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1 Úvod 

Operační sály jsou velmi důležitou součástí nemocnic. V posledních letech stále 

přibývají nové technologie a tím i operační možnosti. Kladen je velký důraz na 

personál, který se musí přizpůsobit náročnosti výkonů a dodržovat důležitou přípravu 

pacienta na daný výkon. S tím je spojena i perioperační zátěž zdravotních sester. 

Množství výkonů vede často k velké únavě a stresovému vypětí přímo na pracovišti. 

Proto jsem se dotázala právě zdravotních sester na operačních sálech, které 

v dotazníkovém šetření odpovídali na nejčastější zátěž. 

Na operačním sále je velice důležitá součinnost celého týmu, ale také spolupráce 

s pacienty. Je velké množství úkonů a povinností, které musí všeobecná sestra těsně 

před operací u pacienta zajistit, proto je velký důraz kladen na pečlivost. 

Domnívám se, že zátěž všeobecných sester v perioperačním období pacienta je nejen 

psychická, ale také fyzická. Sestry musí v krátkém čase zajistit vše potřebné, aby tak 

docílily správného chodu od příjezdu pacienta na operační sál do jeho předání na 

oddělení. 
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2 Teoretická část 

2.1 Operační sál 

 

2.1.1 Stavební uspořádání sálů 

 

Vytvoření dokonalých podmínek k operačním výkonům vedlo k vybudování operačním 

sálům (Obr. 1) a jejich přilehlých místností, které jsou součástí jedné budovy. Celý 

operační trakt má tak dokonalé podmínky pro plynulý chod. Prostorové uspořádání se 

dělí na ochrannou zónu, která se skládá z hygienického filtru, kde se personál či 

návštěvy převléknou do operačního prádla, obuvi, ústenky a čepice. Ochranná zóna se 

skládá z příjezdové chodby, místnosti pro odpočinek personálu, pracovny s počítači pro 

vedoucí pracovníky operačního traktu, skladovací prostor pro léky, speciální přístroje, 

operační nástroje a místnost pro bioptický materiál. Součástí je také překladová zóna, 

kde dochází k překladu pacienta. 

(http://www.prosestry.cz/studijni_materialy/chirurgie/operacni-sal) 

Dále pak aseptickou (čistou) zónu, která je přilehlá k operačním sálům. Skládá se 

z umývárny, místnost pro sterilizování a umývání nástrojů a dále pak místnost pro 

přípravu nemocného před operací (anesteziologická přípravna) a dospávací pokoj. 

Dospávací pokoj je určen pro pacienty po operačních výkonech, kteří ze zdravotních či 

provozních důvodů není možné transportovat na příslušné oddělení bezprostředně po 

operaci. (http://www.prosestry.cz/studijni_materialy/chirurgie/operacni-sal) 

Vhodná stavební a funkční uspořádání předpokládají dokonalé dodržování aseptického 

provozu. Podmínkou je dostatečné množství operačních sálů, pro oddělení operací 

septických a aseptických. (Jedličková, 2012) 

Při vstupu klienta do operačního traktu je zvýšené riziko zanesení infekčního agens, 

proto se dbá na bezprostřední přípravu při příjezdu. Klient je zbaven šperků, oděvu        

a poté se přikryje podložkou a k zakrytí vlasů se použije jednorázová čepice. Dále se 

přesune na operační stůl nebo pomocí speciálního lištového stolu, kdy se poté pokračuje 

na operační sál. (Jedličková, 2012) 
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Další zónou je zóna sterilní, kam patří operační sály, které mají omyvatelné stěny, 

stropy a kde je vše složeno z hladkých povrchů, aby byla možnost snadného omytí. 

Podlahy jsou bez spár k bezpečnému odstranění nečistot. Operační sály by měly být bez 

oken a s laminární klimatizací, pro dokonalou sterilitu. Té se také docílí pravidelnou 

expozicí ultrafialového záření, kde zdrojem je germicidní zářič. (Jedličková, 2012) 

Zóna odsunová je pak místnost, kde se připravují nástroje a dále se odesílají ke 

sterilizaci (např. výtahem- dle uspořádání dané nemocnice). Patří sem také úklidová 

místnost. (Jedličková, 2012) 

 

2.1.2 Tým na operačním sále a jeho kompetence 

 

Poskytování zdravotnické péče je práce týmová, kdy každý člen má své kompetence     

a povinnosti, za které nese odpovědnost. Ve vyhlášce 55/2011 Sb. o činnostech 

zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků se dočteme více podrobností 

o kompetencích nelékařských pracovníků. (Vondráček, 2008) 

Instrumentářka odpovídá za sterilizaci a kompletnost operačního síta. K závěru 

operace je instrumentářka odpovědná za správné spočítání nástrojů a sacího materiálu, 

pokud byly k operačnímu výkonu použity. (Vondráček, 2008) 

Operatér je ke konkrétnímu výkonu určen primářem. V jeho nepřítomnosti jeho 

zástupcem nebo vedoucím služby v mimopracovní době. (Vondráček, 2008) 

Povinností operatéra je identifikace klienta a zkontrolovat stranu, která by měla být 

k operaci řádně označena. Za záměnu operované strany nese odpovědnost operatér. 

Operatér je oprávněn rozhodnout zda by klient měl být směřován na JIP či ARO 

vzhledem k závažnosti či průběhu zákroku. (Vondráček, 2008) 

Anesteziolog rozhoduje o konkrétním způsobu anestezie, kdy přihlíží na celkový stav 

klienta a na požadavky operatéra. (Vondráček, 2008) 

Jeho povinností je zkontrolovat totožnost klienta. Za jeho záměnu nese odpovědnost. 

V případě, že nejde o urgentní stav- život zachraňující, je anesteziolog oprávněn 

odmítnout podání anestezie, není- li provedena řádná příprava. Dále je anesteziolog 
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oprávněn k požádání operatéra k nezahájení výkonu nebo o jeho předčasné ukončení, 

dojde- li ke komplikacím ohrožující zdraví nebo život klienta. Anesteziolog je oprávněn 

rozhodnou zda by klient měl být směřován na JIP či ARO. (Vondráček, 2008) 

Pokud dojde při anestezii ke komplikacím, např. poškození chrupu- informuje klienta 

výhradně anesteziolog. Je- li klient po výkonu neklidný- anesteziolog je oprávněn 

indikovat použití omezujících prostředků. (Vondráček, 2008) 

Anesteziologická sestra je povinná vždy zkontrolovat funkčnost přístrojů 

(anesteziologický přístroj, odsávací přístroj aj.). Dále dbát na správné ředění léků. Při 

převzetí klienta zkontrolovat převzatou dokumentaci, která by měla obsahovat písemný 

souhlas s operačním výkonem, písemný souhlas s anestezií, verifikační protokol (jde- li 

o stranovou operaci), dále pak písemný souhlas s transfuzí- vyžaduje-li to výkon. Náplň 

anesteziologické sestry je péče o přístroje, znalost farmakologie a technik v anestezii, 

asistence u intubace, znalost monitorace  pacienta, znalost KPR, příprava sterilních 

stolků a další. (Jedličková, 2012) 

 

2.2 Anesteziologické vybavení 

 

2.2.1 Anesteziologický přístroj 

 

Anesteziologický přístroj (Obr. 2) se skládá ze tří oddílů:  

Dýchací systém  

 jednocestný- vdechovaná a vydechovaná směs může procházet stejnou cestou. 

Nejčastěji používaným typem je Bainův systém. Patří k polootevřeným 

systémům. Čerstvá směs proudí středovou hadicí a výdech putuje silnější vnější 

vrapovou hadicí. Jednou z výhod je, že vydechovaný vzduch částečně ohřívá 

vdechovanou směs. Dalším používaným systémem je Ayreho T. Je využíván 

spíše v dětské anestezii. Jeho výhodou je malý dechový odpor a minimální 

mrtvý prostor. Nevýhodou je větší spotřeba čerstvých plynů a rychlý pokles 

teploty (plyny jsou chladné). Dalším typem používaným v dětské anestezii je 

systém dle Jacksona- Reese- jde o pootevřený systém. Součástí systému je 
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připojený vak s regulovaným odporem, který umožňuje asistovanou ventilaci. 

Jeho pohyb nás informuje o kvalitě spontánní ventilaci dítěte. 

(Zemanová, 2009; Adamus, 2010; Ryšavá, 2000; Dolenská, 2002) 

 dýchací okruh- jednocestnými ventily je určován směr proudění plynů. 

Vydechovaná a vdechovaná směs prochází odděleně. Součástí je dýchací vak, 

pohlcovač vydechovaného CO2 

 

Rozdělení systémů dle konstrukce (Moyers) 

 otevřený- pacientovi je vháněna stále čerstvá směs. Příkladem otevřeného 

systému je zmíněné Ayreho T 

 polootevřený- k tomuto systému se řadí ruční dýchací přístroj, kde je zařazen 

ventil proti zpětnému vdechování 

 polozavřený- sem řadíme výše zmíněný systém Jackson- Rees. Dochází zde 

k zpětnému vdechování části vydechované směsi 

 zavřený- do dýchacího systému se přivádí jen takové množství směsi, aby byla 

pokryta spotřeba kyslíku a anestetických plynů. Nezbytnou součástí systému je 

absorbér= pohlcovač, který je naplněn vápennou směsí. Zde dochází 

k pohlcování oxidu uhličitého z procházející plynné směsi. Barevný indikátor 

směsi nám orientačně signalizuje vyčerpání absorpční schopnosti 

(Zemanová, 2009; Adamus, 2010; Ryšavá, 2000; Dolenská, 2002) 

 

Rozdělení systémů dle Pokorného 

 bez zpětného vdechování- do plic se dostává pouze čerstvá směs. Zabráněno 

tomu je chlopní nebo vysokým příkonem čerstvé směsi. Patří sem např. výše 

zmíněný systém- Ayreho T 

 s částečným zpětným vdechováním- děje se tak ze zásobníku (nejčastěji vaku). 

Příkladem je standardně používaný anesteziologický okruh 
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 s úplným zpětným vdechováním- s použitím tohoto systému dochází ke 

zpětnému vdechování vydechovaného vzduchu po odstranění CO2. V systému 

je jen tolik plynů, které se spotřebují 

(Zemanová, 2009; Adamus, 2010; Ryšavá, 2000; Dolenská, 2002) 

 

Část pro řízení ventilace 

Ručně (vakem), nebo přístrojově (ventilátorem pro umělou plicní ventilaci). Ventilátory 

umožňují různé ventilační režimy. Každý přístroj je vybaven řadou alarmů, které 

signalizují, že je něco v nepořádku. Součástí je i monitorace o ventilaci, složení dechové 

směsi, kapnografie aj. (Ryšavá, 2000) 

 

Část pro řízení příkonu plynů 

Zdrojem jsou tlakové láhve a centrální rozvod plynů- obsahující medicinální plyny 

(kyslík, oxid dusný, vzduch). Centrální rozvod je při svých výstupech ukončen tzv. 

rychlospojkami, které jsou barevně a tvarově odlišné. Součástí anesteziologického 

přístroje jsou dávkovací zařízení (rotametry, průtokoměry), které umožňují přesné 

dávkování průtoku plynů. (Adamus, 2010; Dolenská, 2002) 

Odpařovač- je zařízení v něm se anestetikum mění z kapalného na plynná. Každé 

anestetikum má svůj specifický odpařovač. Umožňuje přesné dávkování inhalačního 

anestetika v procentech, které se přidává do nosné směsi. Moderní odpařovače mají 

několik způsobů teplotní kompenzace. Např. Desfluran pro vytvoření dostatečného 

množství par- musí být ohříván ve speciálním odpařovači. (Zemanová, 2009) 

 

2.2.2 Další přístroje a pomůcky 

 

Pomůcky k zajištění dýchacích cest- obličejová maska, nosní vzduchovody, ústní 

vzduchovody, laryngální masky, kombirourky, tracheální rourky, laryngoskop, 

videolaryngoskop, zavaděč tracheální rourky, Magillovy kleště, tracheostomické 
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rourky, manometr k měření tlaku těsnící manžety tracheální nebo tracheostomické 

rourky, vybavení pro provedení minitracheostomie, koniopunkce, flexibilní 

bronchoskop. (Zemanová, 2009; Adamus, 2010; Ryšavá, 2000; Dolenská, 2002) 

 

Monitorovací a diagnostické přístroje 

Monitorování pacienta v průběhu celé operace jsou nezbytnou součástí bezpečné 

anestezie. 

Cílem monitorace je posouzení základních životních funkcí, včasná rozpoznání stavů 

vedoucích k ohrožení života, rozhodnutí o terapeutické intervenci a zhodnocení 

účinnosti terapie. (Zemanová, 2009) 

Sledujeme- pulzní oxymetrii a kapnografii/ kapnometrii. Pulsní oxymetrií měříme 

nasycení hemoglobinu kyslíkem. Normální hodnota se pohybuje v rozmezí 95%- 98%. 

