 Před samotnou operací se provádí dezinfekce
operačního pole.

Zpracovaly:
Mgr. Helena Hambálková (sestra na COSS)
Mgr. Žaneta Spurná (sestra na COSS)

 Po operaci bude Vaše operační rána zalepená,
případně můžete mít zaveden drén či drény.

profesionalita a lidský přístup
Odborný konzultant:
Helena Šmakalová (vrchní sestra COSS)

 Po probuzení Vás sanitář převeze opět na překlad,
kde Vás přemístí do lůžka.
 Podle závažnosti operačního výkonu a/nebo
rozhodnutí

lékaře

anesteziologa

Fakultní nemocnice Olomouc

spolu

s operatérem budete převezeni na Jednotku
intenzivní péče nebo na dospávací pokoj.

„Jak to chodí
na operačním
sále“
edukační materiál pro pacienty

Fm‐L009‐027‐EM‐062

Kontakt
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
tel.: +420 588 441 111
e‐mail: info@fnol.cz
www.fnol.cz

Vážený paciente,

Ovládá přístrojovou techniku. U každého operačního
výkonu jsou tyto sestry dvě.

tento letáček je určen pro ty z vás, u kterých je součástí
léčby operační výkon.
Pro většinu lidí je operační sál jakési „tabu“ ‐ velkou
neznámou. A z neznámého míváme obavy.
Věříme, že informace v letáčku pomohou Vaše obavy

Překlad

alespoň zmírnit.
Pokud byste přesto zde nenašli odpovědi na všechny
Vaše otázky, zeptejte se přímo nás, rádi Vám je
zodpovíme.

Za doprovodu sestry a sanitárky budete převezeni na
lůžku či sedačce z oddělení na operační překlad. Zde si
Vás

převezme

sanitář

spolu

s anesteziologickou

sestrou.

Operační sál
 Pro Vaši bezpečnost na operačním stole Vás sanitář

Personál

přikurtuje řemenem přes břicho nebo stehna

Sanitář je obvykle první člověk, se kterým se

(prevence pádu z operačního stolu) a nalepí

na operačním sále potkáte. Pomůže Vám přemístit se

pracovní neutrální elektrodu.

z lůžka na operační stůl. Na něm Vás převeze přes

 Z téhož důvodu Vám upevní i ruce.

předsálí na operační sál. Po uvedení do anestezie



upravuje polohu Vašeho těla podle operačního výkonu

a lékař anesteziolog. Zavede Vám žilní kanylu,

pro snadnější přístup operatéra k operovanému místu.
Lékař anesteziolog s anesteziologickou sestrou se
postarají o hladký průběh Vaší anestezie (doba od
uspání až po opětovné probuzení).

Dále se Vám bude věnovat anesteziologická sestra

Předsálí

kterou Vám budou během operace podávány léky.

Je místnost sloužící k Vaší přípravě. Zde si svléknete
pyžamo, sanitář Vás zakryje zahřívací přikrývkou a vlasy

 Na druhou ruku Vám přiloží manžetu na měření
krevního tlaku.

Instrumentářka je sestra, která plní funkci asistující

překryje operační

čepicí. Anesteziologická sestra

 Na hrudník Vám nalepí elektrody pro snímání

sestry během operačního výkonu, i sestry, která

zkontroluje, zda máte provedenu bandáž dolních

srdeční akce, na prst nasadí čidlo pro sledování

připravuje veškerý zdravotnický materiál a pomůcky

končetin, zda nemáte šperky, případně zubní protézu.

okysličení organismu během operačního výkonu.

potřebné k hladkému průběhu operace.

