disertační práce. Univerzita Palackého 
9
 VYŠOHLÍD, Josef. Profil, školení a doškolování středních zdravotnických pracovníků. Československé 

zdravotnictví. 1955, roč. 3, č. 12, s. 651- 660. ISSN: 0009- 0689 
10

 Ústavní zákon č. 150/ 1948 Sb., ze dne 9. Května 1948, Ústav Československé republiky 
11

 Zákon č. 95/ 1948 Sb., ze dne 21. Dubna 1948, o základní úpravě jednotného školství 
12

 PELTRÁMOVÁ, Marta. O socialistického zdravotníka: rozhovor. Zdravotnická pracovnice, 1975, roč. 25, 

č. 1, s. 5-8. ISSN: 0049- 8572 
13

 PROŠKOVÁ, Eva. Právní regulace k výkonu zdravotnických povolání na území České republiky. 

Olomouc, 2015. Disertační práce. Univerzita Palackého 
14

 ŠVEHLOVÁ, K. Problémy výchovy, výcviku a doškolování středních zdravotnických pracovníků. 

Zdravotnické školy- školní stanice- doškolování. Československé zdravotnictví, 1959, roč. 7, č. 9, s. 542- 

551. ISSN: 0009- 0689 
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sále“, ţe operační sestry se teprve vlastní zkušeností a pomocí starších kolegyň seznamují 

s prací na operačním sále. 

Do roku 1953 nebylo nikde uvedeno, jak se instrumentářka má vzdělávat. Sestry 

instrumentářky byly vybírány podle dosavadních zkušeností na oddělení, a to primářem či 

vrchní sestrou. 

Co se týče literatury, bylo jí velice poskromnu. První odbornou publikací, specializovanou 

přímo pro sestry instrumentářky, byla kniha od prof. MUDr. Bohuslava Niederleho „Práce 

sestry na operačním sále“, která se v letech 1954 a 1956 dočkala dvou vydání. 

Bohuslav Niederle promoval v Praze na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a v roce 

1966 se stal profesorem. Aţ do roku 1974 působil jako přednosta chirurgie městské 

nemocnice v Praze -Motole. V roce 1999 byl pasován na Rytíře českého lékařského stavu. 

Věnoval se chirurgii v plné šíři, včetně neurochirurgie, ortopedie, urologie, a prosazoval 

její nedělitelnost v čemţ mu však vývoj, nedal za pravdu. Jeho doménou byla břišní 

chirurgie a operace štítné ţlázy.
15

 

Další z knih byla „chirurgie pro ošetřovatelky“, kterou napsal prof. MUDr. Emerich Polák. 

Emerich Polák byl zakladatel vinohradské chirurgické školy. Po promoci v roce 1924 

nastoupil na II. chirurgickou kliniku ke skvělému chirurgovi profesorovi Rudolfu 

Jedličkovi. Habitován byl v roce 1934. Rok na to se stal primářem chirurgického oddělení 

Vinohradské nemocnice. Mladý docent Polák rozvinul své schopnosti a vybudoval 

vynikající moderní chirurgické zařízení. Polákovou specialitou byla hrudní chirurgie, 

operace štítné ţlázy a urologie. Pokoušel se zavést i kardiochirurgii, ale na patřičné 

vybavení chyběly finanční prostředky.  

Za války ukrýval řadu pacientů před hrozícím zatčením, medikům, kterým byly zavřeny 

školy, zase umoţňoval pracovat na svém oddělení. V roce 1945 byl jmenován 

mimořádným a v roce 1955 řádným profesorem. V roce 1952 se jeho oddělení stalo 

Chirurgickou klinikou Lékařské fakulty hygienické UK. Polák byl uznáván jako virtuózní 

chirurg a výtečný učitel, je autorem řady monografií.
16

 

A samozřejmě nemohu zapomenout na vynikajícího chirurga prof. MUDr. Arnolda Jiráska, 

který napsal „Ošetřování chirurgických nemocných“, kniha byla vydána v roce 1938, 1945 

a 1950. 

Arnold Jirásek byl český lékař, chirurg a vzdálený příbuzný českého spisovatele Aloise 

Jiráska. V roce 1927 byl jmenován přednostou 1. Chirurgické kliniky. Ihned po jeho 

nástupu do funkce zavládla na klinice přísná kázeň a začaly se projevovat některé temné 

stránky jeho osobnosti, ke svým pacientům se choval naprosto příkladně, své si s ním 

ovšem zakusilo mnoho jeho kolegů, z nichţ nejeden kliniku opustil právě kvůli sporům 
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s ním.  Navzdory všem svým povahovým rysům zůstal vzácným člověkem, který toho 

během ţivota mnoho vykonal a jemuţ patří čestné místo v dějinách českého lékařství 

zejména pak chirurgie.
17

 

Dále si vytvářely instrumentářky na stroji psané postupy operací (skripta), která si 

předávaly ze zkušené instrumentářky na novicku. Vše to byly uspořádané a sepsané 

zkušenosti z operací a postupy operací. 

Z časopisů, které pravidelně vycházely v tomto období, byl nejznámější odborný časopis 

„Zdravotnická pracovnice“. Ta vycházela od roku 1951 do roku 1989. 

Moţností vzdělávání instrumentářek, ale i zdravotních sester byly různé kurzy, která pro 

lékaře a zdravotní sestry pořádala zdravotnická zařízení. Byl to například kurz chirurgické 

ošetřovatelské péče v Kroměříţi, který se konal 16. února 1952 a byl to kurz dvoudenní. 

Kurzu se účastnilo přes 80 sester chirurgických oddělení, vrchní sestry, sestry pracující na 

oddělení a instrumentářky. Byly to sestry ze zdravotnických středisek, gynekologií a 

odborové správkyně a instruktorky vyšších zdravotnických škol. Program kurzu byl sloţen 

z odborných témat, jako je „chirurgické oddělení, práce ošetřovatelky. Dále se přednášely 

přednášky o popáleninách, poúrazovém a operačním šoku, o transfuzích. Poslední den 

kurzu si sestřičky prohlédly chirurgické oddělení nemocnice a následovalo hodnocení 

celého školení a prostor k otázkám.
18

 

V roce 1953 vydává ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 40/1953Ú.l.
19

, o odborné 

způsobilosti a odborné výchově středních a niţších zdravotnických pracovníků. 

Před touto vyhláškou přijímala zdravotnická zařízení i pracovníky bez jakékoliv 

kvalifikace, kteří pak v praktické práci si osvojovali vědomosti nutné k výkonu povolání. 

K odstranění tohoto problému a zabezpečení soustavné, plynulé a hodnotné péče o člověka 

kvalifikovanými pracovníky stanovovala vyhláška podmínky pro získání odborné 

způsobilosti středních a niţších zdravotnických pracovníků, určovala, kteří absolventi škol 

a kurzů mají odbornou způsobilost pro výkon povolání, a umoţňovala i ukládat těm, kteří 

tuto odbornou způsobilost nemají, získání odborné způsobilosti bez přerušení zaměstnání. 

Vyhláška dále rozebírala podmínky, podle kterých se umoţňovalo jak pracovníkům bez 

předchozí ho odborného školení, tak i absolventům krátkodobých kurzů, získání odborné 

způsobilosti v doškolovacích kurzech. Tyto kurzy byly pořádány v závodních školách 

práce. Ti, kteří neabsolvovali doškolovací kurz, nemohli nadále vykonávat povolání 

středního zdravotnického pracovníka. Bylo téţ nepřípustné přijímání nekvalifikovaných 

pracovníků na ta místa, která vyţadovala odbornou způsobilost. Závodní školy práce měly 

od ministerstva zdravotnictví (dále jen„MZ“) přesně dané osnovy, kterými se měly řídit. 
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Ve specializovaných kurzech a na školících místech se umoţňovalo středním 

zdravotnickým pracovníkům, aby podle plánu potřeby si získali specializaci pro práci 

v určitém úseku (např. instrumentářky na operačním sále, zdravotní sestry v závodech). 

Specializační kurzy byly dvou -aţ šestiměsíční a organizoval je školský odbor ministerstva 

zdravotnictví. Posluchači těchto kurzů museli být plně kvalifikování střední zdravotničtí 

pracovníci, kteří měli dobrou pracovní morálku a opravdový zájem o obor a chtěli se mu 

věnovat. Ředitel ústavu doporučil uchazečky zdravotnímu odboru rady příslušného 

krajského národního výboru (dále jen„KNV“), který schválil výběr a ţádosti pracovníků. 

Posluchač po celou dobu kurzu zůstával zaměstnancem ústavu, který jej vyslal. Po návratu 

z kurzu byl ústav povinen zařadit pracovníka na takové pracoviště, pro které byl vyškolen. 

Účast na kurzu pro účastníka kurzu neznamenala ţádné finančním zatíţení, účastníci 

dokonce pobírali po dobu jeho trvání takový plat, jako na svém předcházejícím pracovišti. 

Kurzy pro operační sestry/instrumentářky byly dvouměsíční. Zde se sestry začátečnice (s 

praxí na oddělení) seznamovaly teoreticky i prakticky se základy operační techniky 

(operačními postupy), s instrumentování při operacích a s celou problematikou provozu 

operačních sálů.
20

 

Ke zkoušce ukončující specializační vzdělávání zdravotních sester na instrumentářky 

pracující na operačním sále se podle vyhlášky č. 40/1953 Ú. l
21

., o odborné způsobilosti 

středních a niţších zdravotnických pracovníků, mohla přihlásit jen ta sestra, která byla 

povaţována za plně kvalifikovanou podle vyhlášky a která měla nepřetrţitou praxi na 

chirurgickém, ortopedickém nebo gynekologickém operačním sále, sestry z operačních 

sálů ostatních oborů (ušní, nosní, krční, oční, stomatochirurgických apod.) musely prokázat 

pětiletou praxi na operačním sále, z toho nejméně půlroční praxi na chirurgickém 

operačním sále. 

Po úspěšném sloţení zkoušky obdrţela kaţdá sestra osvědčení o specializaci 

instrumentářky na operačním sále. 

Obsah přípravy instrumentářek lze dovodit pouze z otázek ke zkoušce pro specializaci 

zdravotních sester na instrumentářky pracující na operačním sále, která uvádím v příloze. 

Vyhláška také ukládala povinnost zdravotnickým zařízením pořádání pravidelných 

seminářů. Tyto semináře měly za úkol  prohloubení úzké spolupráce lékařů se středními 

zdravotnickými pracovníky.
22

 

Vrchní sestry instrumentářky měly moţnost se během roku účastnit krajských konferencí 

instrumentářek, kde absolvovaly různé doškolovací dny v určeném zdravotnickém ústavu. 

Účelem bylo osvojit si nové techniky při některých výkonech a práci s novými přístroji. 
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 Jak mi PhDr. Hana Peltrámová prozradila v době, kdy se začínala angaţovat na poli 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, tak v sousední Německé demokratické republice 

měly značné problémy se systémem vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. 

Školní představitelé této země se snaţili napodobit systém vzdělávání sester od systému 

vzdělávání v Československu. Dokonce byla paní doktorka pozvána do Německa a 

odměněna za svoji píli v oblasti školství. 

Například ve Slovinsku mezi lety 1959 - 1972 nebylo ţádné organizované vzdělávání 

sester instrumentářek. První sesterský kurz se konal v Lublani v letech 1946 aţ do roku 

1959 pod vedením sestry Livie Merlak. Sestry instrumentářky procházely jen jakousi 

třídenní teoretickou a praktickou zkouškou bez ohledu na úroveň předchozího vzdělání. 

Velký milník ve Slovinském vzdělávání sálových sester znamenal vstup do EORNY v roce 

1996.
23

 

 

1. 4 Organizace práce instrumentářek 

V tomto období se dbalo na precizní organizaci práce a vytvářely se pracovní rozvrhy a 

plány. 

Denní práce instrumentářek byla určena přesným operačním programem, který zpravidla 

sestavoval první asistent oddělení. Sálové sestry musely obdrţet program písemně co 

nejdříve, pokud moţno jiţ odpoledne den před operací. V operačním programu bylo 

uvedeno jméno operovaného a ošetřovací jednotka, druh výkonu, anestezie a jméno 

operačního souboru, důleţité proto, ţe operatéři a asistenti mívali svá osobitá přání. Dále 

se na programu uvedl den a začátek první operace.
24

 

Sestra na operačním sále vykonávala veškerou ošetřovatelskou práci spojenou s přípravou 

a prováděním operace. Svou práci si organizovala tak, aby veškerá příprava k operaci byla 

provedena před příchodem operatéra, bezprostředně připravovala nemocné k operaci a 

dbala o to, aby nemocní byli i duševně dobře připraveni na operaci. Ošetřovala nemocné 

bezprostředně po operaci a svěřovala ho do péče zdravotní sestry na oddělení. Zajišťovala 

přípravu prádla, roušek, tamponů, obvazového materiálu a instrumentáře pro operaci a 

prováděla jejich bezpečnou sterilizaci. Připravovala léky k anestezii, destilovanou vodu a 

sterilní vodu a fyziologický roztok pro operaci a roztoky k ukládání nástrojů a šicího 

materiálu. Asistovala při operacích, obstarávala během operace doplňování operačního 

materiálu, manipulaci s operačním stolem, připravovala injekce apod. Udrţovala operační 

sál v úzkostlivé čistotě, tak, aby jej bylo moţno ihned pouţít k bezodkladným operacím.  