Kapnometrie/ kapnografie slouží k měření hodnot oxidu uhličitého na konci výdechu. 

Normální hodnota je 4,7- 5,8 kPa (35- 45 torrů). Dále měříme krevní tlak, tepovou 

frekvenci, EKG, tělesnou teplotu, centrální žilní tlak či arteriální tlak (pokud máme 

zajištěn), spirometrii- kde sledujeme tlaky, průtoky a objemy dýchacích plynů 

s grafickým a digitálním zobrazením. (Zemanová, 2009) 

Dále je důležité sledování průběh operace, kdy můžeme včasně odhalit krvácení. 

Všímáme si i šířky a reaktivity zornic, barvy kůže, diurézy a pocení. (Zemanová, 2009) 

 

2.3 Anestezie 

 

Anestezie je cíleně navozená ztráta vnímání dotyku, tepla, chladu a bolesti. 

Dělí se podle toho, zda je či není zachováno vědomí na: anestezii celkovou a místní 

(lokální, regionální). (Kasal, 2003) 
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2.3.1 Celková anestezie 

 

Cílem je zajistit bezbolestnost operačního výkonu a odstranění vegetativní reakce. Dále 

zabezpečit vhodné podmínky pro operatéra svalovou ochablostí. Je tedy za potřebí- 

ztráta vědomí, analgezie (odstranění bolesti) a svalové relaxace (uvolnění). Celkovou 

anestezie může anesteziolog zvolit inhalační, kdy vstupní branou jsou plíce nebo 

nitrožilní, kde vstupní branou je krevní oběh. Často se volí anestezie doplňková- tedy 

kombinace těchto dvou. Anestezie, kde je podáváno pouze intravenózní anestetikum se 

nazývá totální intravenózní anestezie (TIVA). (Kasal, 2003) 

 

Úvod do celkové anestezie 

Může být proveden inhalací směsi anesteziologických plynů či nitrožilním podáním 

anestetik. (Kasal, 2003) 

Nitrožilní úvod anestezie- díky rychle působícího anestetika je využívána v úvodu do 

anestezie. Podává se např. thiopental, propofol, či etomidát. Po úvodu nitrožilními 

anestetiky je dále možné vést anestezii inhalačními anestetiky přes obličejovou masku, 

laryngální masku se zachovaným spontánním dýcháním nebo s použitím tracheální 

intubace se svalovou relaxací- s umělou plicní ventilací. (Kasal, 2003) 

Inhalační úvod anestezie- nejčastěji vyžíván u dětí, které mají strach ze vpichu. Úvod 

trvá poměrně delší dobu a pacient prochází excitačním stádiem (podráždění, které je 

minimalizováno premedikací). K navození dostatečné hloubky anestezie jsou nutné 

vysoké koncentrace, což vede k nežádoucím vedlejším účinkům, proto se často 

kombinují s nitrožilními anestetiky, opioidy a kurarimimetiky. (Kasal, 2003) 

Inhalační anestetika- vstupují do organismu plícemi. Ve srovnání s nitrožilní anestezií 

jsou dobře říditelná. Anesteziolog si hloubku anestezie může snadno měnit změnou 

vdechované koncentrace. Nejčastěji používanými prchavými inhalačními anestetiky 

jsou izofluran, sevofluran, desfluran a enfluran. Všechny tyto anestetika vedou k útlumu 

účinku dýchání, mozku, srdce a oběhu. Z plynných anestetik se používá oxid dusný. 

(Kasal, 2003) 
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Crash úvod 

Znamená „bleskový úvod“, kdy je třeba provést vše rychle a snížit tak riziko aspirace 

při zvracení či regurgitaci (= návrat nestrávené potravy do dutiny ústní bez dávení         

a nauzey). Používá se hlavně u akutních výkonů. (Fedora, 2012) 

„U akutních výkonů nelze uplatňovat obecně platná kritéria lačnosti- trauma či těžký celkový 

stav pacienta významně prodlužují dobu vyprazdňování žaludku (zpomalují peristaltiku             

a trávení).“ (Fedora, 2012, s. 208) 

Vždy se používaní nitrožilní léky s rychlým nástupem účinku (např. 

Sukcinylcholinjodid, Propofol). Anesteziologická sestra před rychlou intubací provede 

tzv. Sellickův hmat, kdy tlačí na prstencovou chrupavku hrtanu. Dochází tak k útlaku 

jícnu proti páteři. (Fedora, 2012) 

Vedení celkové anestezie 

Při zvyšování koncentrace inhalačního anestetika klesá krevní tlak a současně se snižuje 

reakce na chirurgické podměty. Po dosažení dostatečné hloubky anestezie se snížením 

inhalačního anestetika docílí nižší koncentrace inspiračního anestetika. Omezí se tak 

negativní kardiovaskulární vliv. K posouzení hloubky anestezie slouží arteriální tlak, 

tepová frekvence a reakce na chirurgickou a anesteziologickou stimulaci. (Larsen, 1998) 

Ukončení celkové anestezie 

Po vypnutí inhalačního anestetika začne do 10-15 minut většina pacientů reagovat na 

oslovení a vyhoví jednoduché výzvě. Po delší anestezii může být tato fáze delší, protože 

se plyn pomalu uvolňuje z tukové tkáně do oběhu. (Larsen, 1998) 

 

Rizika celkové anestezie s intubací 

Celková anestezie s sebou nese řadu rizik, která hrozí v úvodu, v průběhu, ale také 

v závěru anestezie. (Larsen, 1998) 

Tento typ anestezie je rizikový zejména u pacientů, kde lze předpokládat obtížnou 

intubaci. Jedná se například o pacienty s nádorem v krční oblasti či s obtížným 

záklonem hlavy. Hrozí zde intubace do jícnu, aspirace, protrahovaná hypoxie a na 

základě toho přidružená rizika. U pacientů s postižením srdečních a mozkových tepen 

hrozí cévní mozková příhoda, perioperační infarkt či zhoršené kognitivní funkce. 
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U hluboké celkové anestezie hrozí vznik hypotenze. U mělké hrozí zase naopak 

hypertenze a tachykardie. S opakovanou intubací je zvýšené riziko vzniku 

laryngospasmu. Anesteziologický tým musí vést tato rizika v patrnosti a vždy být 

připraven rychlým jednáním situaci zvrátit. K tomu nám pomáhají pomůcky (Obr. 3), 

které máme k dispozici v případě závažných situací. Mezi ně patří například zavaděč, 

videolaryngoskop (používaný při obtížné intubaci či při nestandardních polohách 

pacienta) dále odsávačka či defibrilátor. (Larsen, 1998) 

Tyto situace jsou velmi závažné a anesteziologický tým vede k rychlému jednání. Jsou 

to stresové situace, které si vyžadují maximální soustředěnost a především povědomost 

anesteziologických sester o umístění konkrétních pomůcek, které používají jen 

v případě mimořádných událostí. (Larsen, 1998) 

Nejčastější komplikace při vyvádění z anestezie je hrozící laryngospasmus, 

bronchospazmus, kašel a nucení na zvracení či zvracení s možnou aspirací. 

Mezi obecné komplikace patří oběhové, dechové, technické, alergické reakce, 

mechanická poškození či poziční trauma. (Larsen, 1998) 

 

2.3.2 Místní anestezie (lokální, regionální) 

 

Vyvolávají reverzibilní vyřazení podnětů z určité oblasti těla. Tento druh anestezie se 

nejčastěji využívá v anestezii pro diagnostický či operační výkon, v pooperační, porodní 

analgezii a v léčbě akutní a chronické bolesti. (Zemanová, 2009) 

 Povrchová (topická) anestezie znecitliví sliznice nosu, úst, hrdla, dolních 

dýchacích cest, jícnu nebo genitálu. Nejčastěji používanými místními anestetiky 

je lidokain, trimekain (Mesocain), mepivakain a tetrakain. (Zemanová, 2009) 

 Infiltrační anestezie se používá při zavádění epidurálních katetrů, při zajišťování 

centrálních venózních katetrů atd. K nejčastějším infiltračním anestetikům patří 

prokain (Prokain), lidokain (Lidocain, Xylocaine), trimekain, mepivakain, 

bubivakain (Marcaine, Marcaine spinal heavy), prilokain aj.  (Popat, 2001) 
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 Periferní nervové blokády se využívají pro blokádu jednotlivých nervů, kdy se 

vpraví malé množství anestetika do bezprostřední blízkosti zvoleného nervu. Při 

blokádě nervových pletení se využívá velkého množství anestetika do blízkosti 

nervových kmenů. Účinek nastupuje pomaleji a trvá déle. (Zemanová, 2009) 

 Centrální nervovou blokádou jsou blokovány kořeny míšních nervů aplikací 

anestetik do bederního, hrudního nebo kaudálního prostoru= epidurální 

anestezie. Subarachnoidální anestezie blokuje kořeny míšních nervů po aplikaci 

anestetika do subarachnoidálního prostoru. Častou komplikací je pokles 

krevního tlaku spojená s nauzeou, zvracením a poruchou vědomí. (Zemanová, 

2009; Larsen, 1998) 

 

Epidurální a subarachnoidální anestezie 

Epidurální anestezie- lokální anestetikum je aplikováno do epidurálního prostoru. Při 

zavedení epidurálního katétru je možno anestetikum podávat kontinuálně. Po aplikaci 

lokálního anestetika nastane postupně motorická, senzitivní a sympatická blokáda. 

Indikací k tomuto druhu anestezii jsou operační výkony na dolních končetinách, břiše, 

hrudníku a krku, při léčbě pooperačních bolestí, porodní analgezie, při léčbě chronické 

bolesti či jako součást kombinované anestezie. (Zemanová, 2009) 

Kontraindikací jsou infekce v místě vpichu a septikémie, dále poruchy hemokoagulace, 

hypovolémie, anatomické změny nebo omezení pohyblivosti páteře technicky 

znemožňující provedení této techniky či nesouhlas pacienta s touto formou anestezie, 

analgezie. (Zemanová, 2009) 

Komplikace epidurální anestezie je nechtěná punkce tvrdé míšní pleny, punkce 

epidurální žíly, pokles krevního tlaku, bolesti v zádech či pozdní neurologické 

komplikace- zánět pavoučnice či epidurální abces. (Zemanová, 2009) 

Variantou epidurální anestezie je kaudální blok. Přístupem je kanál křížové kosti. 

K indikaci tohoto výkonu patří bolestivé stavy v oblasti hráze a spondylogenní bolesti. 

(Zemanová, 2009) 
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Subarachnoidální anestezie (spinální, svodná)- zde se aplikuje lokální anestetikum do 

subarachnoidálního prostoru- do mozkomíšního moku, kde dojde k postupnému 

znecitlivění ve zvolené oblasti. Rozsah blokády závisí na množství lokálního anestetika, 

jeho koncentraci, zvolené výšce místa aplikace a poloze pacienta. (Zemanová, 2009) 

Tento druh anestezie je indikován u operačních výkonů na dolní polovině těla. 

Kontraindikace je shodná s epidurální anestezií. 

Komplikací je pokles krevního tlaku, společně s tím pak nauzea, zvracení a poruchy 

vědomí, dále totální subarachnoidální blokáda při vysoké subarachnoidální anestezii. 

Mezi pozdní komplikace patří bolest hlavy. (Zemanová, 2009) 

 

2.4 Farmakologie v celkové anestezii  

 

2.4.1 Nitrožilní anestetika 

 

Barbituráty- patří k nestarším nitrožilním anestetikům a i dnes se přednostně volí 

v úvodu do anestezie. Mezi nejčastější ultrakrátké barbituráty v anestezii patří 

thiopental (Thiopental) a metohexital (Brietal). Slouží k rychlému navození usnutí         

a spánku. (Larsen, 1998) 

Mezi vedlejší, nežádoucí účinky a komplikace patří bolest v místě podání, kdy vznikne 

podráždění cévní stěny. Vyšší koncentrace mohou způsobit trombózu. Podkožní injekce 

vede k podráždění tkáně s palčivou bolestí, až k tkáňové nekróze. U rychlého podání se 

může zvýšit riziko rozvoje svalové třesavky a hypertonus. Alergie se projeví zejména   

u pacientů s astmatem či kopřivkou. Projevují se otoky očních víček, tváří, rtů případně 

hrtanu. Projevem může být také přechodné zčervenání. Laryngospasmus, 

bronchospasmus či těžká hypotenze jsou velmi vzácné. (Larsen, 1998) 

Kontraindikací je při alergii na barbituráty, akutní infarkt myokardu, těžká hypovolemie 

nebo šok, dekompenzovaná srdeční nedostatečnost, perikarditida či srdeční tamponáda. 

