Polohy pro operační výkony

Poloha při operaci prsu – se využívá zejména při všech
typech operací na prsní žláze (obr. 8).

Operační polohu často připravujeme ještě před uvedením
do anestezie, proto tím nebuďte překvapeni. Všechny zmíněné polohy vedou k lepší přehlednosti operačního pole
a k lepšímu přístupu k operovaným orgánům.

Masarykův onkologický ústav

Poloha na zádech – se využívá při chirurgických, gynekologických a urologických výkonech prováděných abdominální
(břišní ) cestou (obr. 6).
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Průvodce
Centrálními operačními sály
Obrázek 8: poloha při operaci prsu
Také se můžete setkat s některými méně častými polohami,
jako je poloha na břiše, poloha na boku atd.

Ukončení operačního výkonu
Obrázek 6: poloha na zádech
Gynekologická poloha – vhodná pro výkony v gynekologii,
výkony na orgánech v malé pánvi a urologii (obr. 7).

Po ukončení operačního výkonu můžete být převezeni podle
typu operace a na základě rozhodnutí lékaře-anesteziologa:
1. zpět na standardní pokoj lůžkového oddělení, ze kterého
jste byli přivezeni na operační sál,
2. na Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) nebo
Jednotku intenzivní péče (JIP), kde o vás bude intenzivně
pečovat lékařský a ošetřovatelský tým.

Kontakty na Centrální operační sály:
primář Centrálních operačních sálů: 

543 132 500

vrchní sestra Centrálních operačních sálů: 

543 132 501

příjem pacientů na Centrální operační sály:  543 132 507

Poznámka: Pro tento leták byly použity fotografie z archívu MOÚ a reklamních materiálů firmy Trumf.

Obrázek 7: poloha gynekologická

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu
Masarykova onkologického ústavu je nepřípustné.

Centrální operační sály (COS) MOÚ se nacházejí ve II. poschodí
Wernerova pavilonu. Jsou tu čtyři sály a další, pátý operační
sál najdete ve II. poschodí Švejdova pavilonu.

S kým se na operačním sále setkáte
Pracují zde lékaři - anesteziologové a anesteziologické sestry,
kteří vás uvedou do umělého spánku (anestezie) a budou
vás sledovat po celou dobu operačního výkonu. Dále
zde pracují lékaři - chirurgové, kteří vás budou operovat,
a sestry instrumentářky, které asistují lékaři - operatérovi
při operaci.

Na operační sál vás přiveze ošetřující personál příslušného
oddělení a předá vás pracovníkům operačních sálů.

postup Po příjezdu na COS:
• Budete vyzváni anesteziologickou sestrou, abyste sdělil(a) své jméno, příjmení a datum narození, současně
bude provedena kontrola vašeho identifikačního náramku a zdravotnické dokumentace, zda vámi uvedené údaje
souhlasí. Tyto kroky vedou k tomu, aby daný výkon byl
skutečně proveden správnému pacientovi.
• Personál vám pomůže s uložením na operační překladovou desku (obr. 1) a vlasovou část hlavy vám pokryjí
jednorázovou čepicí. Před vlastním transportem na přípravnu operačního sálu budete zabezpečeni ochrannými pásy z důvodu prevence pádu.

výkonu (pokud se jedná o stranový výkon na párovém
orgánu), provede kontrolu komplexnosti zdravotnické
dokumentace (včetně vámi podepsaného informovaného souhlasu s operací) a ověří, zda jsou k dispozici veškeré
nutné nástroje, přístroje a vybavení.
• Po celou dobu příprav se na sále pohybuje celý
operační tým (lékař - anesteziolog, anesteziologické
sestry, chirurgové, instrumentářky, sanitářky), který se
stará o přípravu i zdárný průběh vaší operace.

Jak to u nás vypadá
Operační překladová deska
- operační překladová deska je posuvná – nahoru, dolů
a do stran, slouží k překladu pacienta z lůžka na desku
operačního stolu (obr. 1)

• V přípravně operačního sálu anesteziologická sestra opětovně provede vaši identifikaci, budete dotázáni na výskyt alergie, zda nemáte v ústech zubní protézu a zda jste
před operací nepil(a) a nejedl(a). Může vám být zaveden
periferní žilní katétr nebo proveden jiný úkon nezbytný
k přípravě na operaci.
• Během přípravy vám na svalovou část dolní končetiny (nejčastěji stehno) nalepíme neutrální elektrodu
(obr. 4). Tato elektroda slouží k propojení s elektrokoagulačním přístrojem, který v průběhu operace staví
krvácení. Elektroda je gelová, po nalepení chladí,
ale po chvíli se ohřeje.
• V průběhu celého výkonu dbáme na prevenci proleženin
(dekubitů) používáním antidekubitních pomůcek (molitanové podložky, gelové podložky atd.). Po celou dobu
trvání operačního výkonu pečujeme o tepelný komfort
pacienta používáním výhřevné podložky (obr. 5).
• Na operačním sále bezprostředně před vlastním operačním výkonem celý operační tým (lékař - anesteziolog, anesteziologická sestra, lékař-operatér, asistující lékař a instrumentářky) provede tzv. předoperační bezpečnostní
proceduru – to znamená opětovně provede vaši identifikaci, ověří plánovaný výkon, zkontroluje označení strany

Obrázek 2: příjezd k jednotlivým
operačním sálům

Obrázek 3: operační sál

Obrázek 1:
operační překladová deska
Obrázek 4: neutrální elektroda jednorázová

Obrázek 5: výhřevná podložka