Zajišťovala a účastnila se pravidelného čištění sálů i přilehlých místností, jejich správné 

vytopení a větrání. Osobně odpovídala ze sterilitu veškerého operačního materiálu a 

prádla, kontrolovala sterilizaci kontrolními testy. Zajišťovala pravidelný odběr vzorků 
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sterilizované vody, fyziologického roztoku a veškerého materiálu k mikrobiologickému 

vyšetření. Odpovídala za inventář na operačních sálech, za doplňování spotřebního 

materiálu, zařizovala opravy a broušení chirurgických nástrojů. Dbala na to, aby na 

operačních sálech byl naprostý klid, aby se během operace nevcházelo na operační sál, 

současně dohlíţela na dostatek operačního prádla nejen pro operační skupinu, ale i pro 

studenty zdravotnických oborů.
25

 

Sluţbu mající sestra, která nastoupila ráno dříve do práce, měla za úkol připravit operační 

sál k operacím. 

1) Vyvětrala operační sály a vzduch vydesinfikovala ozářením horským sluncem (po 

dobu 20 minut). 

2) Dala vyvařit koše s instrumentáriem, které se podle zvyklostí uţívaly k dennímu 

provozu. 

3) Vyvařila všechny podávkové kleště, stříkačky, kádinky. Vše sterilně uloţila a 

postavila na své místo. 

4) Zkontrolovala stav a mnoţství materiálu (hedvábí, cutget). Připravila sterilní 

anestezující roztoky (novokain, nupercain, intercain atd.) 

5) Připravila všechny speciální nástroje na síta, podle operačního programu. 

6) Zajistila stav a mnoţství vysterilizovaného prádla. 

7) Pečlivě zkontrolovala běţné medikamenty na operačním sále 

8) Připravila jiţ sterilní sety a láhve pro transfuzi a infusi. Objednala krevní konservy 

a zaopatřila penicilin. 

9) Zkontrolovala narkotizačních pomůcky, narkotika, bomby s různými plyny, 

upozornila sálového laboranta, aby vše doplnil. 

10) Připravila umyvadla pro sterilní vodu a desinfekční roztoky. 

11) Dohlíţela na pomocnici, která měla za úkol přípravu sálu. 

Tato práce trvala obvykle hodinu aţ hodinu a půl. Mezitím přišly další sestry a pomocnice 

do práce. Pokud nebyla jiná práce, skládaly se aţ do příchodu operační skupiny muly 

k sušení, naplnily se bubny s prádlem a nepráškovaly se gumové rukavice. 

Patnáct minut před příchodem operační skupiny se určená instrumentářka (kterou určila 

vrchní sestra) začala připravovat na samotnou operaci na operačním sále. Dále určená 

„obíhající sestra“ jí připravila nástroje k operaci. Prací „obíhající“ sestry zastávala ta 

sestra, která připravovala k jednotlivým operacím stoly se sterilním operačním nářadím a 

zdrţovala se podle potřeby na operačním sále a ve sterilizaci. Měla za úkol podávat sestře 

instrumentářce sterilními podávkami prádlo, sušení, šití, rukavice, stříkačky atd. a být 

sestře instrumentářce stále po ruce. Na operačních sálech, kde bylo dost sester, měla práci 

„obíhající“sestry vykonávat kvalifikovaná instrumentářka. Stávalo se však, ţe tyto práce 

vykonávaly sanitářky nebo pomocnice. Pomocnice zpravidla měly na starosti čistotu 

podlahy a jiné pomocné práce, takţe z těch důvodů neměly provádět práci a manipulaci se 

sterilním materiálem. 
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Noční sluţba před odchodem ze sluţby předala ústní nebo písemné hlášení o své sluţbě 

vedoucí sestře, uvedla vše co se ve sluţbě dělo, popřípadě předala stav prádla i nástrojů. 

Osmihodinová pracovní doba zůstávala pro malé mnoţství sester na operačních sálech 

pouze snem. Obyčejně tu vykonávaly sestry čtyřiadvacetihodinové nebo i delší sluţby. 

Tato dlouhá pracovní doba se dala vykonávat pouze za předpokladu, ţe sestra v noci 

několik hodin mohla spát. Sestra, která slouţila čtyřiadvacetihodinovou sluţbu, neţ se 

vzdálila do inspekčního pokoje, uklidila řádně všechny věci, které byly v provozu za její 

odpolední sluţby. V noci po operaci uklidila jen to nejnutnější tak, aby byl operační sál 

způsobilý pro operaci. Všechny ostatní práce vykonaly denní sestry při příchodu do 

práce.
26

 Instrumentářka, která pracovala od roku 1965 na operačních sálech, mi řekla, ţe 

bylo běţnou praxí instrumentářky, která měla noční sluţbu na operačním sále, měla 

zároveň sluţbu na chirurgické ambulanci. V případě, ţe bylo zapotřebí jít na operační sál, 

musela opustit chirurgickou ambulanci, po skončení operace a úklidu na operačním sále se 

opět na ambulanci vracela. 

Kaţdý den bylo nutné zajistit nepřetrţitou sluţbu na operačním sále. Pro ţurnální sluţbu 

musela být na oddělení zajištěna operační skupina. Proto byl vedle ţurnálního lékaře a 

ţurnální sestry určen další potřebný počet zkušených lékařů pro oddělení s potřebnou 

kvalifikací pro samotné chirurgické výkony a zdravotní sestry znalé operačního provozu. 

Po celou dobu sluţby musel být jeden z těchto lékařů a jedna ze sester přítomna 

v nemocnici u ostatních členů (přísluţba, pohotovost) musela být zajištěna jejich rychlá 

dostupnost.
27

 

 Pro tuto dobu bylo typické organizování práce a členění na různá plánování (týdenní, 

měsíční, roční…). Nejednalo se o samotnou náplň práce instrumentářky, spíše o organizaci 

operačních sálů jako celku. 

Týdenní program pro operační sály se skládal jednak z „velkých“ operačních dnů, dále 

z operačních dnů „malých“ a z „prázdných“ operačních dnů, kdy mimo neodkladné 

operace byl v operačních traktech zdánlivý klid. Sesterský kolektiv se věnoval úkolům, 

které nebylo moţno v operační dny zvládnout, patří sem kontrola instrumentária, 

doplňování materiálů, menší opravy prádla a jiné. 

Měsíční plán sestavovala vrchní sestra operačních sálů. Tyto plány musely být 

koordinovány se všemi účastněnými sloţkami a činiteli, tedy v termínové dohodě s hlavní 

sestrou zdravotnického zařízení, s hospodářem ústavu, skladníkem, inventárním úředníkem 

i údrţbáři a hygienikem. Konaly se pravidelné bakteriologické kontroly. Dále do 

měsíčního plánu byly zařazeny rozvrhy dovolených operačních sester, případně plánovaná 

školení. 

                                                      
26

 MACHOVÁ, Arnoštka. O organizaci sesterské práce na operačním sále. Zdravotnická pracovnice, 1952, 

roč. 2, s. 44- 49. ISSN: 0049- 8572 
27

 Příloho III/2 k oběţníku poř. č. 455/ 1952 Sb. ob., Provozní řád chirurgického oddělení nemocnice se 

střediskem 
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Roční plánování bylo sestaveno z měsíčního programu. Jednou za rok se naplánovala 

odborná prohlídka sterilizačního zařízení odborným technikem výrobce a prohlídka nátěrů 

a maleb stěn a stropů. Dále prohlídky topného zařízení a elektroinstalací. 

Konečně bylo zde i vlastní plánování, kterého se instrumentářka aktivně zúčastnila. Ona si 

pravidelně lépe pamatovala nedostatky, které se během roku vyskytly.  Jednou do roka 

mělo dojít také ke kontrole všeho zařízení a vybavení s odpovědným inventárním 

pracovníkem. 

Do ročního plánu se zahrnuly pravidelné dvakrát do roku konající se zdravotní prohlídky 

všech zaměstnanců operačního traktu se zřetelem na krevní tlak, rentgen plic, a 

ortopedickou prohlídku.
28

 

1. 5 Náplň práce instrumentářek 

Náplň práce pro instrumentářky si vytvářelo kaţdé nemocniční zařízení samo. Vţdy to 

měla na starosti zkušená vrchní či staniční sestra operačních sálů.  

Bohuţel se mi podařilo dohledat jen jeden písemný dokument, který alespoň z části 

popisuje náplň práce instrumentářky v tomto období. 

Sestra instrumentářka: 

a) Pečovala o aseptické, hygienické a bezpečné pracovní podmínky na 

operačním oddělení 

b) Udrţovala v řádném stavu nástroje, přístroje, resuscitační pomůcky, prádlo 

a ostatní potřeby 

c) Připravovala vše k operacím a některé potřeby sama sterilizuje 

d) Při operacích instrumentovala nebo pomáhala operační skupině, pečovala o 

nemocné a zajišťovala odeslání materiálu a vyšetření 

e) Po operacích kontrolovala a očistila pouţité předměty, roztřídila je a některé 

odeslala do prádelny a do centrální sterilizace (z rozhovoru 

s instrumentářkou jsem se dozvěděla, ţe ne vţdy měla kaţdá nemocnice 

centrální sterilizaci, v tom případě mely na starosti sterilizaci právě 

instrumentářky) 

f) Řádně uklidila a organizovala práci méně zkušených sester a pomocného 

personálu 

g) Starala se o výchovu nových pracovníků, o jejich a své další vzdělání, 

odborné i politické 

h) Hospodařila, vedla záznamy a odpovídala za inventář 

i) Bylo-li zapotřebí, zastávala některé povinnosti pomocnic a sanitářů, i 

některé úkoly lékařů, jako asistence při operacích a pomoc při celkové 

anestezii 

j) Střídala se v nepřetrţité, denní i noční sluţbě na sálech
29

 

                                                      
28

 MOUREK, Jindřich. Pracovní plán chirurgických instrumentářek. Zdravotnická pracovnice, 1956, roč. 6, 

č. 1, s. 48- 51. ISSN: 0049- 8572 
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2. OBDOBÍ 1960 - 1989 

 

2. 1 České zdravotnictví v letech 1960 - 1989 

V důsledku dospívání silných ročníků narozených kolem roku 1950 i sociální politiky 

zaměřené na mladé rodiny v období normalizace, zasáhl české země v první polovině 

sedmdesátých let baby-boom, zvýšená vlna porodnosti byla však na druhé straně 

doprovázena nepříznivým vývojem nemocnosti a úmrtnosti. Dále rostl výrazný podíl 

nemocí srdce, oběhové soustavy a zhoubných novotvarů. V roce 1985 byl na území ČSR 

laboratorně diagnostikován první případ onemocnění AIDS. V sedmdesátých aţ 

osmdesátých letech se dále sniţovala kojenecká úmrtnost (v roce 1989 na 10promile), ale 

také například úmrtnost následkem poranění. 

V roce 1966 přijalo československé Národní shromáţdění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o 

zdraví lidu.
30

 V té době však jiţ české zdravotnictví procházelo řadou problémů a v roce 

1970 jiţ čelní představitelé našeho zdravotnictví přiznali řadu problémů, které podle nich 

vyplývaly z dlouhodobého zanedbávání investic po kapitalistickém hospodářství, přeţitků 

v myšlení některých vedoucích hospodářských činitelů nebo přeţitků ve vztahu mezi 

lékařem a pacientem.  

Kritickou situaci v československém zdravotnictví i stále patrnější zaostávání zdravotního 

stavu českého obyvatelstva si během osmdesátých let stále jasněji uvědomovali jak jeho 

oficiální reprezentanti, tak kritici uvnitř vně systému. Zdravotnictví se stalo jedním 

z objektů tzv. přestavby.
31

 

                                                                                                                                                                 
29

NIEDERLE, Bohuslav. Práce sestry na operačním sále. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1957 
30

zákon č. 20/ 1966 Sb. o péči o zdraví lidu zrušen 1. 4. 2012 
31

 SVOBODNÝ, Petr — HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004. 

ISBN: 80-7254-424-1 
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2. 2 Vzdělávání středních zdravotnických pracovníků  

Podle zákona o péči o zdraví lidu č. 20/1966
33

 byl kaţdý zdravotnický pracovník povinen 

se dále soustavně vzdělávat, účastnit se na vyzvání příslušných orgánů školení a podílet se 

na výchově a vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví.
34

 

Další vzdělávání zdravotnických pracovníků řídily KNV. Vzdělávání probíhalo v ústavech 

pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků a ve zdravotnických zařízeních. 

Po široké diskuzi se zapojením odborníků z praxe i vyučujících byly v roce 1969 schváleny 

nové pedagogické dokumenty pro 11 studijních oborů. Základním cílem této přestavby 

bylo přiblíţit výchovně vzdělávací proces potřebám praxe, prohloubit ve výuce preventivní 

zaměření a výchovu k povolání. 

 K další změnám došlo v roce 1974 s cílem postihnout správné proporce mezi všeobecným 

a odborným vzděláním, mezi odbornou teorií a praxí. Vzdělání středních zdravotnických 

pracovníků bylo koncipováno jako otevřený systém, v němţ na střední zdravotnickou 

školou navazuje řízená nástupní praxe, pomaturitní specializační studium a kontinuální 

vzdělávání zdravotnických pracovníků po celý produktivní věk.  

Velká pozornost byla věnována vnitřní práci školy, úrovni práce na školních pracovištích, 

přípravě vyučujících i kontrole kvality práce školy. 

Hlavním smyslem všeho bylo zlepšení výchovy studujících k výkonu povolání. Do popředí 

se stále více dostávaly otázky ošetřovatelství, teoretické a praktické přípravy pro 

ošetřování nemocných. U rozvíjení těchto oblastí měla velkou zásluhu třetí interní klinika 

všeobecné fakultní nemocnice vedena prof. MUDr. Vladimírem Pacovským. 