(Larsen, 1998) 
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Etomidát (firemní přípravek Hypnomidate)- je rychle účinné hypnotikum. Užívá se 

k úvodu do anestezie především rizikovým a geriatrickým pacientům, protože má velmi 

malé nežádoucí účinky na kardiovaskulární systém a dýchání. (Larsen, 1998) 

Diprivan (Propofol)- účinné rychle působící hypnotikum, používané především 

v úvodu do anestezie. Jeho nevýhodou je přechodná apnoe. (Larsen, 1998) 

Ketamin- se používá především u malých chirurgických výkonů. Specifickou funkci 

má v medicíně katastrof hromadných neštěstí. Ketamin často navozuje sny a halucinace. 

Vše lze zmírnit podáním benzodiazepinu, např. midazolamu i. v. před podáním 

ketaminu. Kontraindikací je u pacientů, kde nelze připustit vzestup arteriálního tlaku, 

mozkové perfuze, nitrolebního tlaku a srdeční frekvence. (Larsen, 1998) 

Benzodiazepiny- jejich užití je především v premedikaci a k zesílení účinku anestetik 

(např. opioidů). Mezi nejvíce užívané patří diazepam, flunitrazepam a midazolam. 

Jejich účinek je anxiolytický, navozují amnézii, sedativní účinek a svalovou relaxaci. 

Benzodiazepiny nelze užít při jejich přecitlivělosti či u onemocnění myasthenia gravis. 

(Larsen, 1998) 

Opioidy- patří k nejvíce užívaným látkám v anesteziologii. Navozují potřebnou 

analgezii. Nejčastěji využívanými opioidy je fentanyl (Fentanyl), alfentanyl (Rapifen), 

sufentanyl (Sufenta) a remifentanyl (Ultiva). Mezi nežádoucí účinky patří nauzea, 

zvracení, změna nálady, útlum dýchání, zácpa, bradykardie, pokles krevního tlaku aj. 

(Larsen, 1998) 

Svalová relaxancia- jsou látky, které vyvolávaní reverzibilní ochablost- paralýzu 

příčně pruhovaného svalstva, proto by měla být vždy zajištěna okamžitá možnost umělé 

plicní ventilace. Podle mechanismu účinku jej dělíme na depolarizující                           

a nedepolarizující svalová relaxancia- kurarimimetika. Užívají se především 

k usnadnění tracheální intubace, ke zdokonalení operačních podmínek a u operačních 

výkonů, které vyžadují úplnou relaxaci svalů. (Larsen, 1998) 

Mezi nejznámější nedepolarizující svalová relaxancia patří- vekuronium (Norcuron), 

rokuronium (Esmeron), pipekurium (Arduan), atrakurium (Tracrium), cisatrakurium 

(Nimbex), mivakurium (Mivacron). (Larsen, 1998) 
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Depolarizující svalová relaxancia jsou typická krátkým trváním a rychlým nástupem 

účinku. Patří sem suxametonium- sukcinylcholin. (Larsen, 1998) 

 

2.4.2 Inhalační anestetika 

 

Inhalační anestetika dělíme na plynná (oxid dusný) a kapalná= volativní, prchavá 

(sevofluran, izofluran, enfluran, desfluran, halotan). 

Oxid dusný (N2O), rajský plyn- má dobré analgetické účinky, ale slabé anestetické 

účinky→ k navození celkové anestezie ho nelze podat samostatně. 

Isofluran (C3H2OClF5), Forane- pro nepříjemný zápach není vhodný pro inhalační 

úvod. Působí periferní vazodilataci a pokles krevního tlaku. Má myorelaxční                  

a tokolytický efekt. 

Sevofluran (C4H3OF7), Sevoflurane- má ovocnou vůni, nedráždí dýchací cesty, proto 

je vhodný k inhalačnímu úvodu do anestezie především dětských pacientů. Úvod           

i probuzení jsou velmi rychlé, proto je vhodný pro ambulantní anestezie. Má 

bronchodilatační účinek.  

Desfluran (C3H2OF6), Suprane- vyžaduje speciální odpařovač a speciální skladovací 

podmínky, protože má nízký bod varu (23,5˚C). Má pronikavý zápach a ve vyšších 

koncentracích dráždí dýchací cesty, proto se používá v kombinaci i intravenózním 

úvodem. Má velmi rychlý nástup účinku a rychlé odeznění. 

Halotan (C2HClBrF3), Narcotan- v současné době se nepoužívá. 

(Zemanová, 2009; Adamus, 2010) 

 

2.4.3 Antidota v anestezii 

 

Ke zvrácení účinku anestetik používáme postupy, jakými jsou časový faktor- kdy 

vyčkáme odeznění účinku. U inhalačních anestetik zastavíme přívod a zajistíme 
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dostatečnou ventilaci. U některých intravenózních anestetik máme k dispozici 

specifické antidotum. (Michálek, 2012) 

 Benzodiazepiny mají specifické anditotum flumazenil (Anexate) 

 Opioidy vyrušíme naloxonem (Intrenon) 

 Nedepolarizující relaxancia mají antidotum neostigmin (Syntostigmin). Může 

však způsobit kardiodepresi s bradikardíí, zvýšenou sekreci z dýchacích cest či 

bronchokonstrikci, proto se součastně s ním podává také parasympatolytikum     

- atropin 

 Nedepolarizující relaxancia aminosteroidního typu (rokuronium, vekuronium) 

mají specifické antidotum sugammadex (Bridion). 

(Michálek, 2012; Adamus, 2010) 

 

2.5 Operační riziko- jeho stanovení 

 

2.5.1 Skórovací systémy 

 

Pomáhají ohodnotit rizika, pomůže objektivně rozhodnout, zda operace má čí nemá být 

provedena (není-li k záchraně života). Skórovací systémy však nemají všechny body, 

které se objevují u řady polymorbidních pacientů. Proto je nutné, aby lékař postupoval 

hlavně intuitivně. (Kotík, 2012) 

 

Klasifikace ASA (American Society of Anesthesiologists) 

Je nejznámější orientační klasifikací. Výhodou je jednoduchost. Naopak nevýhodou je, 

že tato klasifikace nebere v potaz rizikovost plánovaného operačního výkonu. 

ASA I- Pacient do 50 let, bez chronických onemocnění 
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ASA II- Pacient nad 50 let nebo s plně stabilizovaným chronickým onemocněním, které 

neomezuje jeho aktivitu 

ASA III- Pacient se systémovým chronickým onemocněním, které omezuje jeho aktivitu 

ASA IV- Pacient, který má chronické, nedostatečné kompenzované systémové 

onemocnění, které ho ohrožuje na životě 

ASA V- Moribundní pacient, u které lze předpokládat, že by pravděpodobně bez operace 

zemřel 

ASA VI- Pacient se smrtí mozku, kterému jsou odebrány orgány za účelem transplantace 

(Kotík, 2012) 

 

Klasifikace RCRI (Revised Cardiac Risk Index) 

Kardiální rizikový index je jednoduchý, dobrý k odhadu kardiálních komplikací ne však 

k předpokladu mortality. 

1.) Rizikový typ chirurgického výkonu 

2.) Anamnéza ICHS 

3.) Srdeční selhání 

4.) Anamnéza cerebrovaskulárního onemocnění 

5.) Diabetes mellitus vyžadující perioperační podávání inzulínu 

6.) Předoperační hladina kreatinu vyšší než 177 µmol/l 

(Kotík, 2012) 

 

Klasifikace POSSUM (The Physiological and Operative Severity Score for the 

enUmeration of Mortality and Morbidity) 

Tato klasifikace slouží k identifikaci nejdůležitějších rizikových faktorů související 

s fyziologickým stavem pacienta před operací (např. systolický krevní tlak, leukocyty, 
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EKG aj.) a rizikové faktory chirurgického výkonu (např. krevní ztráta, rozsah výkonu, 

přítomnost malignity aj.). Čím více bodů, tím je operační riziko větší. (Kotík, 2012) 

 

2.6 Příprava pacienta před anestezií 

 

2.6.1 Předoperační vyšetření 

 

Vyšetření pacienta před samotným výkonem usnadní práci všem, kteří se na výkonu 

budou podílet. Významné je především pro anesteziology, kteří podle zmapovaných 

rizik mohou sestavit strategii anestezie a docílit tak co nejbezpečnějšího chodu celou 

operací. Stanoví tak celkové riziko, které určí, zda je za takových okolností operace 

stále indikovaná. (Adamus, 2010) 

Předoperační vyšetření by měl provést lékař, který má dostatečné znalosti a dokáže tak 

vyřešit otázky, které se vyskytnou. Může požádat o konzultaci další odborníky, které 

mu pomohou k určení daných rizik. (Zemanová, 2009) 

Nelze standardně říci, která vyšetření pacient musí absolvovat. Vždy záleží na 

konkrétním pacientovi, jeho zdravotním stavu, chronické medikaci, druhu operačního 

výkonu. Standardně se však u dospělého pacienta provádí odběr krve na KO, INR, 

aPTT, moč chemicky, sediment, dále dle věku- urea, glykémie, EKG, RTG srdce a plic. 

(Jindrová, 2011) 

EKG (Elektrokardiogram) je neinvazivní vyšetření- jejímž principem je snímání 

elektrické aktivity srdce. Patří mezi základní diagnostické metody v kardiologii. 

(Rowlands, 2008) 

Další vyšetření se doplní ve spolupráci s operatérem. 

 

Prepremedikace, premedikace 

Pacient v nemocničním prostředí zažívá velkou psychickou zátěž, která má vliv na jeho 

fyzický stav. Proto se klade důraz na jeho klidnění. 
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Součástí jsou dva hlavní úkoly- zajištění předoperační anxiolýzy a sedace a úpravu či 

vysazení chronické medikace. (Michálek, 2012) 

Prepremedikace spočívá v podání perorální hypnotika či benzodiazeinu na noc před 

plánovaným operačním výkonem. Zajistí uklidnění nemocného a přispěje k jeho 

odpočinku. (Michálek, 2012) 

Premedikace znamená podání určitých léků před úvodem do anestezie. Součástí je 

uklidnění pacienta. Vyžaduje vždy individuální přístup. Premedikace se podává 

nejčastěji 45-60 minut před úvodem do anestezie. Nejčastěji podáváme perorální 

medikaci, kterou pacient zapije malým douškem vody. Dále může být premedikace 

intramuskulární, nazální, bukální, rektální či intravenozí na sále. (Michálek, 2012) 

Cílem je psychické zklidnění pacienta, usnadnění úvodu do anestezie, ochrana před 

reflexními reakcemi vegetativního nervstva, snížení bronchiální sekrece tvorby slin, 

profylaxe aspirace aj. Důležité je, aby po podání premedikace nemocný již nevstával 

z lůžka. (Adamus, 2010) 

Pokyn pro podání premedikace dává anesteziologický tým, který volá na oddělení 

v určitém čase závěru operace. (Adamus, 2010) 

 

2.7 Bezpečné pracovní prostředí pro všeobecné sestry 

 

Prostředí, v něm nehrozí žádný úraz, havárie ani jiné poškození zdraví je ideálním 

pracovním prostředím. Je to tedy prostředí, kde nedochází k porušení pohody tělesné, 

duševní ani sociální a toto prostředí tyto pohody podporuje. (Vévoda, 2013) 

Vytvoření ideálního bezpečného pracovního prostředí pro všeobecné sestry se pak 

odráží nejen na dalším personálu, ale také na pacientech. Péče o bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci (BOZP) přispívá k udržení pracovní schopnosti pracovníků, pohody při 

práci, ke zvyšování kvality života, k sociální a právní ochraně zaměstnanců a dalších 

osob, které jsou součástí pracovního procesu. Snaží se o omezení všech negativních 

vlivů souvisejících s prací- včetně obtěžování, stresu, mobbingu (šikaně na pracovišti), 

nerovného zacházení na pracovišti aj. (Vévoda, 2013) 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je multidisciplinární vědní obor zabývající se 

metodami a prostředky s cílem zajistit, aby pracovník nebyl ohrožován fyzicky ani 

mentálně. V praxi bezpečnost práce představuje především prevenci úrazů, havárií či 

požárů. Většinou ji zajišťují technici, zatímco ochranu zdraví při práci zabezpečují 

lékaři. (Vévoda, 2013) 

Zdravotní rizika (kategorie I- IV) 

Kategorie I- zátěž se nevyskytuje nebo jeho působení na zdraví je nevýznamné 

Kategorie II- možný nepříznivý účinek na zdraví u vnímavých jedinců 

Kategorie III- nutná organizační a technická opatření, značná zátěž překračující limitní 

hodnoty, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků  

Kategorie IV- nutná preventivní opaření, značně vysoká míra zdravotního rizika 

překračující stanovené limity 

Cílem posuzování rizik je zjištění, zda psychická, fyzická či senzorická námaha 

nezpůsobuje poškození zdraví převyšováním fyziologických možností pracovníků. 

