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PRÁCE SESTRY NA OPERAČNÍM SÁLE
Z POHLEDU PORODNÍ ASISTENTKY
por. as. D. Jodasová
Ústav pro péči pro matku a dítě, Praha-Podolí
Dámy, pánové. Kolegyně, kolegové.
Organizace práce na operačním sále v posledních letech doznala velkých změn. Ráda bych vás
seznámila se svými zkušenostmi porodní asistentky, která v posledních letech pracuje jako
instrumentářka.
Spektrum operací se mění ve prospěch miniinvazivních přístupů. Tyto změny s sebou nesou i větší
nároky na přístrojové vybavení a erudici personálu. Současně stoupá celkový počet operací (alespoň
na našem pracovišti). Stoupá také počet porodů a s tím i porodnická operativa.
V letošním roce jsme začali pracovat v novém operačním traktu, který byl koncipován
i s přihlédnutím k požadavkům personálu operačního sálu. Ve vstupním filtru jsou pacientky
překládány z vozíku nebo lůžka na operační plošinu. Dále jejich cesta vede do anesteziologické
přípravny, která je před každým sálem. Na našem oddělení máme 3 aseptické sály s umývárnami.
První sál je určen pro operace z abdominálního nebo vaginálního přístupu.
Druhý sál je laparoskopický.
Třetí sál je vyhrazen pro císařské řezy. Je na něm dětský box s možností vjezdu inkubátoru.
Personál operačního sálu přichází do filtrů ze vstupní haly, převléká se do operačního zeleného
prádla. Filtr pro ženy a muže je oddělen.
Zvláštní prostor je vyhrazen pro manipulaci s použitými nástroji. Použité a dekontaminované
nástroje a materiál je odesílán do centrální sterilizace v uzavřeném přepravním vozíku výtahem,
určeným pouze k tomuto účelu.
Úklid, mytí, dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, sterilizace na operačním sále se řídí vyhláškou
MZ ČR č.440/2000 Sb.
Součástí operačního traktuje centrální sterilizace. Sterilní materiál, prádlo a nástroje jsou přiváženy
opět v uzavřeném přepravním vozíku čistým výtahem do prostor operačního sálu a ukládány do
prokládacích skříní zabudovaných do stěny každého operačního sálu.
Společně s novým operačním traktem byl vybudován nový porodní sál, jehož součástí je operační
sál pro akutní císařské řezy. Při zarouškování používáme bezpodávkový systém a k akutním řezům
máme k dispozici jednorázové rouškování. Při s.c. funguje spolupráce mezi instrumentářkou a
porodní asistentkou, která na sebe bere roli obíhající sestry a poslední dobou je u nás snaha
o erudici porodních asistentek, které chodí (pokud to provoz dovolí) na operační sál instrumentovat
císařské řezy.
(redakčně upraveno)
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