Vladimír Pacovský se narodil 22. července 1928 v Praze. Promoval v roce 1952 na 

Lékařské fakultě UK v Praze. Habilitován byl v roce 1963. Profesorem vnitřního lékařství 

byl jmenován v roce 1969. Od roku 1980 byl prorektorem Univerzity Karlovi v Praze. 

Těţištěm jeho odborného zájmu byla vedle interního lékařství endokrinologie, geriatrie a 

ošetřovatelství. Významně se zaslouţil o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u 

nás.
35

 

Povinností kaţdého středního zdravotnického pracovníka byla povinná nástupní praxe, 

která umoţňovala prohloubit a upevnit znalosti získané studiem. Nástupní praxe se konala 

na pracovištích zdravotnických zařízení a trvala šest aţ dvanáct měsíců, její délku určil 

vedoucí pracoviště individuálně, a to podle osobních vlastností, školního prospěchu a 

výsledků práce absolventa v průběhu nástupní praxe. 

                                                      
33

 Zákon č. 20/ 1966 Sb., o péči o zdraví lidu zrušen 1. 4. 2012 
34

 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zrušen 1. 4. 2012 
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V tomto časovém období prošlo vzdělávání instrumentářek a vůbec všech středních 

zdravotnických pracovníků výraznou změnou. Vznikl ústav pro další vzdělávání 

zdravotnických pracovníků, který celý systém vzdělávání sjednotil. 

 

2. 3 Vzdělávání instrumentářek 

Specializace v instrumentování na operačním sále byla jednou z prvních specializací 

v sesterských oborech.
36

 Na pomaturitní specializační vzdělávání byly vysílány 

instrumentářky, které jiţ měly několikaletou praxi na operačním sále. V zásadě bylo na 

rozhodnutí primáře oddělení, anebo vrchní sestry operačních sálů, která z instrumentářek 

se účastní pomaturitního specializačního vzdělávání. 

Specializační studium se skládalo z teoretické přípravy a z praxe, která se konala přímo na 

vybraných operačních sálech.
37

 

Praxe trvala 15 dnů, tj. 120 pracovních hodin. Z toho připadalo na všeobecnou chirurgii pět 

operačních dnů, na urologii, ortopedii, gynekologii, ORL a očním po dvou dnech. Praxi 

bylo ovšem moţné časově rozplánovat podle moţností pracoviště aţ na jeden rok. Vedoucí 

lékař oddělení, na kterém studentka vykonávala praxi, plně odpovídal za odbornou a 

pedagogickou úroveň uskutečněné praxe. Potvrzení o absolvování praxe zapsal účastnici 

studia do specializačního indexu. 

Způsob a moţnosti zajištění a sestavení plánu odborné studijní praxe byly rozpracovány 

v Základních pedagogických dokumentech speciální části pomaturitního specializačního 

studia v úseku práce instrumentování na operačním sále.
38

 

V roce 1972 byl pracovníky ústavu pro další vzdělávání v Brně proveden průzkum 

„Vedení pomaturitního specializačního studia instrumentářek pracovištěm“. Odpovědi na 

jednu z mnoha otázek, zda a jakým způsobem byla studentkám umoţněna praxe na jiných 

operačních sálech, ukázala značné nedostatky v plnění této podmínky úspěšného a 

účinného studia. Pouze několika málo instrumentářkám bylo umoţněno přihlíţet operacím, 

při nichţ chirurg podával výklad. A jen jedna skutečně pracovala 14 dní na klinice, dvě 

docházely na kliniku pravidelně. 

Od školního roku 1976-1977 začaly instrumentářky studovat podle základních 

pedagogických dokumentů pomaturitního specializačního studia v úseku práce 

instrumentování na operačním sále, vydaných ministrem zdravotnictví ČSR. Podle těchto 

dokumentů je odborná praxe povinnou součástí studia. Studentky byly seznámeny se 

zvláštnostmi instrumentování, instrumentační technikou, s přístroji a nástroji, s odlišnými 

operačními výkony a postupy a s vybavením operačních sálů jednotlivých pracovišť. 

                                                      
36
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Účastnice pomaturitního specializačního vzdělávání v úseku práce instrumentování na 

operačním sále musela být po celou dobu kurzu (1,5 roku) zaměstnaná jako 

instrumentářka. Tato podmínka byla stanovena vyhláškou č. 72/1971 Sb., o zdravotnických 

pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
39

 Z rozhovoru s pamětnicí 

vím, ţe byla tato vyhláška respektována a důsledně dodrţována. 

V roce 1963 vyslal ústav pro další vzdělávání v Brně pozorovatele při specializačních 

zkouškách chirurgických instrumentářek, aby zjistil úroveň vzdělání sester pracujících na 

operačním sále. Pozorovatel zjistil, ţe mezi zkoušenými sestrami se našlo několik, jejichţ 

vědomosti byly excelentní, ale bohuţel se našly i instrumentářky, které měly velké 

nedostatky v teoretických znalostech. Byla to především anatomie a patofyziologie, která 

dělala instrumentářkám velké problémy. Bylo překvapením, ţe se našly i instrumentářky, 

pro které bylo těţké rozeznat orgány v dutině břišní, a některé nevěděly, ţe skutečnosti, 

kterými se chirurg běţně zabývá, existují.
40

Čím to mohlo být zaviněno? Moţná tím, ţe 

výcvik instrumentářek na operačních sálech většinou probíhal z předávání zkušeností starší 

sestrou sestře mladší, aniţ by byl podávaný medicínský základ. Mnoho sester na 

operačním sále se spokojilo s mechanickým naučením se instrumentovat a nesnaţily se 

dozvědět proč, se který úkon provádí a čeho jím chtějí dosáhnout. Důleţitým rádcem 

v oblasti teoretických znalostí byl povaţován lékař. Lékař měl být nápomocen 

instrumentářce a měl jí podat vysvětlení o účelu operace a anatomie.
41

 

V roce 1964 vychází jiţ třetí vydání knihy „Práce sestry na operačním sále“ od Bohuslava 

Niederleho a v roce 1984 čtvrté vydání. Knihy byly doplněny o nové obrázky a kapitoly o 

technickém vybavení operačních sálů. Nové vydání mělo novou úpravu a nový obsah, ale 

jedno zůstalo při starém, její krédo: „Instrumentování se lze naučit, je k tomu třeba 

dobrých znalostí, zkušeností i zručnosti, ale skutečně dobrou instrumentářkou se můţe stát 

jen sestra, která má i ve své anonymitě ušlechtilý zájem o osud nemocného a proţívá a 

naplňuje smysl svého povolání nejen dovedností a kulturou ducha, ale i kulturou svého 

srdce.“
42

 

Vznikem institutu pro doškolování středních zdravotnických pracovníků vychází několik 

monografií. Je to například Chirurgie pro instrumentářky, která vyšla v roce 1973. 

V roce 1987 vycházejí knihy od Otto Linharta „Instrumentování na operačním sále“. První 

díl byl zaměřen na operační výkony ve všeobecné chirurgii a druhý díl na operační výkony 

ve specializovaných oborech.  
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2. 3.1 Institut pro doškolování zdravotnických pracovníků 

Středisko pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků vzniklo prvního 

července 1960 z důvodu zajištění soustavné péče a zvyšování odborné úrovně středních 

zdravotnických pracovníků. 

Středisko bylo samostatnou plánovací, rozpočtovou a účetní jednotkou přímo podřízenou 

ministerstvu zdravotnictví. 

Při řešení zásadních otázek jednotné koncepce postgraduální výchovy zdravotnických 

pracovníků spolupracovalo středisko s Ústavem pro doškolování lékařů a Slovenským 

ústavem pro doškolování lékařů. 

Základním úkolem střediska bylo: 

 Organizovat a metodicky vést podle směrnic a pokynů 

Ministerstva zdravotnictví soustavné zvyšování odborné úrovně 

středních zdravotnických pracovníků všech oborů a funkcí. 

 Zkoumat, zobecňovat a propagovat správnou organizaci práce 

středních zdravotnických pracovníků i nové formy ošetřovatelské 

péče. 

 Aktivně ovlivňovat vydávání kniţních edicí pro doškolování 

středních zdravotnických pracovníků. 

Pro zajištění těchto úkolů Středisko provádělo přímé školení vedoucích nebo vybraných 

středních zdravotnických pracovníků a školení celostního významu. Stanovilo zásady 

učebních plánů a osnov, dalšího školení středních zdravotnických pracovníků prováděného 

ve zdravotnických zařízeních a pečovalo o správné způsoby jeho provádění. 

Šlo zejména o: 

 povinné cyklické doškolování všech středních zdravotnických pracovníků 

 školení pro speciální výše kvalifikované práce, ukončené kvalifikační 

atestací 

 krátkodobé školení zaměřené na zaváděních nových forem práce 

 řízenou nástupní praxi  

 seminárním školení 

V čele Střediska byl vedoucí lékař. Vedoucí lékař řídil veškerou činnost střediska. 

Odpovídal za jeho činnost metodicky-pedagogickou i za hospodářský chod. Vedoucí lékař 

měl odborné zástupce, jimţ byl střední zdravotnický pracovník. 

Metodicky-pedagogickou činnost obstarávaly např. komise a subkomise pro zdravotní 

sestry se subkomisí pro dietní sestry, komise pro dětské sestry a porodní asistentky, komise 

pro technické obory. 
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Další komise a subkomise zřizoval ministr zdravotnictví.
43

 

V červenci 1962 bylo v Praze zaloţené detašované pracoviště, tzv. metodicko-pedagogický 

kabinet. V roce 1963 vznikly čtyři nové katedry pro zdravotní sestry, dietní sestry a 

rehabilitační pracovníky. Dále katedra pro dětské sestry a ţenské sestry, pro technické 

obory (sanitáře, zdravotní laboranty, lékárenské laboranty a oční optiky) a katedra 

společenských věd. 

V roce 1968 se ústav pro další vzdělávání, přestěhoval do nové budovy na Vinařskou ulici. 

Celkový počet kateder je jiţ čtrnáct a dva kabinety (katedra sester: zdravotních, dětských, 

ţenských, dietních, rehabilitační pracovníci, asistenti hygienických sluţeb, zdravotní 

laboranti, rentgenový laboranti, zubní laboranti, lékárenští laboranti, oční optici, řízení 

ekonomiky ve zdravotnictví, společenských věd, psychologie a pedagogiky.  

V roce 1974 byla ustanovena katedra válečného zdravotnictví a branné výchovy. Na 

základě závazného opatření Ministerstva zdravotnictví je v roce 1978 schválen organizační 

řád ústavu a vzniká kabinet didaktických pomůcek.  

Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků se v roce 1986 

přejmenoval na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků a bylo 

mu přičleněno nové vzniklé centrum stomatologické péče. 

V roce 1991 byla vydána zřizovací listina Institutu pro další vzdělávání zdravotnických 

pracovníků, jehoţ náplní bylo i vzdělávání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, 

následně vzdělávání vysokoškolských zdravotnických pracovníků včetně lékařů. 

Samostatná katedra primární péče vzniká v roce 1997.  

V roce 2003 vznikl Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

v Brně.
44

 

 

2. 4 Náplň práce instrumentářek 

Po vzniku oboru anestezie ubyla instrumentářkám jedna ze základních prací na operačním 

sále a tou byla spolupráce při vedení narkózy. 

Instrumentářka, která pracuje na operačním sále více, jak čtyřicet let mi řekla, ţe ještě před 

vyčleněním anestezie sestry instrumentářky spolu s lékařem vedly narkózu. Vţdy se 

operační tým skládal ze tří lékařů dle oboru a dvou instrumentářek. Dva lékaři operovali a 

s nimi i jedna z instrumentářek. Druhá instrumentářka asistovala třetímu lékaři při narkóze. 

Pro sestry instrumentářky to musela být sloţitá situace, kdy musely dávat pozor na to, jestli 

instrumentářka, která instrumentuje, nepotřebuje něco přinést nebo připravit, a zároveň 
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plnit úkoly důleţité pro vedení a průběh narkózy a kontrolu pacienta. Vzor náplně práce 

činností sestry se specializací v úseku instrumentování na operačním sále z roku 1985. 

a) Organizovala práci a provoz operačního sálu, prováděla všechny práce 

spojené s přípravou operace, jejím průběhem a ukončením. Instrumentovala 

při všech operacích. 

b) Dodrţovala a kontrolovala plnění zásad hygienického reţimu na operačním 

sále a v přilehlých prostorách. Kontrolovala práci pomocného 

zdravotnického personálu (dále jen„PZP“) při dodrţování asepse na 

operačním sále. 

c) Zajišťovala stálou pohotovost a dostatečné mnoţství pomůcek a materiálu 

ke standardním a speciálním operačním výkonům, prováděla jejich 

dezinfekci a sterilizaci, ovládala manipulaci s běţnými typy operačních 

stolů a přístrojů pouţívaných na operačním sále. Dbala o jejich stálou 

pohotovost. Dodrţovala zásady bezpečnosti práce při manipulaci s přístroji 

a tlakovými nádobami. 

d) Měla znalosti pro uskutečnění kardiopulmonální resuscitace nemocných při 

náhlém selhání základních ţivotních funkcí a zabezpečovala péči o ně. 

e) Zajišťovala uloţení nemocného na operačním stole v odpovídající poloze. 