Projevem může být například zvýšený počet pracovních úrazů, onemocnění kosterního 

aparátu- páteře, svalů, kloubů, psychosomatická onemocnění (v důsledku nevhodné 

rotace směn, zvýšených nároků na odpovědnost, spolehlivost aj.). Kategorizace je velmi 

obtížná. (Vévoda, 2013) 

 

2.7.1 Riziko infekce 

 

Podceňování infekčního rizika a nedodržování pracovních postupů- nedostatečná 

desinfekce a mytí rukou jsou častou příčinou střevních nákaz.  

K infekci Hepatitidou B a C může dojít nesprávnou manipulací infekčních materiálů. 

Důležité je dodržování zásad osobní hygieny a použití ochranných pomůcek. Dále také 

důsledná desinfekce a sterilizace. (Škrla, 2005) 

K přenosu nákazy může dojít přímým přestupem nákazy z tkáně do tkáně- zvláště         

u práce bez použití ochranných rukavic. Dále k přenosu může dojít inhalací částeček 
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kapének či prachu obsahující škodlivé agens. Vzniká především při kašli a kýchání či 

při přelévání infekčních tekutin. Nejčastějšími infekcemi zdravotníků jsou zarděnky, 

plané neštovice, chřipky, streptokokové a stafylokokové infekce aj. (Škrla, 2005) 

Prevencí je dodržování pracovního řádu rizikového pracoviště. Důležité je dodržovat 

pořádek na pracovišti, správná manipulace s biologickým materiálem a jeho likvidace. 

Používání ochranných pomůcek, obličejové roušky. Dále nezbytnou součástí je pak 

desinfekce a sterilizace. K preventivnímu opatření patří pravidelné preventivní lékařské 

prohlídky a povinné očkování proti virové hepatitidě B. (Škrla, 2005) 

Značná část sester je vystavena nepříznivým chemickým látkám. Jedná se především    

o zdravotnický personál operačních sálů a u zaměstnanců pracujících s látkami 

k desinfekci. Rizikem je přímý kontakt a též inhalace. (Škrla, 2005) 

 

2.7.2 Fyzická zátěž 

 

Fyzická zátěž je způsobena hlavně manipulací pacienta, prádla či zdravotnickým 

materiálem v rámci ošetřovatelské péče. Nejčastějším fyzické zátěži je vystavován 

personál s částečně imobilními pacienty. Příkladem jsou chirurgická, ortopedická 

oddělení, ale také menší operační sály, kde není k dispozici přepravní pás, a pacienti po 

anestezii nejsou schopni s překladem na lůžko pomoci. Často se jedná také o obézní 

pacienty. Obecnou prevencí ke snížení celkové fyzické zátěže je dostatek 

zdravotnického personálu a vhodných mechanických pomůcek k manipulaci 

s imobilními pacienty. (Vévoda, 2013) 

 

2.7.3 Psychická zátěž 

 

Psychickou zátěž lze definovat jako schopnost psychického vyrovnání se s požadavky   

a vlivy pracovního a životního prostředí. Při déletrvající zátěži může dojít k poruchám 

zdraví. Příkladem je ischemická porucha srdeční, hypertenze či vředová choroba. 

(Vévoda, 2013) 
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Zátěž působí na organismus a jako reakci vyvolá námahu. Velikost námahy závisí na 

vlastnostech osobnosti, velikosti zátěže a dalších faktorech. (Vévoda, 2013) 

Hodnocení pracovní zátěže se zjišťuje pomocí testů, metodami založenými na 

subjektivní reakci organismu, sledováním fyziologických parametrů např. srdeční 

frekvence, krevní tlak aj. (Vévoda, 2013) 

Často je to způsobeno kombinací vysoké náročnosti práce, časový tlak, vysoká 

odpovědnost, směnová a trvalá noční práce či vnucené pracovní tempo. (Vévoda, 2013) 

Výsledkem pak bývají poruchy chování, změny v pracovním výkonu, ztráta motivace 

k práci či syndrom vyhoření. (Vévoda, 2013) 

Prevencí psychické pracovní zátěže jsou jasně vymezené kompetence, vysoká volnost 

rozhodování, sociální podpora, motivace k práci či omezení přesčasové práce. (Vévoda, 

2013) 

 

2.7.4 Motivace 

 

Motivace je důležitým faktorem úspěchu. Stále jsou žádány vysoce motivovaní jedinci, 

kteří jsou schopni motivovat také své spolupracovníky. Je to jeden z hlavních úkolů 

vedoucích pracovníků. Motivaci lze chápat jako hnací síly člověka- jejich touhy, přání, 

potřeby a další. (Vévoda, 2013) 

 

2.7.5 Stres 

 

Stres je definován jako nespecifická reakce na myslitelnou psychickou a fyzickou zátěž- 

např. hluk, zranění, nebezpečí, konkurence aj. To vše je označováno jako stresory. Tělo 

na ně reaguje specifickým způsobem odpovídajícím druhu podnětu např. bušením srdce. 

Stresory jsou faktory různého charakteru, podněcující vznik stresu. Týkají se životního 

stylu, pracovního prostředí, hluku, chladu, strachu, úzkosti, bolesti, alergenů a dalších 

faktorů. (Kern, 1999) 
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Reakce jedinců na stresory jsou individuální. Záleží na charakteru stresoru, ale také na 

vnímání jedince, předchozí zkušenosti, na podpoře jiných lidí či věku. (Kern, 1999) 

Dnes běžně užíváme slovo „stres“ jako označení psychického stavu člověka, který je 

pod vlivem jisté zátěže. Stres však není výhradně intenzívním vnitřním pocitem 

z neuspokojených životních potřeb či z nezvládání pracovních úkolů. Je také pocitem    

z neuspokojivě řešených vztahových situací, ale také následným odrazem negativního 

emocionálního zážitku. Zátěž pociťujeme, vznikne-li určité napětí mezi stresovým 

podnětem a možnými nástroji na jeho zvládnutí. Každý jedinec se s danou zátěží 

vypořádá individuálně. (Renaudová, 1993) 

Stres však může mít na člověka i pozitivní dopad a být tak stimulujícím faktorem 

lidského života. Je však důležité, jak člověk danou situaci sám vnímá a prožívá. 

(Renaudová, 1993) 

 

2.7.6 Únava 

 

Nedostatek spánku je závažným stresorem. Jeho nedostatek má přímý vliv na snížení 

pozornosti, zhoršení koncentrace a další. Vede tak k nadměrným pocitům únavy či 

těžkostem v rozhodování. (Renaudová, 1993) 

Na únavu má negativní vliv také směný provoz. 

Doba potřebná k odpočinku je individuální. V zaměstnání jsme často odkázáni pouze na 

půl hodinové přestávky. Anesteziologický tým je s pacientem v době, kdy operatér         

i instrumentářka mohou již ze sálu odejít. Je proto důležité domluvit si přestávku tak, 

aby měl každý člen týmu půl hodinovou přestávku. Tuto dobu máte na oběd                   

a odpočinek. Často se ale operační výkon protáhne, a proto není vždy možné přestávku 

dodržet. To má také vliv na výkonnost každého pracovníka. (Kern, 1999) 

 

2.7.7 Syndrom vyhoření („Burn- out syndrom“) 

 

Je to stav únavy spojený s otázkou smyslu práce. Jedná se o psychosomatické 

onemocnění spojené s fyzickým, psychickým a emocionálnímu vyčerpání organismu. 
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Objevuje se všude tam, kde je práce spojená s hodnocením efektivity vykonané práce 

spojená s hodnocením jiných lidí. Ve zdravotnictví je toto riziko vysoké. Syndrom 

vyhoření je soubor příznaků projevující se pod vlivem stresu. Zasahují do oblasti 

psychiky, kdy převládají pocity vyčerpání, apatie, pocit marnosti, stereotyp, rezignace, 

ztráta energie, ztráta motivace, zájmu, obviňování jiných lidí i sebe či ztráta pozitivního 

vztahu k lidem. V oblasti fyzické se syndrom projevuje únavou, žaludečními obtížemi, 

poruchami spánku, pocením či třesem. Dále dochází k budování pouze formálních 

vztahů, oploštění vztahů s klienty a patrná distance od lidí a společnosti. (Kapounová, 

2007) 

Syndrom vyhoření probíhá v pěti stádiích a jeho vývoj trvá i několik let. 

1. fáze- Nadšení- V této fázi je sestra plná ideálů, těší se do práce a plní povinnosti i nad 

rámec svých pracovních povinností. 

2. fáze- Stagnace- Sestra slevuje ze svých ideálů. Dochází k nenaplnění představ           

a očekávání. To vše je doprovázeno stresem z vysokých nároků. Začíná se postupně 

vyhýbat kontaktu s pacientem. 

3. fáze- Frustrace- V této fázi dochází k velkému zklamání z povolání. 

4. fáze- Apatie- Sestra vykonává pouze nejnutnější práci a vyhýbá se přílišnému 

kontaktu s kolegyněmi i s pacienty. Odmítá další vzdělání. 

5. fáze- Vyhoření- V této fázi se sestra vyhýbá pracovním povinnostem a ztrácí pocit 

zodpovědnosti. Má negativní pocit vůči sobě a není schopna se radovat. Je agresivní, 

nervózní, unavená, depresivní a netrpělivá. (Kapounová, 2007) 

Syndrom vyhoření postihuje hlavně jedince, kteří mají profesi spojenou s náročnou 

prací s lidmi či je- li jedinec méně odolný vůči stresu, má nízké sebevědomí či je 

emočně labilní. (Kapounová, 2007) 

Preventivním opatřením je například změna oddělení, změna životního stylu, okamžité 

řešení problému, dostatek odpočinku, komunikace o problémech, podpora členy týmu, 

spravedlivé finanční ohodnocení a další. (Kapounová, 2007) 
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2.8 Funkce anesteziologické sestry v perioperačním období 

 

2.8.1 Předooperační období 

 

Předoperační období spočívá v psychické a fyzické přípravě pacienta na operaci. 

Předoperační vyšetření lékařem- určí rizikové faktory operace. Poučení pacienta, 

dostatek informací spojené s operačním výkonem jsou nezbytné pro zmírnění 

pacientova strachu a úzkosti. Pacient je přivážen do vstupní zóny, kde je s pacientem 

předána dokumentace anesteziologické sestře a anesteziologovi. V překladové zóně se 

pacient umístí na operační stůl (někde pomocí posuvného pásu). Anesteziologické sestra 

by měla zkontrolovat totožnost pacienta, potřebné dokumenty, zeptat se na lačnost        

a zda-li má vyjímatelný chrup vyndaný. Zaměřovat by se měla na fyzický a psychický 

stav nemocného, jeho reakce a účinky premedikace. (Wendsche, 2012) 

 

2.8.2 Bezprostřední příprava pacienta k operaci 

 

Po příjezdu pacienta na operační sál změří anesteziologická sestra pacientovi krevní 

tlak, nalepení elektrody pro kontinuální měření EKG a dále nasadí saturační čidlo. 

Posléze je zajištěna pacientova poloha dostatečným vypodložením jako prevence 

dekubitů či útlaku nervů, který by mohl následně způsobit pooperační parézu. Zavedení 

žilního přístupu zajistí anesteziologický tým a končetina je dle zvyklosti nebo druhu 

operačního výkonu- vypolohována k tělu či od těla. Pokud si operační výkon žádá 

speciální polohu pacienta, je tak učiněno až po uvedení do celkové anestezie. Poté je 

operační pole natíráno desinfekcí- členem operačního týmu. Po zarouškování a souhlasu 

anesteziologa se může s operací začít. (Wendsche, 2012) 

 

2.8.3 Perioperační období 

 

Toto období začíná po uložení pacienta na operační stůl a končí překladem na 

pooperační oddělení. Toto období je pro anesteziologické sestry nejnáročnější, protože 
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je kladen velký důraz na pečlivost. Důležitá je ochrana pacienta před veškerým 

postižením, sleduje jej a dbá na veškerou dokumentaci. Ve spolupráci s operačním 

týmem zajišťují bezpečnou polohu pacienta, aby nedošlo k případnému poškození kůže. 

Důležité je dbát na jeho tepelný komfort. Anesteziolog monitoruje vitální funkce a dbá 

na vyplnění anesteziologického záznamu (viz. Příloha 6) o průběhu anestezie. 

Anesteziologická sestra plní ordinace lékaře. (Wendsche, 2012) 

S tímto obdobím jsou také spojená všechna rizika, jak z anesteziologického, tak 

operačního hlediska. Dochází často k velkým krevním ztrátám spojených s hypotenzí    

a dalšími komplikacemi. V takových chvílích je velký důraz kladen na anesteziologické 

sestry, které musí postupovat rychle a soustředěně. Dochází u nich k velké fyzické         

i psychické zátěži. (Wendsche, 2012) 

Po skončení operace je pacient vyveden z anestezie je předán sestře na příslušné 

oddělení nebo je využit tzv. dospávací pokoj, který bývá součástí operačního traktu. 

Tam je pod dohledem anesteziologického týmu do doby, než je adekvátně probuzen      

a lékař rozhodne o jeho předání na příslušné oddělení. Pacienti v pooperační fázi, 

vyžadující umělou plicní ventilaci či sledování metabolického režimu jsou přeloženi na 

ARO. Pravidlem by mělo být dané, komu pacienta na dané oddělení předáváme. Na 

ARO by to měl být lékař a dvě odborné sestry s kvalifikací ARIP, na JIP by to měly být 

dvě odborné sestry a na lůžková oddělení jedna odborná a jedna ošetřovatelka. Tato 

zvyklost není však pravidlem každého pracoviště operačních sálů. Záleží na zvyklosti 

daného oddělení. (Wendsche, 2012) 

 

2.8.4 Pooperační období 

 

V tomto období je důležité sledovat pacienta při zotavování se z anestezie. Pacienta po 

operaci ukládáme do polohy na zádech či na boku. Sledujeme případné zvracení            

a prevenci aspirace. Po stabilizaci stavu je předán zdravotnickému personálu na dané 

oddělení. (Wendsche, 2012) 
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2.9 Rizika ze strany zdravotnického personálu 

 

Abychom zamezili vzniku rizik, musí zdravotnický personál dodržovat určitá opatření. 

Dané standardy se liší, dle zvyklosti oddělení. Po příjezdu by si anesteziologická sestra 

měla ověřit totožnost pacienta a to dotazem, kontrolou náramku či kontrolou 

dokumentace (Obr. 4). Vždy pozorně tak, aby nedošlo k záměně. Může se stát, že 

přivezou pacienta v jiném pořadí nebo přinesou dokumentaci, která nenáleží danému 

pacientovi. Dále je důležitý dotaz na operovanou stranu. Tuto otázku by měl provést 

hlavně operatér, ještě před úvodem do celkové anestezie. Je to však důležité i pro 

anesteziologický tým z důvodu přístupu i.v. kanyly, která by měla být na straně opačné. 

Na i.v. kanylu by anesteziologická sestra měla po celou dobu operace vidět, aby 

případně mohla zabránit její dislokaci. 

Dalším rizikem je alergická reakce. Je důležité se pacienta zeptat před každým 

výkonem. Odpověď by se měla shodovat s alergologickou anamnézou v dokumentaci. 

Vyskytnout se může také alergická reakce na danou látku v průběhu anestezie. Vždy je 

důležité na toto pomýšlet a být připraven na alergické reakce, které se mohou projevit 

kožní vyrážkou, ale také vážnějšími stavy- jako je otok dýchacích cest či rozvoj 

anafylaktického šoku. (Larsen, 1998) 

Důraz je kladen na prevenci pádu, kdy je nutná šetrná manipulace s pacientem. Poloha 

pacienta je velice důležitá pro snadný chod celé operace. Musíme dbát na prevenci 

otlaků či útlaků nervu, které hrozí z nedokonalého nepolohování pacienta. Využít 

můžeme například podložky, kterými vypodložíme rizikové oblasti. Po celkové 

anestezii jsou pacienti často zmatení, a proto musí anesteziologické sestry pacienta 

hlídat až do předání zdravotním sestrám na dané oddělení. (Larsen, 1998) 

Dále je důležitý tepelný komfort pacienta jako prevence podchlazení. K dispozici máme 

různé pomůcky, které umožňují zahřívání pacienta během operačního výkonu. Pomoci 

si můžeme například speciální výhřevnou dekou či ohřevem i.v. roztoků přes ohřívače. 

Možných rizik na operačním sále hrozí ze stran anesteziologických lékařů, sester, 

instrumentářek, operatérů, sanitářů i techniky samotné. (Larsen, 1998) 
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3 Výzkumná část 

V této části práce se zabývám výzkumem, zaměřeným na perioperační zátěž 

všeobecných sester pracujících na operačních sálech. Formou dotazníkového šetření 

jsem se specifikovala pouze na anesteziologické sestry. Mezi vybrané nemocnice patřila 

Krajská nemocnice v Liberci, Oblastní nemocnice v Kolíně a dále pak Thomayerova 

nemocnice v Praze. 

 

3.1 Cíle práce a výzkumné předpoklady 

 

Cíle práce: 

 Zjistit jaká jsou rizika během anesteziologické péče, vyskytující se u pacientů na 

operačním sále vybraných pracovišť. 

 Zjistit vyskytující se zátěž sester v oblasti tělesné i psychické na operačním sále 

vybraných pracovišť. 

 Porovnat zátěž sester podle objemu anesteziologické péče vybraných pracovišť. 

 

Předpoklady: 

 Předpokládám, že rizika hrozí převážně během úvodu do celkové anestezie. 

 Předpokládám, že v perioperačním období pacienta je zátěží u všeobecných 

sester především stres. 

 Předpokládám výraznou zatíženost sester především na pracovišti 

s převažujícím objemem anesteziologické péče. 

 

3.2 Metodika výzkumu 

 

Zvolenou skupinou pro výzkum byly všeobecné sestry z operačních sálů, konkrétně 

anesteziologické sestry. Osloveny byly na základě vypracovaného dotazníku, který 

obsahuje 21 otázek s otevřenými i uzavřenými odpověďmi. Zaměřený je především na 
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psychickou a fyzickou zátěž anesteziologických sester plynoucí z povinností 

perioperačního období (viz Příloha 1), ale také na souvislosti s organizací práce po 

příjezdu pacienta na operační sál, znalosti svých kompetencí a rizika spojená s anestezií. 

Oslovila jsem anesteziologické sestry z operačních sálů Krajské nemocnice v Liberci, 

Oblastní nemocnice Kolín a z Thomayerovy nemocnice v Praze. Do každé vybrané 

nemocnice jsem dala 30 dotazníků, které byly předány anesteziologickým sestrám na 

operační sály. Celkem bylo rozdáno 90 dotazníků, z nichž se vrátilo 68 dotazníků.  

V Krajské nemocnici v Liberci vyplnily anesteziologické sestry pouze 22 dotazníků, 

z nichž 1 byl vyplněný pouze z poloviny. Abych docílila jednotného počtu ze všech 

nemocnic, náhodně jsem vybrala 2 dotazníky, které vyhodnoceny nebyly. 

V Oblastní nemocnici Kolín vyplnily 20 dotazníků, které však byly vyplněné řádně, 

proto jsem nemusela žádný z vyplněných dotazníků znehodnocovat. 

V Thomayerově nemocnice vyplnily anesteziologické sestry 26 dotazníků. Všechny 

splňovaly, avšak použila jsem pouze 20 z nich, abych docílila stejného počtu 

zodpovězených dotazníků z každé nemocnice. 6 dotazníků tedy bylo namátkově 

vybráno a znehodnoceno. 

 

3.3 Charakteristika výsledného vzorku 

 

Použitelně vypracovaných dotazníků jsem vyhodnotila 60 kusů (absolutní četnost). 

Z každé nemocnice se mi podařilo ucelit počet na 20 zodpovězených dotazníků. 

Nejdříve jsem vyhodnotila dotazníky z každé oslovené nemocnice zvlášť (relativní 

četnost) a poté celkem. 

Absolutní četnost (A. Č.) je tedy počet odpovědí celkem, tedy 60 dotazníků, což je 

100%. Procentuální vyjádření z každé nemocnice je tedy relativní četností (R. Č.), 

kterou jsem zaokrouhlila na celá čísla. 

Výsledky jsem zpracovala do konfiguračních tabulek. 
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3.4  Výsledky výzkumu a jeho analýza 

 

První otázkou v dotazníkovém šetření je věk, který dává ucelený obraz průměrné 

věkové hranice anesteziologických sester na operačních sálech. 

1.) Věk 

 19- 30 

 31- 40 

 41- 50 

 50 a více 

 

Tab. 1 Věk 

Věk KN Liberec 

R.Č. 

ON Kolín 

R.Č. 

TN Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

19- 30 let 3 3 2 12% 

31- 40 let 7 6 5 32% 

41- 50 let 6 7 6 32% 

50 a více let 4 4 7 24% 

 

Z 60- ti dotázaných anesteziologických sester patří 12% do věkové skupiny mezi 19- 

30ti lety, 32% mezi 31- 40ti lety, stejný počet procent mezi 41- 50ti lety, a 24% 

anesteziologických sester patří do věkové skupiny 50 a více let. 

 

Graf 1 Věk 
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Druhá otázka je zaměřená na vzdělanost sester. 

2.) Dosažené vzdělání 

 SOŠ- Střední odborná škola 

 VOŠ- Vyšší odborná škola 

 PSS- Pomaturitní specializační studium 

 VŠ- Vysoká škola 

Tab. 2 Vzdělání 

Dosažené vzdělání 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

SOŠ- Střední odborná škola 0 0 2 3% 

VOŠ- Vyšší odborná škola 0 2 5 12% 

PSS- Pomaturitní specializační 

studium 12 14 9 58% 

VŠ- Vysoká škola 8 4 4 27% 

 

Střední odbornou školu studovaly 3% anesteziologických sester, vyšší odbornou školu 

studovalo 12%. Dále pak pomaturitní specializační studium přiznalo 58% a vysokou 

školu studovalo 27% anesteziologických sester. 

 

 

Graf 2 Vzdělání 
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Třetí otázka byla informační na délku praxe v oboru zdravotní sestra. 

3.) Délka praxe v oboru zdravotní sestra 

 0- 1 rok 

 2- 4 

 5-10 

 11 a více 

 

Tab. 3 Délka praxe 

 

Délka praxe v oboru 

zdravotní sestra 

KN 

Liberec- R.Č. 

ON 

Kolín- R.Č. 

TN 

Praha- R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

0-1 rok 0 0 0 0% 

2- 4 roky 0 0 1 2% 

5- 10 let 5 3 2 17% 

11 let a více 15 17 17 81% 

 

Výsledný počet zdravotních sester s praxí do 1 roku nebylo žádných, dále pak 2% 

zdravotních sester má praxi maximálně do 4 let. 17% zdravotních sester přiznalo praxi 

v oboru 5- 10ti letou a v posledním největším zastoupením odpovědělo 81% 

anesteziologických sester, které mají praxi 11 let a více. 

 

Graf 3 Délka praxe 
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Čtvrtá otázka byla zaměřená na délku vykonávané profese anesteziologické sestry. 

4.) Jako anesteziologická sestra pracujete 

 0- 1 rok 

 2- 4 

 5- 10 

 11 a více 

 

Tab. 4 Délka praxe v oboru 

Jako anesteziologická 

sestra pracujete 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

0-1 rok 2 0 4 10% 

2- 4 roky 3 3 3 15% 

5- 10 let 6 9 4 32% 

11 let a více 9 8 9 43% 

 

Praxi v oboru jako anesteziologická sestra pracuje pouze 10% prvním rokem. 15% 

anesteziologických sester pracují v oboru druhým až čtvrtým rokem. Pět až deset let 

udává 32% anesteziologických sester a zbylých 43% pracuje v oboru jedenáct let a více. 

 

Graf 4 Délka praxe v oboru 
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Pátá otázka byla informační, kdy se ve vybraných nemocnicích dotazuji- kdo přiváží 

pacienta na operační sál ze standardního oddělení. 

5.) Kdo u vás přiváží pacienta na operační sál ze standardního oddělení? 

 Dvě sestry 

 Sestra a sanitář 

 Lékař a sestra 

 Doplňte……………….. 

 

Tab. 5 Doprovod pacienta 

Kdo u vás přiváží pacienta 

na sál ze standardního 

oddělení 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Dvě sestry 0 0 0 0% 

Sestra a sanitář 20 20 0 67% 

Lékař a sestra 0 0 0 0% 

Doplňte…- jen sanitář 0 0 20 33% 

 

Jednoznačné odpovědi se shodovaly ve všech vybraných nemocnicích, kdy celkem 67% 

přiváží na sál sestra a sanitář. Ve zbylých 33% přiváží pacienty ze standardního 

oddělení pouze sanitář. 

 

Graf 5 Doprovod pacienta 
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Šestá otázka navazuje na otázku předchozí, kdy se dotazuji- kdo přebírá pacienta od 

sester po příjezdu na operační sál. 