Prováděla odběry materiálu na laboratorní vyšetření. Asistovala lékaři při 

drobných chirurgických výkonech. 

f) Ve spolupráci s lékařem prováděla před ukončením kaţdé operace početní 

kontrolu roušek a nástrojů. 

g) Podle povahy a potřeb svědomitě plnila další pracovní výkony, kterými byla 

pověřena nadřízeným pracovníkem v mezích způsobilosti předepsané pro 

výkon povolání instrumentářka pracující na operačním sále.
45

 

 

Pracovní náplň sestry-instrumentářky na oddělení operačních sálů z roku 1978 

a) Operační sestra na oddělení operačních sálů byla odpovědná za veškerou 

svou pracovní činnost vrchní sestře operačních sálů 

b) Byla povinna zajistit co nejlepší aseptické prostředí na operačních sálech, 

pečovala o pořádek a čistotu na celém svém pracovišti. 

c) Měla za povinnost kontrolovat chod klimatizačního zařízení, teplotu na 

operačním sálech a kontrolovala izolaci operačních sálů. 

d) Kontrolovala a udrţovala v řádném stavu všechny nástroje a přístroje a 

dovede s nimi správně zacházet. Kontrolovala a doplňovala operační prádlo 

a ostatní materiál. 

e) Připravovala vše potřebné k operacím, sterilizovala, dohlíţela na správný 

chod a správnou obsluhu sterilizačního zařízení a správné postupy 

dezinfekce. Dohlíţela na práci pomocnic a ošetřovatelky. 
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f) Kontrolovala správnou polohu pacienta na operačním stole, byla odpovědná 

za jeho správné uloţení a odpovídala za předepsanou přípravu operačního 

pole. 

g) Během operačního výkonu se soustředěně věnovala instrumentaci a ostatní 

práci podle pověření. Pečovala o klid na sále. 

h) Ručila za správné označení a vypravení materiálu k vyšetření 

histologickému, bakteriologickému apod. Starala se o evidenci výsledků 

těchto vyšetření. 

i) Řídila úklid podle harmonogramu práce a podle potřeby se sama úklidových 

prací zúčastňovala. Řídila a kontrolovala práci méně zkušených sester a 

pomocného personálu. Za jejich i svou práci odpovídala vrchní sestře a 

přednostovi oddělení. 

j) Instrumentářka byla zodpovědná za sterilní prostředí na operačních sálech a 

za předepsanou úpravu operační skupiny, i za případné návštěvy a 

konziliáře. 

k) Během denní sluţby i v době pohotovostní sluţby odpovídala za inventář 

oddělení. Při případných problémech byla povinna zapsat do knihy hlášení a 

osobně informovat vrchní sestru, která pak informovala přednostu oddělení. 

l) Starala se o výcvik a vůbec o výchovu nových instrumentářek, ale i 

pomocného personálu a nových ošetřovatelek. Chovala se taktně, 

dodrţovala pravidla etiky socialistického zdravotníka. 

m) Pečovala o své další odborné i ideologické vzdělávání, účastnila se 

pravidelných seminářů jak odborných, tak i ideologických a provozních 

porad. Podle rozpisu byla povinna účastnit se seminářů aktivní formou. 

n) V době pohotovostní sluţby i jindy podle potřeby plnila i povinnosti 

anesteziologické sestry podle schopností, zejména při resuscitační práci. 

Kdyţ byla nutnost, nevyhýbala se ani práci pomocného personálu. 

o) V případě potřeby byla povinna uposlechnout nařízení lékaře, plnila funkci 

lékaře asistenta, nebo spolupracovala s anesteziologem při resuscitaci. 

p) V zásadě byla povinna uposlechnout a splnit všechny příkazy a nařízení 

vrchní sestry a přednosty oddělení. Na ně se také obracela v případě 

jakýkoliv problémů.
46

 

Pamětnicí mi bylo řečeno, ţe i nadále instrumentářky vykonávaly práce pomocného 

personálu (vytírání podlah, utíraní povrchů, příprava mulových materiálů a drobných 

prací). Řada instrumentářek na svých pracovištích o nočních sluţbách chodily vypomáhat 

na chirurgické ambulance. Malé nemocnice neměly centrální sterilizace, takţe sestry 

instrumentářky ve většině případů prováděly i před sterilizační přípravu a pak následnou 

sterilizaci, a to v rámci celé nemocnice. V mnoha nemocnicích i s nástupem samostatného 

oboru anestezii a vzniku samostatného oboru anesteziologické sestry musely v případě 

potřeby zastat tuto práci. 
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3. OBDOBÍ 1989 - 2004 

 

3. 1 České zdravotnictví v letech 1989 - 2004 

Proměny českého zdravotnictví po roce 1989 sledovaly zákruty celospolečenských 

proměn. Jejich hlavními mezníky se stalo přijetí Předpisu č. 551/1991 Sb., České národní 

rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
47

, demonopolizace, privatizace 

lékařských zařízení a obnovení stavovských organizací. Všechny změny se rodily ve 

vzrušených diskuzích na politické úrovni, mezi profesionály i za neutuchajícího zájmu 

veřejnosti.  

Pracovní tým odborníků, který počátkem devadesátých let připravoval transformaci 

zdravotnictví, konstatoval nejen katastrofální situaci v četných zdravotnických zařízeních, 

ale také krizový stav české populace. Vedle kardiovaskulárních a onkologických 

onemocnění stoupal také počet chorob podmíněných psychicky nebo psychosociálně 

(neurózy, hypertenze, ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, vředové onemocnění 

ţaludku i dvanáctníku, diabetes). Nepříznivý zdravotní stav českého obyvatelstva 

ovlivňovaly mnohé vnější vlivy- rapidně se zhoršující ţivotní prostředí, škodlivé návyky 

například v ţivotosprávě nebo vyuţívání volného času, stresové situace apod. 

V krátkém časovém úseku po roce 1989 se kupodivu velice rychle projevily trendy jinak 

dlouhodobějšího charakteru, které naši zemi přibliţují k zemím západní Evropy. Jde jak o 

změny v oblasti demografického chování, tak v oblasti péče o vlastní zdraví. Zlepšování 

zdravotního stavu obyvatelstva a pokles úmrtnosti tak spadají spíše na vrub zvýšené osobní 

odpovědnosti a zainteresovanosti soukromých lékařů neţ výsledků diskutabilních reforem 

organizace zdravotnictví.
48

 

 

3. 2 Vzdělávání instrumentářek 

Studium bylo organizováno Institutem pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 

formou dálkovou nebo externí. Podmínkou pro přijetí ke studiu byla tříletá praxe v oboru 

zdravotní/všeobecná sestra, dětská sestra, nebo porodní asistentka a v době zařazení do 

studia musela sestra pracovat minimálně dva roky na operačním sále. Toto studium trvalo 

jeden rok a šest měsíců a doporučovala na něj sestra staniční nebo vrchní a přednosta 

oddělení ţádost schvaloval. Délka studia se od této doby jiţ nezměnila. 

Specializační studium v tomto časovém období probíhalo podle Předpisu č. 77/1981 Sb., 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických 
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pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
49

 a to aţ do roku 2006. 

V roce 2004 nabyl účinnosti nový zákon, a to zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k 

výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
50

 

Studium bylo rozděleno na část všeobecnou a odbornou a zakončenou odbornou a 

praktickou zkouškou. Po úspěšném ukončení atestace se stala ze zdravotní sestry podle 

směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 10/1986 Věst. MZ ČSR o náplni činnosti 

středních, niţších a pomocných zdravotnických pracovníků (reg. v částce 21/1986 Sb.)
51

, 

zdravotní sestra v úseku práce instrumentování na operačním sále. 

Cílem studia bylo, aby absolventka znala a ovládala: Instrumentační techniku při všech 

operačních výkonech. 

 Hygienu a epidemiologii 

 Zásady ochrany a bezpečnosti práce 

 Manipulaci s přístroji a operačními stoly 

 Organizaci a koordinaci provozu operačních sálů 

 Poznatky z anesteziologie a resuscitace 

 Etické a psychologické aspekty
52

 

 Z rozhovorů s účastnicemi specializačního vzdělávání v tomto časovém období jsem se 

dozvěděla, ţe bohuţel v rámci tohoto studia se nové příchozí studentky nemohly dozvědět 

nic o laparoskopických a endoskopických operací. V učebních osnovách se nedozvěděly 

nic o nových operačních postupech a obsluze nových operačních přístrojů jak jsou 

laparoskopické přístroje, staplery pro břišní chirurgii, obsluha odsávaček, harmonických 

skalpelů, odsávaček a nových moţnostech v ortopedických oborech.  

Dále nastalo spousta inovací v dezinfekčních přípravcích a v moţnosti sterilizace. 

Ze zdravotních sester pracující v úseku práce na operačním sále stávaly „operační 

techničky“ a byl na ně kladem čím dál větší nárok na zvládnutí technických záleţitostí.
53
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3. 2. 1 Sesterské organizace 

Od 1. 1. 1999 mají sestry pracující na operačním sálech samostatnou odbornou společnost- 

Společnost instrumentářek ČR. Společnost instrumentářek se značnou měrou podílela na 

celoţivotním vzdělávání. 

Společnost instrumentářek je od roku 1995 řádným členem Evropské asociace sálových 

sester (EORNA), která sdruţuje sestry z 19 zemí Evropy. Snahou EORNA  je sjednocení 

vzdělávání, aby mohla být po získání certifikátu uznaná specializace pro práci na 

operačních sálech ve všech zemích Evropy.
54

 

Evropská asociace sálových sester EORNA vychází ve svých materiálech z kompetencí, 

které přísluší perioperačním sestrám ve všech státech Evropy. V některých zemích pracují 

sálové sestry nejen jako instrumentářky nebo obíhající sestry, ale často plní úkoly 

anesteziologické sestry či asistentky operatéra. Proto je nutné do náplně práce sester 

pracujících na operačním sále zahrnout i management bolesti, hygienický management a 

celkové řízení provozu operačních sálů. Z takto široce pojaté odbornosti perioperačních 

sester vyplývá i mnohem širší kompetence neţ ty, na které jsme zvyklí u nás.
55

 

Další organizací sdruţující sálové sestry je americká společnost AORN. AORN má sídlo 

v Denveru a v Coloradu a zastupuje více jak 160.000 perioperačních sester. Společnost 

vydává i svůj vlastní měsíčník, a to AORN  Journal. Úkoly této organizace jsou totoţné 

s evropskou EORNOU.
56

 

Pro všechny zdravotní sestry je důleţitá organizace ICN (International Council of Nurses- 

Mezinárodní rada sester). Mezinárodní rada sester vznikla v roce 1899, a byla první 

mezinárodní organizací pro zdravotníky profesionály. ICN je federace více jak 120 

národních asociací zdravotních sester. Hlavní sídlo je v Ţenevě. Cílem organizace je spojit 

sesterské organizace do globálního tělesa na rozvoj socioekonomického stavu sester a 

sesterských profesí globálně, a téţ podpořit globální a lokální zdravotní metody. Členství 

je limitováno na jednu sesterskou organizaci pro jednu zemi.
57

 

Československá společnost sester byla přijata do ICN v roce 1933. Byl to Spolek 

diplomovaných sester, který byl členem ICN a účastnil se i kongresu v Londýně kde se 

aktivně účastnil. Referát tam měla paní Roušarová. V roce 1948 nastaly v Československu 

politické změny, a to se odrazilo i na ztrátě členství v ICN. V roce 1982 byla 

Československá společnost sester opět přijata mezi členy ICN. V současné době i Česká 

asociace sester zvaţuje členství v ICN.
58
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Česká asociace sester (dále jen „ČAS“) je odborná, nezisková a nepolitická organizace. 

Byla zaloţena v roce 1990 a sídlo má v Praze. Je určena pro sestry a pro další nelékařské 

pracovníky pracující ve zdravotnictví. 

 Cíle české asociace sester jsou podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a 

mezinárodních programů, jejichţ cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších 

nelékařských zdravotnických oborů na výkon povolání. Spolupracovat na změnách 

systému zdravotnických sluţeb v ČR. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních 

profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU 

i mimo ni. Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných 

ošetřovatelských sluţeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.  Podporovat 

aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti. Zastupovat 

poskytovatele ošetřovatelských sluţeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na 

prosazování jejich práv.
59

 

 

3. 3 Náplň práce instrumentářek 

Sestry pracující na operačním sále v Anglii rozšiřovaly své role ve spolupráci s lékařem. 

K nově objevujícím rolím sester patřilo: sestra jako první asistentka (nurse asistent) lékaře, 

sestra, jako druhá asistentka lékaře, anebo „praktická sestra“(practical nurse), která má 

odborné, případně rozšířené dovednosti a můţe pracovat samostatně
60

 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe často byla snaha vedení operačních sálů, aby instrumentářka 

zastávala funkce prvních a druhých asistentů. Často se sestra instrumentářka dostávala do 

nepříjemné a bezvýchodné situace, kdy byla lékařem či nadřízenou sestrou tlačena do 

prací, které nebyly v její náplni práce. V mnoha případech to byla druhá asistence. Dělo se 

tak při menších operacích, při laparoskopických operacích (především při operaci ţlučníku, 

kdy instrumentářka pracuje s kamerou a operatér s asistentem operuje).  

Mohli jsme se ovšem setkat také s tím, ţe instrumentářka zastupovala funkci prvního 

asistenta a v tu chvíli se pohybovala na šikmé ploše. Tato práce se nevyskytovala v její 

náplni práce a neměla by tudíţ v ţádném případě tuto funkci vykonávat. Mohl se stát 

sebemenší omyl, špatné uvázání ligatury, přestřiţení vlákna, nevhodná práce při koagulaci, 

sebemenší chyba mohla mít fatální následek. 

 

Náplň činností středních, niţších a pomocných zdravotnických pracovníků a tudíţ i 

instrumentářek se řídil podle směrnicí č. 10/1986 Věstníku MZ. Tyto směrnice stanovovaly 

obecné kompetence středních zdravotnických pracovníků, niţších zdravotnických 
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pracovníků a pomocných zdravotnických pracovníků popisem činností, ke kterým měly 

jednotlivé obory zdravotnických pracovníků oprávnění.
61

 

Po rozhovoru s instrumentářkami jsem se dozvěděla, ţe náplň činností instrumentářek, 

které jsem uvedla v náplni práce instrumentářek z roku 1985, se v zásadě nezměnila. 

Jediná změna nastala v nadále rozšiřujícím oboru anesteziologické sestry a tudíţ 

postupnému opouštění od asistence instrumentářky při anestezii. 

 

Příklad náplně práce z roku 2004 

Náplň činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru sestra pro 

perioperační péči, kterou na základě Vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, stanovilo zdravotnické 

zařízení. 

Bez odborného dohledu a bez indikace 

- sleduje a vyhodnocuje stav pacientů z hlediska vzniku komplikací a náhlých příhod 

a podílí se na jejich řešení 

- koordinuje práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace 

- hodnotí kvalitu poskytované ošetřovatelské péče 

- připravuje standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti 

- připravuje instrumentárium, zdravotnické prostředky a jiný potřebný materiál a 

pomůcky před, v průběhu a po operačním výkonu 

- provádí specializované sterilizační a dezinfekční postupy 

- zajišťuje manipulaci s operačními stoly, přístroji a tlakovými nádobami 

- provádí antisepsi operačního pole u pacientů provádí a spolupracuje s lékařem- 

operatérem před začátkem a ukončením kaţdé operace početní kontrolu nástrojů a 

pouţitého materiálu, zajišťuje stálou připravenost pracoviště ke standardním a 

speciálním operačním výkonům. 

Bez odborného dohledu na základě indikace lékařem 

- zajišťuje polohu a fixaci pacientů na operačním stole před, v průběhu a po 

operačním výkonu, včetně prevence komplikací z imobilizace 

- -provádí zarouškování pacientů 

- -instrumentuje při operačních výkonech 

- Sestra pro perioperační péči vykonává činnosti při péči o pacienty před, v průběhu 

a bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, invazivních a 

diagnostických výkonů.
62
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V České republice ze svých zkušeností vím, ţe není obvyklé, aby sestry instrumentářky 

měly ve své náplni práci i edukaci pacienta. U mě na pracovišti bylo jiţ řada diskuzích na 

toto téma, ale vţdy bez kladného výsledku. V zahraničí literatuře jsem našla článek o 

výzkumu komunikace instrumentářek s pacientem. Doslova perioperační sestra můţe 

pomoci při plánování a provádění ošetřovatelské péče tím, ţe pacient můţe vyjádřit své 

očekávání z operačního výkonu a mohou mu být poskytnuty informace o výkonu. To vše 

následně můţe sníţit úzkost a stres z výkonu. Z výsledku výzkumu vyšlo najevo, ţe 

komunikace mezi instrumentářkou a pacientem před, v průběhu operace a v pooperační 

fázi vytváří kontinuitu celého operačního výkonu. Sestra v této souvislosti dává moţnost 

vytvoření klidné atmosféry a důstojnou péči a pacienta.
63

 

 

3. 3. 1 Revoluce v přístrojovém vybavení operačních sálů 

Po roce 1989 na naše operační sály začala pronikat laparoskopická technika. Začalo to 

diagnostickými laparoskopiemi, kdy se pouţíval rigidní laparoskop. 

Dnes se jiţ pracuje s moderními přístroji a nástroji. 

První laparoskopická appendektomie byla provedena v roce 1981. První laparoskopická 

cholecystektomie v roce 1987 Francouzem Mouretem. Laparoskopická operace tříselné 

kýly byla provedena v roce 1990. 

Laparoskopie patří do miniinvazivní chirurgie a je na vzestupu. Základní myšlenkou 

miniinvazivity bylo vyloučení nebo podstatné omezení traumatizace tkání, které přímo 

funkčně a anatomicky nesouvisejí s operovaným orgánem či systémem, aniţ by bylo nutné 

vzdát se dostatečné expozice operované oblasti. Takový postup byl spojen s kvalitativně 

odlišným, snazším pooperačním průběhem, urychlenou rekonvalescencí a významně 

sníţeným výskytem komplikací.
64

 

Samotná laparoskopická operace můţe nejčastěji proběhnout jako čistě laparoskopický 

výkon nebo operace laparoskopicky asistovaná. Další měně často pouţívanou technikou je 

manuálně asistovaný laparoskopický výkon a poměrně vzácný je postup označovaný 

v literatuře jako hybridní. 

Zvláštní techniky na hranici mezi laparoskopickou chirurgií a technikami pouţívajícími 

pro přístup do dutiny břišní přirozené otvory lidského těla NOTES(natural orifice 

transluminal endoscopic Sumery) představují postupy kombinující laparoskopický a 

endoskopický transvaginální nebo transgastrický přístup. I kdyţ proveditelnost operačních 

výkonů při pouţití těchto technik byla opakovaně potvrzena, jedná se v současnosti o 

postupy, které se teprve vyvíjejí a hledají své uplatnění v kontextu miniinvazivní chirurgie. 
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Další miniinvaivní technologii, která je v dnešní době velice na vzestupu, je robotická 

chirurgie. Jedná se vlastně o laparoskopickou metodu provádějící se pomocí robotického 

systému ovládající lékařem. Robotem asistovaný výkon vyţaduje nácvik sálových sester 

tak, aby čas věnovaný přípravě k operaci byl co nejkratší. Samotný nácvik chirurga, který 

má průměrné zkušenosti s laparoskopickou operací, trvá jen krátce. V České republice je 

v současnosti devět robotických systému da Vinci v multidisciplinárním provozu 

s vyškolenými týmy chirurgickými, urologickými a gynekologickými. Do konce roku 2008 

tyto týmy provedly celkem 1764 operací s převahou robotem asistovaných radikálních 

prostatektomií pro karcinom prostaty. Bohuţel tato metoda operování je velmi finančně 

náročná.
65

 

Rozvoj v miniinvazivní chirurgii a tudíţ v laparoskopii přinesl instrumentářkám především 

něco nového, co bylo zapotřebí se naučit. A to hlavně ovládání technicky náročného a do 

té doby neznámého přístroje. 

Nejednalo se jen o ovládání „laparoskopické věţe“, ale i o následnou údrţbu přístroje, 

moţnost sterilizace optik, optických a pálicích  kabelů. Bylo zapotřebí se naučit skládat a 

rozebírat laparoskopické nástroje, které vyţadovaly značnou zručnost. Dále 

k laparoskopický věţím ve většině případů patřily odsávačky, které mohly být zvlášť 

anebo součástí laparoskopické věţe a samozřejmě elektrokoagulace. 

Všechny tyto přístroje bylo zapotřebí umět ovládat a správně je udrţovat. Myslím, ţe 

většině instrumentářek pracujících na operačním sále se stalo, ţe na ně zvyšoval hlas 

nervózní lékař, kterému nešla elektrokoagulace, nebo byla chyba s laparoskopickou věţí a 

instrumentářka se musela „převtělit „ do technického pracovníku a chybu urgentně opravit. 

 Před zahájením operace musela vše instrumentářka řádně zkontrolovat a musela znát 

vlastnosti všech přístrojů, aby tím umoţnila plynulý provoz operačního programu.
66

 

Dále instrumentářka musela a musí umět ovládat sterilizační přístroje, protoţe v řadě 

malých nemocnicích si instrumentářky sterilizují samy. A to nemluvím o ovládání myček 

na nástroje, operačního stolu, klimatizace, vrtaček, pil, harmonických skalpelů, atd. Sestra 

instrumentářka by měla být zároveň sestrou“ techničkou“ ač to je někdy nad její síly. 

S pokrokem medicíny a technické vybavenosti operačních sálů vzrůstala i potřeba 

proškoleného personálu. Myslím, ţe k operačnímu týmu by měl patřit i technický 

pracovník, který by údrţbu a spravování těchto přístrojů měl na starosti a zodpovídal za ně. 

Já osobně podepsala řadů papíru obeznamující mě o tom, ţe vím jak, který přístroj se uţívá 

a ţe nesu v případě pouţívání za něj odpovědnost. 
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V zahraničním článku bylo popsáno, ţe na instrumentářky je kladen velký nárok pro jejich 

odborné znalosti v podobě technických dovedností, týmové práci, komunikaci, koordinaci 

a vedení lidské výkonnosti. V článku se řešily i moţnosti zvýšení kompetencí pro sestry 

instrumentářky z důvodu jejich čím dál většího nedostatku a rychlému rozvoji 

technologií.
67

 

Nemyslím si, ţe rozvoj medicíny je na samém vrcholu, a ţe se jiţ nic nového nedá vymyslet. 

Vţdyť kaţdý rok se přichází s novými a novými novinkami v oblasti medicíny. Myslím, ţe před 20 

lety s nástupem laparoskopie si nikdo nepředstavoval, ţe lékař za dvacet let bude operovat pomocí 

robotických rukou (robotická chirurgie) anebo, operovat pomocí metody NOTES. 
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4. OBDOBÍ 2004 - PO SOUČASNOST 

 

4. 1 České zdravotnictví v letech 2004 - po současnost 

Podle údajů z evidence demografických událostí ke konci roku 2013 měla Česká republika 

10 512 419 obyvatel. 

Nejčastější skupinou příčin smrti zůstávají dlouhodobě nemoci oběhové soustavy, které se 

v roce 2013 podílely na celkové standardizované úmrtnosti (standardizováno za pouţití 

WHO Evropského standardu) 44,8 % (u muţů to bylo 43,1 %, u ţen 46,8 %), následovaly 

zhoubné novotvary s podílem 26,4 % u muţů a 25,8 % u ţen. K mírnému nárůstu hodnoty 

standardizované úmrtnosti došlo u ischemické choroby srdeční a u nemocí dýchací 

soustavy, a to jak u muţů, tak u ţen. 

Česká republika se jiţ v roce 2006 zařadila k zemím, kde je počet seniorů vyšší neţ počet 

dětí. Patří mezi země s nízkým podílem dětí (14,8 % v roce 2012), ale podílem osob ve 

věkové skupině 65 let a více (16,5 % v roce 2012) ještě nedosahuje průměru Evropské 

unie, který jiţ v roce 2007 překročil 17 %. Index stáří dosáhl v České republice koncem 

roku 2012 hodnoty 113,3. Další společnou charakteristikou pro většinu evropských zemí je 

nízká úroveň porodnosti. Evropa je kontinentem s nejniţší úrovní plodnosti na světě.
68

 

 

4. 2 Vzdělávání instrumentářek 

V současnosti probíhá studium perioperačních sester dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
69

 

Podmínky pro získání specializované způsobilosti v oboru perioperační péče jsou: 

 Zařazení do oboru specializačního vzdělávání 

 Výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně jeden 

rok 

 Absolvování teoretické výuky 

 Absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdělávacím 

programem 

 Získání stanoveného počtu kreditů 

 Úspěšné sloţení atestační zkoušky
70

 

Výkon povolání instrumentářek- sester pro perioperační péči je zařazen do kategorie 

zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Avšak 

za jistých podmínek. Je třeba získat nejdříve odbornou způsobilost k výkonu povolání a 
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poté je nutná účast na celoţivotním vzdělávání, jehoţ součástí je i specializační vzdělávání 

s akreditovaným programem-perioperační péče. 

Celoţivotním vzděláváním se rozumí průběţné obnovování, zvyšování, prohlubování a 

doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími 

vědeckými poznatky.  

Formy celoţivotního vzdělávání jsou: 

a) specializační kurzy 

b) certifikované kurzy 

c) inovační kurzy v akreditovaných zařízení, která jsou akreditovaná pro vzdělávací 

program, kterým získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná 

způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichţ si má zdravotnický pracovník obnovit 

znalosti a dovednosti. 

d) odborné stáţe v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací 

program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná 

způsobilost pro konkrétní činnost, v nichţ si má zdravotnický pracovník stáţí 

prohloubit znalosti a dovednosti 

e) účast na školících akcích, konferencích, kongresech a sympoziích. 

f) publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo 

nového postupu. 

g) e-learingový kurz 

h) samostatné studium odborné literatury
71

 

 

Organizační forma studia sestra pro perioperační péči je modulová. 

1. Základní modul nese název Role sestry v perioperační péči a výukovými předměty 

jsou společenské vědy a komunikace 

2. Odborný modul zahrnuje činnosti charakteristické pro všechny operační obory a 

úseky práce v perioperační péči. 

3. Speciální modul se zabývá speciální perioperační péčí charakteristickou pro 

konkrétní operační obor, úsek práce v perioperační péči. 

Volitelné jsou vţdy tři libovolné obory v perioperační péči o pacienta. V závislosti na 

vývoji odborného růstu nebo v případě změny pracovního zařazení si můţe sestra 

perioperační péči své vzdělání doplnit dalším z oborů ve volitelných speciálních 

modulech.
72
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Povinností sester celoţivotního vzdělávání vychází celá řada monografií na téma 

perioperační péče. Je to například: perioperační péče o pacienta v ortopedii, perioperační 

péče o pacienta v traumatologii, perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii atd. Jsou to 

monografie, které vznikly na základě provozu Národního centra ošetřovatelství a 

nelékařských oborů v Brně. 

Další z knih to jsou: Perioperační péče od Michaely Schneiderové, Perioperační 

ošetřovatelská péče od Petra Wendche, Sestra v perioperační péči od Jany Wichsové atd. 

 

4. 3 Náplň práce instrumentářek 

Vyhláška 424/2004 Sb.
73

., stanovuje činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků, popisuje i kompetence perioperačních sester. 