6.) Kdo přebírá pacienta od sester po příjezdu na operační sál? 

 Anesteziologická sestra 

 Instrumentářka 

 Doplňte……………. 

 

Tab. 6 Přebírání pacienta 

 

Kdo přebírá pacienta od 

sester po příjezdu na 

operační sál? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Anesteziologická sestra 20 20 20 100% 

Instrumentářka 0 0 0 0% 

 

Odpovědi byly opět jednoznačné, ale ve velkém množství z dotázaných poznamenalo, 

že instrumentářky přebírají pacienty pouze v případě, jedná-li se o výkon v lokální 

anestezii. 

 

Graf 6 Přebírání pacienta 
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Sedmá otázka poukazovala na povinnosti sester po příjezdu pacienta na sál. 

7.) Provedete nějaká kontrolní opatření po příjezdu pacienta na operační sál? 

 Ne 

 Ano (doplňte jaká): ……………………………… 

 

 

Tab. 7 Kontrolní opatření 

 

Provedete nějaká kontrolní 

opatření po příjezdu pacienta 

na operační sál? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ne 0 0 0 0% 

Ano (doplňte jaká): 20 20 20 100% 

Jednoznačné odpovědi v celkovém počtu vybraných nemocnic ukazuje 100%. 

Odpovědi se opakují. Mezi nejčastěji zmiňované patří: 

 Tab. 8 Nejčastější odpovědi 

Nejčastější 

odpovědi 

Kontrola identifikace pacienta (náramek, dokumentace, 

rodné číslo, přímé dotázání pacienta), alergie, vyjmutí 

umělého chrupu, lačnost, premedikace, chronické medikace. 

 

 

Graf 7 Kontrolní opatření 
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Osmá otázka se týkala kompetencí anesteziologických sester před podáním anestetik 

na operačním sále. 

8.) Kontrolujete protokoly podepsané pacientem před podáním anestetik na 

operačním sále? 

Stranovou záměnu (verifikační protokol), Operační protokol, Informovaný souhlas, 

Souhlas s anestezií 

Stranovou záměnu (verifikační protokol) 

Tab. 9 Stranová záměna 

KONTROLUJETE PROTOKOLY PODEPSANÉ PACIENTEM PŘED 

PODÁNÍM ANESTETIK NA OPERAČNÍM SÁLE? 

Stranovou záměnu 

(verifikační protokol) 

KN 

Liberec- 

R.Č. 

ON 

Kolín- 

R.Č. 

TN 

Praha- 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 10 12 6 47% 

Občas 6 4 0 17% 

Ne, není to v mé 

kompetenci 
4 4 14 36% 

Stranovou záměnu (verifikační protokol) kontroluje 47% anesteziologických sester 

vybraných nemocnic, 17% kontrolu provádí pouze občas a zbylých 36% nekontroluje 

tento formulář, neboť se domnívají, že to není v jejich kompetenci. 

  

Graf 8 Stranová záměna 
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Operační protokol 

Tab. 10 Operační protokol 

KONTROLUJETE PROTOKOLY PODEPSANÉ PACIENTEM PŘED PODÁNÍM 

ANESTETIK NA OPERAČNÍM SÁLE? 

Operační protokol 
KN Liberec 

R.Č. 

ON Kolín 

R.Č. 

TN Praha 

R.Č. 

CELKEM-

A.Č. 

Ano 0 0 2 3% 

Občas 0 0 0 0% 

Ne, není to v mé 

kompetenci 
20 20 18 97% 

 

Operační protokol kontrolují 3% sester, zbylých 97% se domnívají, že tento formulář 

není v jejich kompetenci, takže kontrolu neprovádějí. 

 

 

Graf 9 Operační protokol 
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Informovaný souhlas 

Tab. 11 Informovaný souhlas 

KONTROLUJETE PROTOKOLY PODEPSANÉ PACIENTEM PŘED PODÁNÍM 

ANESTETIK NA OPERAČNÍM SÁLE? 

Informovaný souhlas 
KN Liberec 

R.Č. 

ON Kolín 

R.Č. 

TN Praha 

R.Č. 

CELKEM-

A.Č. 

Ano 6 9 13 47% 

Občas 4 2 2 13% 

Ne, není to v mé 

kompetenci 
10 9 5 40% 

 

Informovaný souhlas kontroluje 47% anesteziologických sester v domnění, že je to 

v jejich kompetenci. 13% anesteziologických sester kontrolují formulář pouze občas 

a 40% anesteziologických sester nekontrolují informovaný souhlas vůbec. 

 

 

Graf 10 Informovaný souhlas 
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Souhlas s Anestezií 

Tab. 12 Souhlas s anestezií 

KONTROLUJETE PROTOKOLY PODEPSANÉ PACIENTEM PŘED PODÁNÍM 

ANESTETIK NA OPERAČNÍM SÁLE? 

Souhlas s anestezií 
KN Liberec 

R.Č. 

ON Kolín 

R.Č. 

TN Praha 

R.Č. 

CELKEM- 

A.Č. 

Ano 13 13 15 68% 

Občas 2 1 0 5% 

Ne, není to v mé 

kompetenci 
5 6 5 27% 

Souhlas s Anestezií kontroluje 68% anesteziologických sester, 5% pouze občas a 

zbylých 27% nekontrolují tento dokument vůbec. 

 

 

Graf 11 Souhlas s anestezií 
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Devátá otázka se zaměřuje na rizika, která hrozí na operačním sále. Z možností 

anesteziologické sestry zaškrtly vždy vše a zbylá nedopatření vypsaly. 

 

9.) Stalo se Vám někdy nějaké nedopatření? 

 záměna dokumentace 

 nevyndaný chrup 

 alergická reakce 

 Prosím vypište jiná/ další.………………….. 

 

 

 

Tab. 13 Rizika hrozící na operačním sále 

 

KN 

Liberec 

Záměna dokumentace, nevyndaný chrup, alergická reakce, 

nekompletní dokumentace 

ON 

Kolín 

Záměna dokumentace, nevyndaný chrup, alergická reakce, 

neoznačený pacient náramkem, nesundané šperky, záměna 

pacienta 

TN 

Praha 

Záměna dokumentace, nevyndaný chrup, alergická reakce, záměna 

štítků, záměna pacienta 
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Desátá otázka je zaměřená na rizika hrozící během anesteziologické péče. 

 

10.) Jaká rizika hrozí u pacientů během anesteziologické péče? 

 Prosím vypište………………………………………………… 

 

 

Tab. 14 Rizika hrozící během anesteziologické péče 

KN 

Liberec 

Alergická reakce, hypotenze, velké krevní ztráty, aspirace, 

zhoršení fyziologických funkcí- oběhová a ventilační 

dekompenzace 

ON 

Kolín 

Alergická reakce, hypotenze, záměna léku, velké krevní ztráty, 

aspirace, otok kůže, laryngospasmus, útlak nervu, riziko pádu, 

bronchospasmus, poruchy srdečního rytmu  

TN 

Praha 

Alergická reakce, hypotenze, velké krevní ztráty, laryngospasmus, 

zástava oběhu, aspirace, nevhodná poloha, poruchy rytmu, obtížná 

intubace, bronchospasmus 
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Jedenáctá otázka je zaměřená na všeobecná rizika, se kterými se anesteziologická 

sestra mohla setkat během své profese. 

 

11.) S jakými riziky jste se setkala během své práce? 

 Prosím vypište………………………………………………………… 

 

 

Tab. 15 Zkušenosti s riziky 

 

KN 

Liberec 

Alergická reakce, hypotenze, velké krevní ztráty, aspirace, 

fibrilace, bradykardie, obtížná intubace, edém plic, dislokace 

kanyly, pneumotorax, dechový útlum, laryngospasmus 

ON 

Kolín 

Aspirace, najedený pacient, hypotenze, velké krevní ztráty,  

TN 

Praha 

Bronchospasmus, obtížná intubace, zástava oběhu, alergická 

reakce, hypotermie, laryngospasmus 
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Dvanáctá otázka je opět zaměřená na rizika a jejich nejčastější výskyt. 

12.) Kdy se především rizika vyskytují? 

 V úvodu do anestezie 

 V průběhu operace 

 V závěru operace 

 Jiné………………. 

 

Tab. 16 Výskyt rizik 

Kdy se především 

rizika vyskytují? 

KN 

Liberec- R.Č. 

ON 

Kolín- R.Č. 

TN 

Praha- R.Č. 

CELKEM-

A.Č. 

V úvodu do 

anestezie 

12 8 9 47% 

V průběhu do 

anestezie 

2 1 3 8% 

V závěru do 

anestezie 

6 11 11 45% 

 

45% dotázaných anesteziologických sester se domnívá, že nejčastěji se vyskytují rizika 

v úvodu do anestezie. 8% se domnívá, že se objevují v průběhu anestezie a 47% 

anesteziologických sester odpovědělo, že nejčastější rizika se objevují v závěru 

anestezie. 

 

 

         Graf 12 Výskyt rizik  
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Třináctá otázka se zaměřuje na dodržování poledních přestávek. 

13.) Dodržujete půlhodinové přestávky na oběd? 

 Ano 

 Ne 

 Občas, když zbývá čas 

 

 

Tab. 17 Přestávky na oběd 

 

Dodržujete půlhodinové 

přestávky na oběd? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 3 5 2 17% 

Ne 2 3 2 12% 

Občas, když zbývá čas 15 12 16 71% 

 

Na otázku dodržování poledních přestávek odpovědělo 17%, že půlhodinové přestávky 

dodržují. Nedodržují ji 12% a 71% na oběd zbývá čas pouze občas. 

 

 

       Graf 13 Půlhodinové přestávky 
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Čtrnáctá otázka se táže anesteziologických sester na pocit únavy. 

14.) Cítíte se unavená? 

 Ano 

 Ne 

 Podle počtu výkonů 

 Podle složení týmu 

 Jiné………………. 

 

 

Tab. 18 Pocit únavy 

 

Cítíte se 

unavená? 

KN Liberec 

R.Č. 

ON Kolín 

R.Č. 

TN Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 1 3 2 10% 

Ne 0 0 0 0% 

Podle počtu 

výkonů 

6 10 10 43% 

Podle složení 

týmu 

13 7 8 47% 

 

Na otázku únavy nikdo neodpověděl záporně. 10% anesteziologických sester se cítí 

unaveně, 43% pociťuje únavu spíše podle počtu výkonu a 47% dle složení týmu. 

 

 

Graf 14 Únava 

10% 0% 

43% 

47% 

Ano 

Ne 

Podle počtu 
výkonů 

Podle složení týmu 



 

58 

 

Patnáctá otázka souvisí stále s rozložením práce během operačního programu. 

15.) Dostáváte se často do časové tísně? 

 Ano 

 Ne 

 Podle náročnosti výkonu 

 Podle složení týmu 

 Jiné……………. 

 

Tab. 19 Časová tíseň 

 

Dostáváte se často do 

časové tísně? 

KN 

Liberec- R.Č. 

ON 

Kolín- R.Č. 

TN 

Praha- R.Č. 

CELKEM-

A.Č. 

Ano 6 6 3 25% 

Ne 0 1 0 2% 

Podle náročnosti 

výkonů 

4 6 7 28% 

Podle složení týmu 10 7 10 45% 

Časovou tíseň pociťuje 25%, 2% tuto skutečnost popírá. 28% je časové tísni 

vystaveno dle náročnosti výkonů a 45% podle složení týmu. 

 

 

        

Graf 15 Časová tíseň 
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Šestnáctá otázka z dotazníkového šetření je zaměřená na psychickou zátěž. 

16.) Myslíte si, že je Vaše práce psychicky náročná? 

 Ano 

 Ne 

 Podle složení týmu 

 Podle náročnosti výkonu 

 Jiné…………….. 

Tab. 20 Psychická náročnost práce 

Myslíte si, že je Vaše 

práce psychicky náročná? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 5 7 13 42% 

Ne 0 0 0 0% 

Podle náročnosti výkonu 5 5 4 23% 

Podle složení týmu 10 8 3 35% 

42% anesteziologických sester tvrdí, že je jejich práce psychicky náročná bez 

specifikování příčiny. 23% si myslí, že je psychicky náročná hlavně dle náročnosti 

daného výkonu a 35% se domnívá, že je to především dle složení týmu. 

 

 

       Graf 16 Psychická náročnost práce 
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Sedmnáctá otázka se zaměřuje na fyzickou zátěž v pracovním prostředí. 

17.) Myslíte si, že je Vaše práce fyzicky náročná? 