Všeobecná sestra po získání specializované způsobilosti vykonává činnosti bez odborného 

dohledu a bez indikace poskytuje a organizuje ošetřovatelkou péči, včetně vysoce 

specializované ošetřovatelé péče v oboru specializace, případně zaměření. Přitom zejména 

můţe: 

a) bez odborného dohledu a bez indikace 

- edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných ošetřovatelských 

postupech a připravovat pro ně informační materiály 

- sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska moţnosti vzniku komplikací a 

náhlých příhod a podílet se na jejich řešení 

- koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace 

- hodnotit kvalitu poskytované péče 

- provádět ošetřovatelský výzkum, zejména identifikovat oblasti výzkumné činnosti, 

realizovat výzkumnou činnost a vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu 

do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru 

- připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti 

- vést specializační vzdělávání v oboru specializace 

b) na základě indikace lékaře 

- provádět přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy, 

doprovázet je a asistovat během výkonů, sledovat je a ošetřovat po výkonu 

- edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných diagnostických a 

léčebných postupech 

Sestra pro perioperační péči 
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Sestra pro perioperační péči vykonává činnosti při péči o pacienty před, v průběhu a 

bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, invazivních a diagnostických 

výkonů. Přitom zejména můţe 

a) bez odborného dohledu a bez indikace 

- připravovat instrumentarium, zdravotnické prostředky a jiný potřebný 

materiál a pomůcky před, v průběhu a po operačním výkonu 

- provádět specializované sterilizační a dezinfekční postupy 

- zajišťovat manipulaci s operačními stoly, přístroji tlakovými nádobami 

- provádět antisepsi operačního pole u pacientů 

- provádět ve spolupráci s lékařem- operatérem před začátkem a ukončením 

kaţdé operace početní kontrolu nástrojů a materiálu, zajišťovat stálou 

připravenost pracoviště ke standardním a speciálním operačním výkonům 

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 

- zajišťovat polohu a fixaci pacientů na operačním stole před, v průběhu a po 

operačním výkonu, včetně pravěce komplikací z imobilizace 

- provádět zaroubování pacientů 

- instrumentovat při operačních výkonech
74

 

 

Vyhláška 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků udává: 

Sestra pro perioperační péči vykonává činnosti podle § 54 při péči o pacienty před, v 

průběhu a bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, invazivních a 

diagnostických výkonů. Přitom zejména můţe 

a) bez odborného dohledu a bez indikace 

- připravovat instrumentarium, zdravotnické prostředky a jiný potřebný 

materiál a pomůcky před, v průběhu a po operačním výkonu, 

- provádět specializované sterilizační a dezinfekční postupy, 

- zajišťovat manipulaci s operačními stoly, přístroji a tlakovými nádobami, 

- provádět antisepsi operačního pole u pacientů, 

- provádět ve spolupráci s lékařem-operatérem před začátkem a ukončením 

kaţdé operace početní kontrolu nástrojů a pouţitého materiálu, zajišťovat 

stálou připravenost pracoviště ke standardním a speciálním operačním 

výkonům; 

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 
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- zajišťovat polohu a fixaci pacientů na operačním stole před, v 

průběhu a po operačním výkonu, včetně prevence komplikací z 

imobilizace, 

- provádět zarouškování pacientů, 

- instrumentovat při operačních výkonech
75

 

 

Momentálně se projednává nový návrh vyhlášky, kterou by se měnila vyhláška č. 55/2011 

o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků. Návrh vyhlášky byl zaslán k 

projednání pracovním komisím Legislativní radě vlády. 

Do budoucna se ukáţe, jestli nová legislativa přinese perioperačním sestrám zásadní 

změny v organizaci práce a ve vzdělání. 

Myslím si, ţe sestra pro perioperační péči je v mnoha směrech práce technického 

charakteru neţ sesterská, vţdyť i její náplň práce se spíše začíná přibliţovat náplni práce 

technického pracovníka neţ náplni práci všeobecné sestry. S pacientem můţeme pohovořit 

jen velice málo a spíše jde uţ o rutinní otázky neţ o rozhovor. Ošetřovatelkou péči zde 

mohu aplikovat opravdu jen v malé míře a není to nechutí, ale spíše není instrumentářce 

dán ten prostor a čas. Bohuţel mi přes spoust úkolů, které musím splnit, neţ se znovu jdu 

„umýt „ k další operaci nedává moţnost pacienta v dostatečné míře uklidnit a popřípadě 

edukovat před operací. Bylo snahou našeho nemocničního vedení, aby do náplně naší 

práce bylo i edukování pacienta před operací, a však z důvodu nedomyšlení po právní 

stránce se z tohoto ustoupilo. Edukace měla probíhat den před operací, kdy by slouţící 

instrumentářka po přijetí pacienta na oddělení, pacienta seznámila s provozem operačního 

sálu a popřípadě s průběhem výkonu, coţ se většině instrumentářek a i lékařů moc 

nezamlouvalo, protoţe jak víme, kaţdá operace sebou přináší značná rizika a moţný vznik 

komplikací.  

Také je pravda, ţe velká část instrumentářek pracuje nad rámec svých kompetencí, ať uţ je 

to první asistence při operacích, nebo obsluha technických přístrojů na které nebyla 

dostatečně vyškolena.  

Byla bych pro to, aby se náplň práce instrumentářek sjednotila a prohloubila, aby bylo 

jasně dané, co instrumentářka smí a co uţ není v její kompetenci a řádně se toto 

dodrţovalo. Myslím si, ţe by se měly v tom případě změnit osnovy ve specializačním 

studiu a moţná některé přednášky obohatit o techničtější zaměření. 
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5. KVALITATIVNÍ ČÁST PRÁCE 

Cílem mojí práce bylo zmapovat systém vzdělávání sálových sester a změny náplně práce, 

a to od roku 1953 po současnost. 

Výzkum probíhal kvalitativní formou pomocí částečně řízeného polostrukturovaného  

rozhovoru s pěti instrumentářkami, které na operačním sále pracovaly/ pracují více jak 15 

let.  

Snahou bylo se dozvědět o profesy instrumentářky od pamětnic co moţná nejpřesnější 

informace. 

Rozhovor se uskutečnil na pracovišti instrumentářek a v  domácím prostředí. Jednalo se o 

instrumentářky z Ústeckého a Karlovarského kraje. Rozhovory jsem absolvovala v měsíci 

září a říjnu. Ve všech pěti případech instrumentářky souhlasily s  uvedením jejich jmen, a 

však pro nepodstatnost této informace uvádím jen křesní jména. 

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a pak upraveny do písemné podoby. Bylo zapotřebí 

rozhovory písemně zkrátit a upravit. 

Tři instrumentářky se mnou pracují na pracovišti, zbylé dvě mi byly doporučeny od mé 

hlavní sestry. 

Rozhovory byly, i kdyţ mnou řízené, a však povaha otázek nabízela instrumentářkám 

moţnost se vyjádřit k tématu. 

Na začátku jsem se představila a instrumentářky seznámila s mou bakalářskou prací. Vţdy 

jsem se instrumentářek dotázala, zda mohu uvádět jejich jména a místo pracoviště. 

Pokládala jsem tyto otázky: 

otázka číslo jedna: Co vás vedlo k rozhodnutí stát se instrumentářkou? 

otázka číslo dvě: Jak se nahlíţelo na sestry pracující na operačním sálem ostatními 

zaměstnanci v nemocnici? 

otázka číslo tři: Jak jste se dále vzdělávala? 

otázka č. 4: Jaké nastaly v průběhu vaší profesní praxe změny v náplni práce 

instrumentářky?  

otázka č. 5: S rostoucí technickým vybavením operačních sálů vznikala i potřeba 

instrumentářek k porozumění techniky. Jak jste byly dále v tomto směru vzdělávány? 
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5. 1 ROZHOVORY 

5. 1. 1 ROZHOVOR Č. 1 

První instrumentářku, kterou jsem navštívila, byla instrumentářka Eva, která jako sálová 

sestra pracovala od roku 1965. Začínala na chirurgickém oddělení, kde pracovala půl roku 

a poté byla primářem oddělení oslovena, jestli nechce pracovat jako sestra na centrálních 

operačních sálech. Na operačních sálech pracovala aţ do roku 1995. Od roku 1975 aţ do 

roku 1978 pracovala jako staniční sestra operačních sálů a od roku 1978 do roku 1995 jako 

vrchní sestra centrálních operačních sálů. Specializační studium v oboru instrumentování 

na operačním sále absolvovala v roce 1974. 

Odpověď na otázku číslo jedna: Pracovat na operačním sále jsem nechtěla. Po půlroční 

praxi na chirurgickém oddělení za mnou přišel primář chirurgického oddělení, který byl 

zároveň vedoucím operačního sálu, ţe je nedostatek sálových sester a, ţe jsem byla 

vybrána právě já. 

Odpověď na otázku číslo dvě: V sedmdesátých letech jsem měla pocit, ţe je to určité 

prestiţní zaměstnání a, ţe jsme v ţebříčku „důleţitosti“ vysoko, bohuţel v ţebříčku 

„oblíbenosti“ tomu tak nebylo.  

Odpověď na otázku číslo tři: V roce 1974 jsem nastoupila na specializační studium v oboru 

instrumentování na operačním sále. Na studium jsem byla doporučena vrchní sestrou 

operačních sálů. Studium mě bavilo a myslím, ţe pro mě mělo v té době určitý prospěch.  

Dále jsem se snaţila navštěvovat různé semináře, které některé nemocnice pořádaly. 

Odpověď na otázku číslo čtyři: Kdyţ jsem začínala na operačních sálech pracovat, bylo 

běţnou praxí, ţe instrumentářky nepracovaly jen na operačních sálech, ale chodily jsme 

souběţně pracovat i na chirurgickou ambulanci a občas, kdyţ bylo nutné i vypomáhat na 

oddělení. Bylo také běţnou praxí, ţe před operačním programem si instrumentářka nejprve 

vytřela operační sál a povrchy, nachystala síta s instrumentáriem a vysterilizovala potřebné 

nástroje. Instrumentářka také asistovala při anestezii. Jedna instrumentářka operovala 

s lékaři operatéry a druhá z instrumentářek asistovala s lékařem při narkóze. 

Odpověď na otázku číslo pět: Instrumentářky obsluhovaly velmi starý elektrický nůţ, 

elektrické vrtačky. Pracovali jsme s autoklávy Chirana a přístroji pro celkovou anestezii 

Chirana. Dále to byly různé odsávačky a mikroskopy. Bylo toho hodně, ale velkou změnou 

bylo zavádění laparoskopie do operačního programu. Školení jsme ţádné na obsluhu těchto 

přístrojů neměly. Většinou nám byly informace předávány ze zkušené instrumentářky na 

instrumentářku, která teprve začíná. Jediné školení v oblasti nových technických metod 

bylo školení, kterého jsem se účastnila v té době jako vrchní sestra se sestrou staniční a 

s primářem oddělení, a to školení o laparoskopiích. 

 



43 

 

5. 1. 2 ROZHOVOR Č. 2 

Druhou instrumentářkou, kterou jsem navštívila, byla instrumentářka Hana. Hana 

pracovala jako instrumentářka od roku 1971. Před prací na operačních sálech pracovala rok 

jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení. Paní Hana pracovala jako instrumentářka 

aţ do roku 2008. Na specializační studium nastoupila v roce 1979. 

Odpověď na otázku číslo jedna: Instrumentářkou jsem se chtěla stát jiţ, kdyţ jsem 

pracovala na chirurgickém oddělení. Občas jsem měla moţnost se jít podívat na operaci. 

Takţe kdyţ mě oslovila vrchní sestra operačních sálů, abych pracovala na operačních 

sálech, neváhala jsem a nabídku přijala. 

Odpověď na otázku číslo dvě: Byla jsem na sebe velice hrdá a musím uznat, ţe i ostatní 

zaměstnanci nemocnice nás instrumentářky povaţovaly za důstojné a inteligentní sestry. 

Nikdy jsem neměla pocit, ţe by panovala rivalita mezi instrumentářkami a sestrami 

z oddělení. 

Odpověď na otázku číslo tři: Na specializační studium jsem nastoupila po čtyřech letech na 

operačních sálech. Na studium mě doporučil přednosta oddělení chirurgie. Ţádné jiné 

vzdělání jsem neabsolvovala a ani semináře.  

Odpověď na otázku číslo čtyři: do mé náplně práce patřilo vše, co se týkalo operačních 

sálů. Od vytírání podlah aţ po uspávání pacientů. 

Odpověď na otázku číslo pět: Musela jsem umět ovládat operační stoly, sterilizátory, 

elektrokautery různého typu, anesteziologické přístroje atd. 

 

5. 1. 3 ROZHOVOR Č. 3 

S paní Vlastou byl můj třetí rozhovor. Paní Vlasta pracovala jako instrumentářka od roku 

1984. Před prací na operačních sálech pracovala jako anesteziologická sestra a to dva roky. 

Jako instrumentářka pracuje doposud, a to jako vrchní sestra centrálních operačních sálů. 

Odpověď na otázku číslo jedna: Ze začátku jsem pracovat na operačních sálech nechtěla, 

ale v průběhu práce jako anesteziologická sestra se mi práce instrumentářek zalíbila. 

Pracovat na operačním sále jsem začala na vlastní ţádost. 

Odpověď na otázku číslo dvě: Měla jsem dojem, ţe nás ostatní sestry a to hlavně 

z oddělení nemají moc rády.  