 Ano 

 Ne 

 Občas 

 

Tab. 21 Fyzická náročnost práce 

Myslíte si, že je Vaše 

práce fyzicky náročná? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 12 8 10 50% 

Ne 0 0 0 0% 

Občas 8 12 10 50% 

Polovina dotázaných anesteziologických sester si myslí, že je práce na operačním sále 

fyzicky náročná. Zbylých 50% si myslí, že je fyzicky náročná jen občas. 

 

 

Graf 17 Fyzická náročnost práce 
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Osmnáctá otázka se táže anesteziologických sester v jaké frekvenci a zda vůbec 

střídají operační sály. Domnívám se, že i tento aspekt hraje důležitou roli při 

každodenní zátěži na pracovišti. 

18.) Střídáte operační sály v pravidelných intervalech? 

 Ano, každou službu mám jiný operační sál, jiné operační výkony 

 Ne 

 Jiné………………………. 

 

Tab. 21 Střídání operačních sálů 

 

Střídáte operační sály 

v pravidelných 

intervalech? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 8 20 20 80% 

Ne 0 0 0 0% 

 

Jiné 12 0 0 20% 

 

80% anesteziologických sester vybraných nemocnic uvedlo, že sály střádají 

v pravidelných intervalech. Pouze anesteziologické sestry z Krajská nemocnice 

v Liberci uvedly, že více jak polovina z dotázaných střídá operační sály v týdenních a 

měsíčních intervalech. Z celkového počtu tedy 20%. 

 

Graf 18 Střídání sálů 
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Devatenáctá otázka informuje o únavě dle konkrétního operačního sálu. 

19.) Cítíte větší únavu podle druhu operačního sálu? 

 Ano, nejvíce na operačním sále:……………….. 

 Ne 

 Jiné……………………………… 

 

Tab. 22 Únava dle druhu operačního sálu 

 

Cítíte větší únavu podle 

druhu operačního sálu? 

KN 

Liberec 

R.Č. 

ON 

Kolín 

R.Č. 

TN 

Praha 

R.Č. 

CELKEM 

A.Č. 

Ano 10 20 20 83% 

Ne 10 0 0 17% 

V 83% dotázaných odpovědělo, že cítí únavu dle operačního sálu, zbylých 17% pak 

udalo, že nikoliv.  

 

Graf 19 Únava dle operačního sálu 
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Dvacátá otázka se zaměřuje na náročnost operačního sálu. 

20.) Jaký operační sál je podle Vás nejnáročnější? 

 Prosím napište………….. 

 

Tab. 24 Nejnáročnější sál 

 

KN 

Liberec 

neurochirurgický operační sál, traumatologický operační sál, 

chirurgický operační sál, operační sál dětské chirurgie 

ON Kolín ORL operační sál, operační sál cévní chirurgie, operační sál dětské 

chirurgie 

TN 

Praha 

operační sál dětské chirurgie, operační sál hrudní chirurgie, 

porodní sál 

 

V této otázce zmiňovaly anesteziologické sestry téměř totožné sály, jako v otázce 

předcházející. 
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Dvacátá první otázka byla informační. Zda mají sestry povědomí o počtu anestezií 

vykonaných na jejich pracovišti. Měla odhalit, zda množství provedených anestezií ve 

vybraných nemocnicích nějak souvisí s mírou únavy anesteziologických sester ve 

vybraných nemocnicích. 

 Tab. 25 Průměrný počet anestezií 

Víte, kolik anestezií se průměrně 

vykoná na Vašem pracovišti? 

KN Liberec 

A.Č. 

ON 

Kolín 

A.Č. 

TN Praha 

A.Č. 

Za den 40- 60 25 -35 50- 70 

Za měsíc 1500- 2400 650 1000- 1500 

Za rok 14000 8500 14000 
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4 Diskuze 

Oslovila jsem všeobecné sestry pracující na operačních sálech Oblastní nemocnice 

Kolín a.s., Krajské nemocnici Liberec a Thomayerově nemocnici v Praze. Výsledný 

výzkum jsem vyhodnocovala z dotazníků od 60- ti respondentek, z nichž z každé 

vybrané nemocnice jsem použila stejný počet kusů- tedy 20 dotazníků. 

 

Zaměřila jsem se na všeobecné sestry pracující na operačních sálech, protože se 

domnívám, že mnozí z nás nemají povědomí o povinnostech, rizicích a kompetencích, 

která patří k této profesi. Oslovením anesteziologických sester poukazuji na tyto 

aspekty, které vypovídají o náročnosti perioperační péče a s ní spojených rizik 

z pohledu všeobecných sester. 

 

Prvním cílem výzkumné části bylo zjistit jaká jsou rizika během anesteziologické péče, 

vyskytující se u pacientů na operačním sále vybraných pracovišť. V dotazníkovém 

šetření nebyly přílišné rozdíly v odpovědích jednotlivých nemocnic. Vždy se 

anesteziologické sestry shodovaly (viz. Tab. a Graf 10,11,12). 

 Předpoklad č. 1: Předpokládám, že rizika hrozí převážně během úvodu do 

celkové anestezie. 

Tento výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky dotazníkového šetření, protože 

47% anesteziologických sester se domnívá, že rizika se vyskytují převážně v úvodu do 

anestezie. 

45% anesteziologických sester odpovědělo, že rizika se vyskytují především v závěru 

operace. Zbylých 8% se domnívá, že se rizika vyskytují převážně v průběhu operace. 

 

Zajímavým poznatkem byly kompetence anesteziologických sester, které se značně 

lišily i mezi respondentkami stejných nemocnic. Konkrétně u otázky číslo 8, kdy jsem 

se dotazovala- jaké protokoly kontrolují před podáním anestetik na operačním sále. 

Myslím, že by se tento poznatek měl zařadit do standardů jednotlivých nemocnic, aby 

anesteziologické sestry měly lepší povědomost o daných kompetencí. Domnívám se, že 

je to velmi důležité, protože jak z médií víme, nejednou se stalo, že se tyto nesrovnalosti 

odrazily na vývoji pooperačního období, kdy nedoplněná dokumentace měla později 

fatální dopad na celou nemocnici. 
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Dalším cílem bylo zjistit vyskytující se zátěž sester v oblasti tělesné i psychické na 

operačním sále vybraných pracovišť. 

Dotazovala jsem se na chod operačních sálů, na půlhodinové přestávky, únavu, časovou 

tíseň a další aspekty související se zátěží, tedy vyplývajícím stresem, 

anesteziologických sester. Překvapivé bylo, že velké procento anesteziologických sester 

se potýkají s tímto problémem. Není příliš možností, jak tento fakt kompenzovat, 

protože ne vždy je možné odhadnout průběh operace, a tak i jeho trvání. Proto 17% 

anesteziologických sester odpovědělo, že nemají možnost dodržet půlhodinové 

přestávky na oběd. 71% anesteziologických sester odpovědělo, že je dodržují občas, 

když zbývá čas. I tento aspekt určitě má vliv na celkovou pohodu, odpočinek a dokáže 

tak kompenzovat únavu a stres. 

Jedním z hlavních spouštěcích mechanismů stresu je psychická a fyzická zátěž souvisí 

také s náročností operačního výkonu. Každá vybraná nemocnice měla své specifikum, 

na kterém se anesteziologické sestry převážně shodovaly. V Oblastní nemocnici Kolín 

patří mezi nejnáročnější operační programy ORL, dětská chirurgie a cévní chirurgie. 

V Krajské nemocnici Liberec je to neurochirurgie, traumatologie a chirurgie. 

V Thomayerově nemocnici v Praze převládá v náročnosti dětská chirurgie a hrudní 

chirurgie. Proto se domnívám, že je důležité střídání sálů v pravidelných intervalech. 

Dle dotazníkového šetření dochází ke střídání operačních sálů pravidelně každý den. 

Malé procento anesteziologických sester v liberecké nemocnici odpovídalo, že ke 

střídání dochází po týdnu či měsíci. 

Nejen výběr operačního sálu, ale také složení operačního týmu (anesteziolog, 

instrumentářky, operatér, sanitář) má vliv na zvládání zátěže během perioperační péče. 

35% anesteziologických sester udává psychickou zátěž podle složení týmu. Vypovídá to 

o povaze a zvládání situace jednotlivců. Také se jedná o způsob komunikace, který je 

specifický každému jedinci. Ne vždy se nám pracuje stejně s každým členem týmu, ale 

bohužel této situaci nelze příliš předejít.  

 Předpoklad č. 2: Předpokládám, že v perioperačním období pacienta je zátěží u 

všeobecných sester především stres. 

Tento výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky dotazníkového šetření. 

 

Posledním cílem, který jsem si zadala pro výzkumnou činnost, bylo porovnat zátěž 

sester podle objemu anesteziologické péče vybraných pracovišť. 
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Srovnáme- li anesteziologické sestry z Oblastní nemocnice Kolín s anesteziologickými 

sestrami velkých nemocnic- jako je Krajská nemocnice Liberec a Thomayerova 

nemocnice v Praze, vykonávají tyto nemocnice ročně téměř dvojnásobný počet 

anestezií. Vliv na zátěž anesteziologických sester se však neprokázal. Domnívám se, že 

je to díky většímu počtu personálu- kdy v nemocnicích s vyšším počtem sálů narůstá i 

počet zaměstnanců. Nedochází tak k větší pracovní vytíženosti pro jednotlivé 

anesteziologické sestry. 

 Předpoklad č.3: Předpokládám výraznou zatíženost sester především na 

pracovišti s převažujícím objemem anesteziologické péče. 

 

Tento výzkumný předpoklad není v souladu s výsledky dotazníkového šetření. 
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5 Návrh doporučení pro praxi 

Touto prací bych chtěla představit anesteziologické sestry, jejich kompetence a 

povinnosti na operačním sále. Dále pak poukázat na náročnost profese, která se pojí 

s psychickou a fyzickou zátěží. 

V teoretické části seznamuji čtenáře s operačním sálem, dále pak anesteziologickým 

vybavením, farmakologií, rizicích v rámci perioperační péče a další. 

V praktické části navazuji na část teoretickou, kde pomocí konfiguračních tabulek a 

grafů- vyhodnocuji dané cíle a předpoklady, které jsem si stanovila. 

Doufám, že tato práce poslouží všem těm, kteří uvažují o práci anesteziologické sestry, 

ale také studentům či laické veřejnosti ucelit si představu o anestezii. 

Myslím, že by tato bakalářská práce mohla pomoci jako studijní materiál do předmětu 

Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů.  
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6 Závěr 

Téma Perioperační zátěž z pohledu všeobecné sestry jsem si vybrala, protože je mi 

velice blízká profese anesteziologické sestry. Při každodenním pohybu na operačních 

sálech jsem se zaměřila právě na anesteziologické sestry, které často podstupují nemalá 

rizika od převzetí pacientů až po jejich předání. Celá perioperační péče je směrovaná 

především na tyto sestry, proto je kladen velký důraz na pečlivost. 

Touto prací poukazuji na rizika, která hrozí za běžného provozu na operačních sálech a 

zároveň zdůrazňuji vnímání a zvládání anesteziologických sester náročnost situace. 

Prvním cílem bylo zjistit rizika vyskytující se během anesteziologické péče, abych tak 

mohla ucelit náhled anesteziologických sester a tuto problematiku minimalizovat. 

Předpokládala jsem, že rizika hrozí převážně během úvodu do celkové anestezie, což se 

potvrdilo. Tento výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky dotazníkového šetření 

Vždy záleží na pracovních podmínkách, které se odráží na psychické pohodě 

zaměstnanců. Toto jsem si dala také za cíl. Zjišťovala jsem vyskytující se zátěž v oblasti 

tělesné i psychické na operačním sále vybraných pracovišť. 

Předpokládala jsem, že v perioperačním období pacienta je zátěží u všeobecných sester 

především stres. Tento výzkumný předpoklad je v souladu s výsledky dotazníkového 

šetření. 

 

Dále jsem porovnala zátěž sester podle objemu anesteziologické péče vybraných 

pracovišť, kdy jsem předpokládala výraznou zatíženost sester především na pracovišti 

s převažujícím objemem anesteziologické péče. To se však nepotvrdilo. Tento 

výzkumný předpoklad není v souladu s výsledky dotazníkového šetření. 

  



 

70 

 

7 Seznam bibliografických citací 

ADAMUS, Milan a kol. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 1. 

vydání. Vydala Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 343 s. ISBN 978-80-244-

2425-5. 

 

DOLENSKA, Sylva. Anesteziologické principy v grafech a diagramech a jejich 

interpretace [Anaesthetic Data Iterpretation].Vydání 1. české. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2002. 192 s. ISBN 80-247-0290-8. 

 

FEDORA, Michal a kol. Dětská anesteziologie. Vydání 1. Brno: Národní centrum 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-

544-0. 

 

GEISSELHART, Roland, Christine HOFMANN- BURKART. Zvítězte nad stresem. 1. 

vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 112 s. ISBN 80-247-1518-X. 

 

HRNČÍŘ, Karel. Psychická zátěž. Škodliviny v pracovním prostředí. Vydání 1. Rožnov 

pod Radhoštěm, 2007. 78 s. 

 

JEDLIČKOVÁ, Jaroslava a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. Vydání 1. Brno: 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 268 s. 

ISBN 978-80-7013-543-3. 

 

JINDROVÁ, Barbora, Martin STŘÍTESKÝ, Jan KUNSTÝŘ a kol. Praktické postupy 

v anestezii. Vydání 1. české. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 200 s. ISBN 978-80-

247-3626-6. 

 

KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vydání 1. české. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1830-9. 

 

KASAL, Eduard a kol. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a 

intenzivní péče pro lékařské fakulty. 1. vydání. Praha: Karolinum- Univerzita Karlova, 

2003. 197 s. ISBN 80-246-0556-2. 



 

71 

 

 

KERN, Hans et al. Přehled psychologie. Vydání 3. Praha: Portál, 1999. 287 s. ISBN 80-

7367-121-2. 

  

KOTÍK, Luboš. Předoperační vyšetření dospělých. 1. vydání. Praha, 2012. 135 s. ISBN 

978-80-204-2696-3. 

 

MICHÁLEK, Pavel, Michael STERN, Petr ŠTÁDLER et al. Anestezie a pooperační 

péče v cévní chirurgii. 1. vydání. Praha: Galén, 2012. 443 s. ISBN 978-80-7262-891-9. 

 

LARSEN, Reinhard a kol. Anestezie. Vydání 1. české. Praha: Grada Publishing, a.s., 

1998. 936 s. ISBN 80-7169-179-8. 

 

POPAT, Mansukh. Practical Fibreoptic Intubation. Vydání 1. Oxford: Butterworth- 

Heinemann, 2001. 191 s. ISBN 0 7506 4496 6. 

 

RENAUDOVÁ, Jacqueline. Co je stres a jak se mu vyhnout. Vydání 1. Praha: Práce, 

1993. 137 str. ISBN 80-208-0297-5. 

 

REPKO, Martin a kol. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. Vydání 1. Brno: 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 186 s. 

ISBN 978-80-7013-549-5. 

 

ROWLANDS, Angela, Andrew SARGENT. The ECG Workbook. Vydání 1. London: 

M&K Publishing, 2008. 87 s. ISBN 978-1-905539-14-7. 

 

RYŠAVÁ, Marie, Zdeněk BYSTŘICKÝ. Základy dětské anesteziologie. Vydání 1. 

Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 203 s. ISBN 80-

7013-309-0. 

 

ŠKRLA, Petr. Především neublížit: Cesta k prevenci pochybení v léčebné a 

ošetřovatelské péči. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů, 2005. 162 s. ISBN 80-7013-419-4. 



 

72 

 

 

VÉVODA, Jiří, Kateřina IVANOVÁ, Marie NAKLÁDALOVÁ, Sylva BÁRTLOVÁ, 

Naděžda ŠPATENKOVÁ, Eva PROŠKOVÁ. Motivace sester a pracovní spokojenost 

ve zdravotnictví. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 160 s. ISBN 978- 80- 

247- 4732- 3. 

 

WENDSCHE, Peter, Andrea POKORNÁ, Ivana ŠTEFKOVÁ. Perioperační 

ošetřovatelská péče. Praha: Galén, 2012. 117 s. ISBN 978- 80- 7262- 894- 0. 

 

ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie- 1.část. Vydání 2. Přepracované. Brno: 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 206 s. 

ISBN 978-80-7013-505-1. 

 

Pro sestry. Studijní materiály chirurgie [online]. MUDr. David Šmíd. Dostupné z: 

http://www.prosestry.cz/studijni_materialy/chirurgie/operacni-sal 

  



 

73 

 

 

8 Seznam příloh 

Příloha 1- Dotazník 

Příloha 2- Operační sál 

Příloha 3- Anesteziologický přístroj 

Příloha 4- Pomůcky k intubaci 

Příloha 5- Kontrolní formulář 

Příloha 6- Anesteziologický záznam 

Příloha 7- Výstup bakalářské práce 

Příloha 8- Protokol k provádění výzkumu, KN Liberec 

Příloha 9- Protokol k provádění výzkumu, TN Praha 

  



 

 

 

Příloha 1- Dotazník 

 

 

 

Dotazník 

 

Dobrý den, jmenuji se Aneta Martínková a studuji bakalářské studium Ošetřovatelství v 

Ústavu zdravotnických studií v Liberci. 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o krátký čas při vyplnění tohoto dotazníkového 

šetření. 

Dotazník je anonymní a bude sloužit k výzkumné práci na téma „Perioperační zátěž 

z pohledu všeobecné sestry“. 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit nejčastější zátěž sester. 

Předem mnohokrát děkuji za Váš čas. 

 

Prosím označte jednu z možností: 

 

1) Věk 

 19- 30 

 31- 40 

 41- 50 

 50 a více 

 

 

2) Dosažené vzdělání 

 SOŠ- Střední odborná škola 

 VOŠ- Vyšší odborná škola 

 PSS- Pomaturitní specializační studium 

 VŠ- Vysoká škola 

 

 

3) Délka praxe v oboru zdravotní sestra 

 0- 1 rok 

 2- 4 

 5-10 

 11 a více 

 

 

4) Jako anesteziologická sestra pracujete 

 0- 1 rok 

 2- 4 

 5- 10 

 11 a více 

 

 

5) Kdo u vás přiváží pacienta na operační sál ze standardního oddělení? 

 Dvě sestry 

 Sestra a sanitář 

 Lékař a sestra 



 

 

 

 Doplňte……………….. 

 

 

6) Kdo přebírá pacienta od sester po příjezdu na operační sál? 

 Anesteziologická sestra 

 Instrumentářka 

 Doplňte…………….. 

 

 

7) Provedete nějaká kontrolní opatření po příjezdu pacienta na operační sál? 

 Ne 

 Ano (doplňte jaká): 

……………………………………………………………………………

……… 

 

 

8) Kontrolujete protokoly podepsané pacientem před podáním anestetik na 

operačním sále? 

 

Stranovou záměnu (verifikační 

protokol) 

 Ano 

 Občas 

 Ne, není to v mé 

kompetenci 

 

Informovaný souhlas 

 Ano 

 Občas 

 Ne, není to v mé 

kompetenci 

 

Operační protokol 

 Ano 

 Občas 

 Ne, není to v mé 

kompetenci 

 

Souhlas s Anestezií 

 Ano 

 Občas 

 Ne, není to v mé 

kompetenci 



 

 

 

 

 

9) Stalo se Vám někdy nějaké nedopatření? 

 záměna dokumentace 

 nevyndaný chrup 

 alergická reakce 

 Prosím vypište jiná/ další.………………….. 

 

 

10) Jaká rizika hrozí u pacientů během anesteziologické péče? 

 Prosím 

vypište……………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………….

. 

 

 

11) S jakými riziky jste se setkala během své práce? 

 Prosím vypište…………………………………………………………… 

 

 

12) Kdy se především rizika vyskytují? 

 V úvodu do anestezie 

 V průběhu operace 

 V závěru operace 

 Jiné………………. 

 

 

13) Dodržujete půlhodinové přestávky na oběd? 

 Ano 

 Ne 

 Občas, když zbývá čas 

 

 

14) Cítíte se unavená? 

 Ano 

 Ne 

 Podle počtu výkonů 

 Podle složení týmu 

 Jiné………………. 

 

 

15) Dostáváte se často do časové tísně? 

 Ano 

 Ne 

 Podle náročnosti výkonu 

 Podle složení týmu 

 Jiné……………. 



 

 

 

 

 

16) Myslíte si, že je Vaše práce psychicky náročná? 

 Ano 

 Ne 

 Podle složení týmu 

 Podle náročnosti výkonu 

 Jiné…………….. 

 

 

17)  Myslíte si, že je Vaše práce fyzicky náročná? 

 Ano 

 Ne 

 Občas 

 

 

18)  Střídáte operační sály v pravidelných intervalech? 

 Ano, každou službu mám jiný operační sál, jiné operační výkony 

 Ne 

 Jiné………………………. 

 

 

19) Cítíte větší únavu podle druhu operačního sálu? 

 Ano, nejvíce na operačním sále:……………….. 

 Ne 

 Jiné……………………………… 

 

 

20) Jaký operační sál je podle Vás nejnáročnější? 

 Prosím napište………….. 

 

 

21) Víte kolik anestezií se průměrně vykoná na Vašem pracovišti? 

 Za den……………………… 

 Za měsíc…………………… 

 Za rok……………………… 
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Obr. 1 Operační sál 

(fotografie- Aneta Martínková) 
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Obr. 2 Anesteziologický přístroj 

(http://www.nemocnice.vrchlabi.cz/novinky.php?id=72) 
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Obr. 3 Pomůcky k intubaci 

(http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/role-anesteziologicke-sestry-ve-stomatochirurgii-

444820) 
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Obr. 4 Kontrolní formulář 

(MUDr. Radek Majerčin- ON Kolín) 
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(MUDr. Radek Majerčin- ON Kolín) 

  



 

 
 

Příloha 7- Výstup bakalářské práce 

 

Aneta Martínková
2014

 

Tým na operačním sále a jeho 
kompetence

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

Anesteziologická sestra
Instrumentářka
Operatér
Anetsteziolog

 

Anesteziologické vybavení
Anesteziologický přístroj

 



 

 
 

Další přístroje a pomůcky
pomůcky k zajištění dýchacích cest‐obličejová maska, nosní 
vzduchovody, ústní vzduchovody, laryngální masky, 
kombirourky, tracheální rourky, laryngoskop, 
videolaryngoskop, zavaděč tracheální rourky, Magillovy
kleště, tracheostomické rourky, manometr k měření tlaku 
těsnící manžety tracheální nebo tracheostomické rourky, 
vybavení pro provedení minitracheostomie, koniopunkce, 
flexibilní bronchoskop

  

 

monitorovací a diagnostické přístroje‐ pulzní oxymetrie, 
kapnografie/ kapnometrie, TK, P, EKG, TT, CŽT, arteriální 
tlak (pokud máme zajištěn), spirometrie (tlaky, průtoky a 
objemy dýchacích plynů)

Sledování průběh operace‐ včasné odhalení krvácení, 
reaktivity zornic, barvy kůže, diuréza, pocení

 

Anestezie
Celková

Inhalační
Nitrožilní, TIVA
Doplňková

Lokální (regionální, místní)
Subarachnoidální anestezie
Epidurální anestezie
Periferní blok

 

Farmakologie v CA
Nitrožilní anestetika

Barbituráty
Etomidát
Diprivan
Ketamin
Benzodiazepiny
Opioidy
Svalová relaxancia‐
nedepolarizující, 
depolarizující

Inhalační anestetika
Oxid dusný
Isofluran
Sevofluran
Desfluran

 

  

Antidota v anestezii
Benzodiazepiny ‐ flumazenil (Anexate)

Opioidy‐ Naloxone (Intrenon)

Nedepolarizující relaxancia‐ neostigmin
(Syntostigmin)‐ CAVE‐ kardiodeprese s bradikardíí, 
zvýšenou sekreci z dýchacích cest či 
bronchokonstrikci→ Atropin

Nedepolarizující relaxancia‐ sugammadex (Bridion)

 



 

 
 

Perioperační období
totožnost pacienta
potřebné dokumenty
lačnost
vyndaný chrup
zaměření na fyzický a psychický stav nemocného, jeho 
reakce a účinky premedikace
Po příjezdu pacienta na operační sál: změření TK, 
nalepení elektrody pro kontinuální měření EKG, SpO2, 
i.v.kanyla, poloha pacienta, tepelný komfort…

 

Rizika na operačním sále
záměna pacienta
x lačnost, x chrup
funkčnost přístrojů
ředění léků
i.v.kanyla (vždy opačná strana)
alergická reakce
podchlazení
pád

 

Psychická zátěž všeobecných 
sester, stres

Poruchy chování
Ztráta motivace
Únava
Změny pracovního výkonu
Syndrom vyhoření

 

Fyzická zátěž všeobecných sester
Správná manipulace s pacientem
Vhodné manipulační prostředky
Dostatek personálu

 

  



 

 
 

Vlivy na psychickou zátěž
Věk
Nedostatečné znalosti
Nedodržování půlhodinových přestávek
Směnný provoz‐ nedostatečný odpočinek 
Složení operačního týmu
Náročnost operačního výkonu
Rychlé jednání u vzniklých komplikací

 

 

Prevence
Dostatečné znalosti
Pravidelné střídání operačních sálů
Dodržování půlhodinových přestávek
Komunikace
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