Odpověď na otázku číslo tři: první moje specializační studium bylo v roce 1980 jako sestra 

pro anestezii. V roce 1986 jsem nastoupila na studium instrumentování na operačním sále, 

které taky probíhalo na mojí ţádost, ale schválit mi ho musel vedoucí operačních sálů. 

Odpověď na otázku číslo čtyři: byla to běţná práce na operačních sálech. Instrumentování, 

obíhání, sterilizace, dohled na pomocný personál atd. 
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Odpověď na otázku číslo pět: obsluhovaly jsme vrtačky, operační stoly, laparoskopické 

věţe, elektrokautery, laparoskopické věţe, shavery, sterilizátory, odsávačky a mnoho 

dalších přístrojů. Měly jsme jen malé školení vrchní sestrou, jak se který přístroj pouţívá. 

 

5. 1. 4 ROZHOVOR Č. 4 

Předposlední instrumentářkou byla paní Markéta. Paní Markéta pracuje na operačních 

sálech od roku 1995. Před prací na operačních sálech pracovala půl roku na interním 

oddělení. Jako instrumentářka pracuje doposud na centrálních operačních sálech. 

Odpověď na otázku číslo jedna: Pracovat na operačním sále jsem nechtěla. Bavila mě 

práce s lidmi a moţnost si s nimi popovídat, to na operačních sálech bohuţel moc moţností 

nemám. Po půl roce práce na interním oddělení za mnou přišel primář chirurgického 

oddělení s tím, ţe potřebují na operační sál šikovnou setru a tou prý já jsem. Ze začátku 

jsem pracovala na operačním sále jen na zkoušku, ale zůstala jsem tu doposud. 

Odpověď na otázku číslo dvě: Kdyţ jsem pracovala na oddělení, myslela jsem si o 

instrumentářkách, ţe jsou namyšlené. Samozřejmě ve chvíli kdy jsem zde začala pracovat i 

já tak jsem svůj názor přehodnotila. 

Odpověď na otázku číslo tři: Specializační vzdělávání v úseku instrumentování na 

operačním sále jsem si udělala po třech letech praxe na operačním sále. Na specializační 

studium mě přihlásila vrchní sestra operačních sálů. 

Odpověď na otázku číslo čtyři: Instrumentování na operačním sále, „obíhání“ při operaci, 

dohled na pomocný personál atd. 

Odpověď na otázku číslo pět: odsávačky, elektrokautery a laparoskopické věţe, 

harmonické skalpely, myčky, bateriové, vzduchové a elektrické vrtačky atd. O ovládání 

přístrojů jsem byla poučena vrchní sestrou. 

5. 1. 5 ROZHOVOR Č. 5 

Poslední rozhovor byl s paní Zdenou, která na operačním sále pracovala od roku 1990. 

Specializační studium sestra pro perioperační péči absolvovala v roce 2010. Jako 

instrumentářka pracuje na operačních sálech doposud. 

Odpověď na otázku číslo jedna: Pracovat na operačním sále byl můj velký sen. Jiţ na 

střední škole jsem věděla, ţe jednou budu na operačních sálech pracovat. Na operačním 

sále jsem začala pracovat ihned po absolvování střední zdravotnické školy, na vlastní 

ţádost. 

Odpověď na otázku číslo dvě: Mám pocit, ţe práce na operačním sále je prestiţní, alespoň 

já to tak vnímám. 
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Odpověď na otázku číslo tři: specializační studium v oboru perioperační péče jsem 

absolvovala v roce 2010. Od té doby jsem navštívila různé semináře určené pro 

perioperační péči. 

Odpověď na otázku číslo čtyři: má náplň práce se řídí § 50 vyhlášky č. 424/2004 Sb. 

V zásadě se jsem nepocítila velkou změnu v rozdílu náplně práce, kdyţ jsem začínala a 

nyní. 

Odpověď na otázku číslo pět: Musím umět ovládat veškeré přístroje na centrálních 

operačních sálech. O tom jak se s kterým přístrojem má zacházet vím jen od nadřízené 

sestry. 

5. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ 

Z otázky číslo jedna vyplynulo, ţe tři sestry z pěti nechtěly na operačních sálech pracovat. 

Z velké části se tomu jestli bude sestra pracovat na operačním sále či ne zapříčinil vedoucí 

pracovník, ať uţ to byl primář chirurgického oddělení nebo vrchní sestra. Dvě sestry chtěly 

na operačním sále pracovat ze své vůle. 

Z otázky číslo dvě vyplynula informace o oblíbenosti instrumentářek ostatními pracovníky 

v nemocnici. Instrumentářky měly spíše pocit, ţe byly vnímány jinými sestrami negativně 

a nadřazeně. Dále, ale také vyplynulo z rozhovoru, ţe samy instrumentářky mají ze své 

profese pocit výjimečnosti.  

Otázka číslo tři poukazuje na to, ţe sestry pracující na operačním sále se ve všech pěti 

případech dále vzdělávaly ve specializačním vzdělávání. Jedna z dotazujících měla 

dokonce specializaci v oboru anestezie. Dále odpovědi instrumentářek dokazují, ţe do 

specializačního studium pro instrumentářky, byly navrhnuty vedoucím pracovníkem 

operačních sálů. Semináře pro instrumentářky absolvovaly jen dvě z pěti dotazovaných. 

Z otázky číslo čtyři vyplývá, ţe instrumentářky nemají dojem, ţe by se jejich náplň práce 

v průběhu několika let změnila. Dvě instrumentářky z pěti měly v náplni práci asistenci při 

anestezii. 

Z otázky číslo pět jasně vyplývá, ţe instrumentářka má za povinnost obsluhu velkého 

mnoţství přístrojů. Jediný zdroj informací o ovládání těchto přístrojů je vrchní sestra 

operačních sálů.  
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6. DISKUZE 

Ve své práci jsem si poloţila základní otázku a to jak se měnilo vzdělávání instrumentářek 

a jak se vyvíjela náplň práce. Odpověď na tuto otázku jsem hledala v odborných textech, 

ve vyhláškách a zákonech. Aby bylo moţné zhodnotit vývoj profese instrumentářky, bylo 

zapotřebí rozhovorů s instrumentářkami, které do celé práce vnesly skutečnosti z praxe. 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe samotná náplň práce instrumentářek se v základních principech 

nezměnila. Vţdy sestra pracující na operačním sále instrumentovala, asistovala lékaři, 

zastávala funkci „obíhající sestry“, ve většině případů sterilizovala a dohlíţela na pomocný 

personál. Zásadním mezníkem v práci na operačním sále bylo zrušení asistence 

instrumentářek při anestezii. 

Vzdělávání instrumentářek prošlo zásadními změnami a to především vznikem Institutu 

pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně v roce 1960. 

Specializační studium také povaţují instrumentářky za důleţitou a v mnoha případech 

jedinou moţnost ve vzdělání instrumentářek. 

Srovnání své bakalářské práce jsem měla s jedinou prací a to s prací Miluše Černé, která 

psala bakalářskou práci v roce 2013 na téma Vývoj vzdělávání perioperačních sester od 

historie po současnost. Má práce se s jejími poznatky shoduje v základní informaci, ţe 

vzdělávání instrumentářek od svých začátků aţ po současnost prošlo řadou organizačních 

změn, které vedly ke zkvalitnění studia.
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7. ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo dozvědět se o profesi instrumentářky co nejvíce. Zmapovat jak se 

vyvíjelo vzdělávání a jak moc se měnila náplň práce.   

Nejtěţší bylo vyhledávání informací k mé práci, protoţe jiţ není moc odborníků, kteří měli 

zkušenost s prací na operačním sále před padesáti lety a, kteří by mohli k tématu říci něco 

konkrétního. Tudíţ jsem mohla čerpat jen z vydaných dokumentů a literatury, popřípadě 

z rozhovoru od ţijících odborníků v perioperační péči. 

Bylo zjištěno, ţe profese instrumentářky se za padesát let změnila v základních třech 

prvcích a to: odštěpením anestezie od zbytku oboru a tudíţ instrumentářka jiţ neasistuje při 

narkóze a této činnosti se věnuje anesteziologická sestra. Dále se zvyšujícím počtem 

pomocného personálu se instrumentářka neúčastní pomocných prací. A poslední prvek a 

pro mě zásadní je, zvyšování technické vybavenosti operačních sálů a následné potřebě, 

aby sestra instrumentářka tomuto technickému pokroku porozuměla a uměla se všemi 

novinkami pracovat. Jinak náplň práce instrumentářek se v zásadě nezměnila. 

Nebylo moţné nezmapovat vývoj vzdělávání instrumentářek bez toho aniţ, by se 

nezmapovala profese zdravotní sestry. Bez vývoje vzdělávání zdravotních sester by nebylo 

vzdělávání instrumentářek. 

Vzdělávání instrumentářek prošlo radikální přestavbou, která studium zkvalitnila a 

srovnala se studiem v Evropské unii. 

Bylo by dobré se více zaměřit na obsah a způsob specializačního vzdělávání periopeačních 

sester a určit priority co by dobrá perioperační sestra měla znát a čemu by se ve výuce 

mělo více zaměřit. Tím myslím hlavně zvyšující se potřeba znalostí technického vybavení 

operačních sálů. 

Bude zajímavé sledovat, jak se profese instrumentářek bude nadále vyvíjet. Změní-li se 

struktura vzdělávání, zvýší kompetence sálových sester a změní náplň práce 

instrumentářek. 

 

 

 

 



48 

 

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ASSOCIATION OF PERIOPERATIVE REGISTERED NURSES, et al. AORN latex 

guideline. AORN journal, 2004, 79.3: 653. 

DOLEŢAL, Jan. Odborná studijní praxe chirurgických instrumentářek. Rozhledy v 

chirurgii, 1978, Roč. 57, č. 4, S. 316-318. ISSN: 0035-9351. 

DOLEŢAL, Jan. Specializační zkoušky chirurgických instrumentářek. Zdravotnická 

pracovnice, 1963, roč. 13, č. 4, s. 179-180. ISSN: 0049-8572. 

DUDA, Miloslav. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, 2000. ISBN: 80- 7169- 

642- 0. 

FLEISSIGOVÁ, T. Bojová cesta. Zdravotnická pracovnice, 1978, roč. 28. č. 5, s. 259- 

262. 

FRÝDECKÁ, Helena. Aktivity sester operačních sálů. Sestra, 1999, Roč. 9, č. 8, s. 25. 

ISSN: 1210-0404. 

GABUD, Anita. Proces zdravstvene njege bolesnice s histeroskopijom. Sestrinski glasnik, 

2013, 18.3: 203-207. 

GILLESPIE, Brigid Mary, HAMLIN, Lois. A synthesi sof the literature on „ competence“ 

as it applies to perioperative nursing. AORN journal, 2009, 90. 2: 245- 258 

ICN [online]. [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://sestra.org/ICN 

JURKA, Michal — SKŘIČKA, Tomáš — LEYPOLD, Jindřich. Laparoskopická 

cholecystektomie. Brno: Petřivalského nadace, 1993 

KÁŠ, Svatopluk. Květnová výročí: prof. MUDr. Emerich Polák, DrSc. (25. 5. 1901 Praha 

– 27. 8. 1980 Praha) [online]. : 1 [cit. 2015-10-26]. 

KRKOŠKOVÁ, L. Etické a psychologické aspekty práce SZP, jejich výchova a 

vzdělávání. Zdravotnická pracovnice, 1983, roč. 33, č. 3, s. 131- 133. ISSN: 0049- 8572 

KRŠKA, Zdeněk (ed.). Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3815-4. 

Kurs chirurgické ošetřovatelské péče v Kroměříţi. Zdravotnická pracovnice, 1952, roč. 2, 

s. 96- 97. ISSN: 0049- 8572. 

LINDWALL, Lillemor,VON POST,Iréne, BERGBOM, Ingegerd. Patiens and nurses 

experiences of perioperative dialoguj. Journal of Advanced Nursing,2003, 43. 3: 246- 253 

LÖBLOVÁ, Jitka — CHOUROVÁ, Lenka. Vzdělávání v oboru sestra pro perioperační 

péči. Sestra, 2004, roč. 14, č. 12, s. 23-24. ISSN: 1210-0404. 

http://sestra.org/ICN


49 

 

MACHOVÁ, Arnoštka. O organizaci sesterské práce na operačním sále. Zdravotnická 

pracovnice, 1952, roč. 2, s. 44- 49. ISSN: 0049- 8572 

MATOUŠKOVÁ, Marie. Závodní školy práce. Zdravotnická pracovnice, 1952, roč. 3, s. 

124.  

MILIĆ, Manica Rebernik. RAZVOJ KADROV V PERIOPERATIVNI DEJAVNOSTI. 

ZBORNIK XXIV, 9 

MORRISON, Janet D. Evolution of the perioperative clinical nurse specialist. AORNA 

journal, 2000, 72. 2“ 227-232 

MOUREK, Jindřich. Pracovní plán chirurgických instrumentářek. Zdravotnická 

pracovnice, 1956, roč. 6, č. 1, s. 48- 51. ISSN: 0049- 8572 

 NIEDERLE, Bohuslav. Práce sestry na operačním sále. 4., doplň.  A zcela přeprac. vyd. 

Praha: Avicenum, 1986. 

NIEDERLE, Bohuslav. Práce sestry na operačním sále. Praha: Avicenum, 1986 

NIEDERLE, Bohuslav. Práce sestry na operačním sále. Praha: Státní zdravotnické 

nakladatelství, 1957 

NOC NZO BRNO: Stručná historie a vývoj Centra v datech [online]. [cit. 2015-10-27]. 

Dostupné z: http://www.nconzo.cz/web/guest/125. 

PACOVSKÁ, Naďa. "Připravte operační sál!". Instrumentářka, 1996, Roč. 3, č. 3, s. 67-

68. 

PELTRÁMOVÁ, Marta. O socialistického zdravotníka: rozhovor. Zdravotnická 

pracovnice, 1975, roč. 25, č. 1, s. 5-8. ISSN: 0049- 8572 

PROŠKOVÁ, Eva. Právní regulace k výkonu zdravotnických povolání na území České 

republiky. Olomouc, 2015. Disertační práce. Univerzita Palackého 

Přispěvatelé Wikipedie, Arnold Jirásek [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, 

c2015, Datum poslední revize 23. 10. 2015, 08:36 UTC, [citováno 26. 10. 2015] 

Přispěvatelé Wikipedie, Bohuslav Niederle (1907) [online], Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie, c2014, Datum poslední revize 14. 03. 2014, 10:45 UTC, [citováno 

26. 10. 2015] 

ROTMAN, Jan. Odborná způsobilost a výchova zdravotnických pracovníků. Zdravotnická 

pracovnice, 1953, roč. 3, s. 126- 127. ISSN: 0049- 8572. 

Společenský význam dalšího vzdělávání středních zdravotnických pracovníků. 

Československé ošetřovatelství, 1976, roč. 7, č. 2, s. 34- 35. ISSN: 0862- 5891. 

SVOBODNÝ, Petr — HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Dějiny lékařství v českých zemích. 

Praha: Triton, 2004. ISBN: 80-7254-424-1.VYŠOHLÍD, Josef. Profil, školení a doškolování 



50 

 

středních zdravotnických pracovníků. Československé zdravotnictví. 1955, roč. 3, č. 12, s. 651- 

660. ISSN: 0009- 0689 

ŠVEHLOVÁ, K. Problémy výchovy, výcviku a doškolování středních zdravotnických 

pracovníků. Zdravotnické školy- školní stanice- doškolování. Československé 

zdravotnictví, 1959, roč. 7, č. 9, s. 542- 551. ISSN: 0009- 0689 

VINCENT, Sue. Role sestry na operačním sále ve Velké Britanii. Instrumentářka, 1997, 

roč. 4, č. 2, s. 174-175. 

WICHSOVÁ, Jana. Sestra a perioperační péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN: 978-

80-247-3754-6. 

ZDN a VFN. Zemřel profesor Vladimír Pacovský [online]. : 1 [cit. 2015-10-27]. Dostupné 

z: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni- medicina/zemrel-profesor-vladimir-pacovsky-

460993?category=z-domova 

Zdravotnická ročenka České republiky 2012= Czech Health Statistics Yearbook: 2012. 

Plzeň: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2012. 

Vyhláška č. 77/ 1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících 

ve zdravotnictví 

Zákon č. 96/ 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání 

Ústavní zákon č. 150/ 1948 Sb., ze dne 9. Května 1948, Ústava československé republiky 

Zákon č. 95/ 1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 40/ 1953 Ú. l., o odborné způsobilosti a odborné 

výchově 

Zákon č. 20/ 1966., o péči o zdraví lidu 

Vyhláška č. 20/ 1971 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících 

ve zdravotnictví 

Zákon č. 96/ 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání 

Nařízení vlády č. 31/ 2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení 

odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 

Vyhláška č. 424/ 2004 Sb., kterou stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků 

Vyhláška č. 55/ 2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků 



51 

 

9. ZKRATKY 

 

AIDS- Acquired Immune Deficiency Syndrome- česky: syndrom získaného selhání 

imunity 

 

EORNA- European Operating Room Nurses Association- česky: Evropská asociace 

sálových sester 

 

ČR- Česká republika 

 

ČSR-  Československá republika 

 

KNV- Krajský národní výbor 

 

KSČ- Komunistická strana Československa 

 

MZ- Ministerstvo zdravotnictví 

 

NOTES- Natural orifice transluminal endoscopic surgery- endoskopická operace 

přes přirozené otvory 

 

ORL- Otorhinolaryngologie 

 

PZP-  Pomocný zdravotnický personál 

 

RTG- Rentgenové vyšetření 

 

WHO- Světová zdravotnická organizace 



52 

 

10. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: fotka z operačního sálu z roku 1980 

Příloha č. 2: fotka z operačních sálů 

Příloha č. 3: vysvědčení z roku 1983- přední strana 

Příloha č. 4: vysvědčení z roku 1983- zadní strana 

Příloha č. 5: vysvědčení z roku 2000 

Příloha č. 6: vysvědčení z roku 2010 

Příloha č. 7: zkoušky pro specializaci zdravotních sester na instrumentářky pracující na 

operačním sále 

Příloha č. 8: Souhlas se zveřejněním závěrečné práce v ÚVI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

1. Operační sály z roku 1980 

 

 

2. Operační sály z roku 1980. Instrumentářka asistovala při intubaci a následně šla 

vykonávat funkci obíhající sestry       
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3. Vysvědčení 1983 (1) 
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4. Vysvědčení 1983 (2) 
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5. Vysvědčení 2000 
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6. Vysvědčení 2010 
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7. Otázky pro kvalifikační zkoušky instrumentářek na operačním sále: 

Otázky teoretické 

1. Pracoviště, zaměstnanci, základy asistování: 

 Účel operačních oddělení a operačních sálů, jejich stavební umístění a úprava okolí 

 Místnosti operačního oddělení, jejich účel a vybavení (příprava, resuscitační 

místnost, místnost pro sterilizaci, pro přípravu materiálu, skladiště atd.) 

 Operační sály a umývárna, jejich rozdělení a vybavení 

 Asepse, antisepse a desinfekce 

 Kudy můţe vniknout infekce do operační rány a prevence 

 Čím se vytváří aseptické prostředí operačních sálů 

 Hygiena na operačních sálech. Čistota, vzduch, osvětlení, hlučnost 

 Vstup na operační sál, oddělení a sály, návštěvníci 

 Příprava sálu k operaci 

 Úklid mezi operacemi a po nich 

 Úklid po operacích septických a úklid hlavní 

 Zaměstnanci operačních oddělení, rozdělení úloh, odpovědnost 

 Operační sestra, úkoly, vlastnosti, účast při operacích 

 Úrazy a choroby z povolání na operačním sále 

 Pracovní a ţivotní pravidla, prevence škod z povolání 

 Základy asistování 

2. Přístroje 

 Přístroje ke sterilizaci varem, konstrukce a údrţba 

 Přístroje ke sterilizaci varem, upotřebení a způsob sterilizace 

 Sterilizace varem po septických operacích 

 Přístroje na sterilizaci parou, konstrukce, údrţba 

 Přístroje na sterilizaci parou upotřebení a způsob sterilizace 

 Kontrola sterilizace v autoklávech 

 Sterilizační bubny, konstrukce, upotřebení 

 Sterilizátory horkovzdušně, konstrukce, údrţba 

 Sterilizátory horkovzdušně upotřebeni 

 Přístroje k výrobě destilované vody, bez pyrogenní vody a fyziologického 

roztoku 

 Osvětlování operačního pole, bezestinná lampa 

 Termokauter a elektrokauter 

 Elektrický nůţ, konstrukce, údrţba, upotřebení 

 Elektrický nůţ, zacházení a nebezpečí 

 Elektrické vrtačky a vrtačky ruční 

 Vývěvy 

 RTG přístroje 
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 Operační stůl, konstrukce, údrţba 

 Operační stůl úprava polohy 

 Narkotizační přístroje 

 Narkotizační stolek 

 Křísící přístroje a jiné pomůcky ke kříšení 

3. Nástroje 

 Vývoj a obecné vlastnosti operačních nástrojů 

 Převzetí nástrojů na operační oddělení (prohlídka, označení, uloţení) 

 Příprava nástrojů k operaci 

 Sterilizace kovových nástrojů 

 Sterilizace ostrých nástrojů, jehel, špendlíků, šicích svorek 

 Sterilizace stříkaček 

 Desinfekce nádobí 

 Desinfekce cévek kovových, skleněných 

 Desinfekce cévek pryţových, hedvábných atd. 

 Desinfekce různých předmětu pryţových, skleněných, porcelánových, 

z umělých hmot apod. 

 Desinfekce sloţitých přístrojů 

 Sterilizace po operacích septických 

 Přenášení sterilních nástrojů na instrumentační stolek (podávkové kleště) 

 Čištění, zkoušení a uloţení pouţitých nástrojů 

 Čištění, zkoušení nástrojů po operacích septických 

4. Operační potřeby 

 Hedvábí (sterilizace, uloţeni atd.) 

 Catgut 

 Ostatní šicí materiál 

 Materiál k plastikám 

 Šicí materiál, druhy, příprava, sterilizace, úschovna 

 Obvazový materiál, druhy, příprava, sterilizace, úschovna 

 Operační prádlo, druhy, příprava, sterilizace, úschovna 

 Operační obleky (zástěry, masky, čepice, galoše, rukavice, empíry.) 

 Potřeby k mytí rukou (vodovod, hodiny, kartáče, umyvadla apod.) 

 Základní tekutiny a roztoky: destilovaná voda, bez pyrogenní voda, 

fysiologický roztok, 5% glukosa) 

 Prostředky k znecitlivění a k resuscitaci 

 Příklady z prostředků a přípravků raných 

 Příklady s desinfekčních prostředků 

 Čisticí prostředky a čištění skvrn 

5. Organizace práce 

 Rozvrhy týdenní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní, půlroční 
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 Organizace operačního dne-operační program 

 Kontrola a příprava nemocného a jeho vstup na sál 

 Uloţení nemocného a příprava k operacím, dohled na asepsi a hygienu 

během výkonu 

 Organizace práce při výměně nemocného a po skončení operace 

 Operace ambulantní, náhle, septické 

 Operační šok, jeho prevence a léčení 

 Inhalační narkóza, průběh 

 Nebezpečí po různých způsobech znecitliveni a narkóze, prevence a léčení 

 Vedeni narkózy 

 Transfuze, zkoušky, známky inkompatibility, protiopatření 

 Technika transfuze pomalé 

 Technika transfuze rychle, nebezpečí, protiopatření 

 Umělé dýchaní, intubace a její rušivé příhody 

 Kříšení nemocného 

 Organizace a provoz operačního dne 

 Záznamy a dokumentace na operačním oddělení 

6. Obecná instrumentační technika 

 Myti a oblékání k operacím 

 Rozloţení nástrojů a potřeb na instrumentační stolky 

 Pomoc lékařům při oblékání, příprava znecitlivění, předběţná úprava 

operačního pole 

 Desinfekce a rouškování operačního pole 

 Umístění přístrojů, nádobí a skupiny u operačního stolu 

 Rozhovor s operujícím při instrumentování (podávání bez výzvy, němé 

posunky, slovní výzva, pořadí důleţitosti) 

 Obecné zásady, kontroly a úpravy nástrojů před jejich podáváním 

 Operování na sucho- na vlhko 

 Instrumentování rukama a nástroji (podávání a příprava nástrojů) 

 Přebírání nástrojů zpět, jejich kontrola a vyřazování 

 Počítání roušek, longet atd. 

 Instrumentování k různým způsobům znecitlivění. 

 Instrumentování při průniku tkáněmi 

 Instrumentování při stavění krvácení, svlaţování rány 

 Instrumentování při rozevírání, uchopení a drţení rány 

 Instrumentování při šití 

 Instrumentování při drenáţi, punkci, cévkování 

 Instrumentování při obvazu rány 

7. speciální instrumentační taktika 
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 Trepanace lebky (operační a instrumentační postup při otevření a zavření 

lebky) 

 Tracheotomie 

 Operace strumy 

 Amputace prsu 

 Otevření a zavření dutiny hrudní 

 Otevření a zavření dutiny břišní 

 Operace kýly tříselné  

 Snesení červu 

 Kolostomie 

 Otevření a zavření močového měchýře 

 Revise řezné rány 

 Amputace stehna 

 Operace při osteomyelitidě 

 Kostní steh olecrana 

 Kirschnerova extense 

 Vynětí oka 

 Odstranění mandlí 

 Odstranění adnex 

 Výškrab děloţní sliznice 

 Gynekologická drenáţ a tamponáda 

 Šití hráze 

 Porodnické kleště 

8. stručné vysvětlení operačního výkonu a jeho smyslu 

 Resekce ţebra při empyému 

 Extrapleurální pneumolysa 

 Torakoplastika 

 Operace plicní hlízy 

 Laparothorakofrenotomie 

 Resekce ţaludku 

 Vynětí ţlučníku 

 Amputace konečníku 

 Operace haemorrhoidů 

 Nefrektomie 

 Ureterotithomie 

 Prostatektomie 

 Operace křečových ţil 

 Operace vmetku tepenného 

 Meniskektomie 

 Kuntscherovo nýtovaní 

 Operace vrozené luxace kyčle 
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 Plastická operace kyčle 

 Trepanace při zánětu středouší a mastoiditidě 

 Trepanace čelistní dutiny 

 Odstranění dělohy (břichem, pochvou) 

 Plastika poševní stěny a hráze 

 Operativní zmenšení plodu 

 Císařský řez 

 

Otázky praktické 

 Poznávání nástrojů, jejich stručný popis a označení účelu 

 Ukázka obvazů 

 Úprava polohy nemocného k operacím 

 Ukázky z obecné instrumentační techniky 

 Obsluha narkotizačního přístroje 

 Souprava nástrojů 
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8. Souhlas se zveřejněním závěrečné práce v ÚVI 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Jsem si vědom/a, ţe závěrečná práce je autorským dílem a ţe informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být pouţity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby neţ autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, ţe si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 

v předchozím odstavci. 

 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce Datum Podpis 
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